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Sammanfattning   
Titel: Chefsarbete i en organisationsförändring: Ett kulturperspektiv på struktur, system och 
arbetsklimat. 

Författare: Josefine Elme och Maria Gustafsson.   

Handledare: Marie Aurell.  

Institution: Industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola. 

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 högskolepoäng.  

Syfte: Syftet med vår studie är att utifrån ett kulturellt perspektiv studera hur den 
verkställande chefens inställning till parametrarna system, struktur och arbetsklimat formar 
hens chefsarbete i en organisationsförändring och att genom ett kulturperspektiv bidra till en 
förståelse för hur de tre parametrarna kan påverka ledarens handlingar i process, mål och 
resultat av förändringen.      

Metod: Empiri har samlats in genom personliga intervjuer med öppna svarsalternativ, genom 
fyra respondenter som samtliga har positionen chef närmast de anställda och samtliga har 
genomfört en organisationsförändring.   

Slutsats: I vår studie har vi kommit fram till att den verkställande chefens inställning till 
parametrarna påverkar hens chefsarbete vid en organisationsförändring genom att hen formar 
sitt chefsarbete beroende på vilken parameter som är mest betydelsefull för individen. Vad 
den verkställande chefen värderar högst i sitt ledarskap skapas genom tidigare erfarenheter, 
inställning och auktoritet. 

Abstract  
Title: Chief work in an organizational change: A cultural perspective on structure, systems 
and work environment. 

Authors: Josefine Elme and Maria Gustafsson.   

Supervisor: Marie Aurell.  

Department: Industrial management, Blekinge Institute of Technology. 

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits.  

Purpose The purpose of our study is to study from a cultural perspective how the executive 
manager's approach the parameters system, structure and work environment affects his/her 
manager job in the organizational change. A cultural perspective can contribute to an 
understanding of how the three parameters can influence the leader's actions in the process, 
the intents and results of the change. 

Method: Empirical data were collected through personal interviews with open responses, by 
four respondents, all of which have the position closest to the chief of staff and all have 
implemented an organizational change.  

Results: Our study shows that the executive chief’s attitude to the parameters affecting his/her 
chief work within an organizational change by how his/her forms his/her chief work, 
depending on the parameter that is most relevant to the individual. What the executive chief 
value highest in their leadership is created by experience, attitude and authority. 
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Förord  
Vi vill tacka våra fyra respondenter, som har tagit sig tid att medverka i våra intervjuer. Utan 
er skulle vår studie ej kunna genomföras och ett stort tack till Joel Petersson, redigerare och 
korrekturläsare på Blekinge Posten, som läst och kommenterat vårt uppsatsarbete.  

Vi vill även tacka våra underbara familjer, som har stått vid vår sida under denna period med 
flera sena kvällar, helger och hjälp med barn- och hundpassning.  

Vi vill även rikta ett stort tack till Marie Aurell, som har handlett och motiverat oss genom vår 
uppsats.   
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1. Inledning  
Följande kapitel innehåller en introduktion av uppsatsens ämne, som följs av uppsatsens 
frågeställning och syfte.  

 

1.1 Bakgrund  
Förändring är en förutsättning för att en organisation ska överleva, trots det resulterar 60-70 
procent av alla förändringsarbeten i ett misslyckande (Patersson 2000). Det stora antalet 
förändringsarbeten som inte lyckas nå resultatet har bidragit till att flera teorier utvecklats för 
att hantera förändringsprocessen (Alvesson & Sveningsson 2008). Begreppet förändring har 
olika betydelser beroende på vilken förändring som ska genomföras och hur omfattande 
förändringen är (Marshak 2002). Förändring kan ses utifrån faktorer som storlek, påverkan, 
vision etcetera (Marshak 2002; Alvesson & Sveningsson 2008; Kotter 1995). Förändring kan 
förklaras som ett fenomen som går från att vara något till att istället bli något annat, 
exempelvis fenomen ”A”, är inte längre fenomen ”A” utan blir fenomen ”B” (Forslund 2009). 

Tidigare forskning beskriver hur en förändring genomgår olika faser. Med referens till Lewin 
(1951) så realiseras förändringar genom att först ”tina upp” organisationen, sedan genomföra 
förändringen och därefter återigen ”frysa” organisationen. Lewins (1951) enkla modell har 
lagt grunden för flertal n-stegsmodeller som används vid dagens organisationsförändringar. 
Innehållet i n-stegsmodellerna liknar varandra, dock särskiljer sig processerna (Alvesson & 
Sveningsson 2008; Palmer & Dunford 2008). Kotters (1995) 8-stegsmodell och Kanter, Stein 
och Jicks (1992) 10-stegsmodell, ”The ten commandments”, är exempel på kända 
förändringsteorier som förekommer vid förändringsarbeten. Förändring inom organisationer 
kan även förankras till processuella teorier. De processuella teorierna belyser hur individers 
meningsskapande och idéspridning kan påverka förändringsprocessen. Dessa alternativa 
teorier är kritiska till planerade förändringar och menar att en förändring bör ses utifrån den 
energi och det kollektiva skapande som bildas inom organisationen (Czarniawska 2005). 
Teorier som riktar sig till planering fokuserar på hur organisationen bör handla dels före 
genomförandet av förändringen, dels vid planeringen av förändringen. Teorier som fokuserar 
på individen väljer istället att koncentrera sig på själva processen vid förändringsarbetet. 
Skillnaderna mellan de två huvudkategorierna är stora. Dock är det få forskare som har 
studerat en kombination av de både huvudkategorierna, även om skillnaderna mellan de två är 
ansenliga (jfr; Czarniawska 2005; Alvesson & Sveningsson 2008; Palmer & Dunford 2008; 
Kotter 1995).  

Organisationsförändringar är beroende av ett flertal faktorer som bör beaktas och som kan 
influera förändringsprocessen. Kommunikation (Foreman & Whetten 2002), 
meningsskapande (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005), konflikt (Karp & Helgø 2008), kultur 
(Alvesson & Sveningsson 2008), färdigheter, motivation (Burke & Litwin 1992) och identitet 
(Sluss & Ashforth 2008) är fenomen som förankras till förändringsarbeten och anses som 
grundläggande faktorer som är viktiga att beakta vid genomförandet av en 
organisationsförändring. Kulturen inom en organisation definieras på flera sätt i olika teorier. 
Kultur kan generellt förstås som hur individerna tänker och handlar inom organisationen. 
Kultur kan illustreras genom olika lager. I det ytterst lagret ligger det ytliga, det materiella, 
medan de inre lagerna belyser värderingar och grundläggande antaganden (Bruzelius & 
Skärvad 2011). Konflikter och motstånd vid organisationsförändringar kan enligt Karp och 
Helgø (2008) förankras till hur individer betraktar sig själva som en del av organisationen. 
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När individers arbete förändras skapas en oro och osäkerhet för framtiden (Karp & Helgø 
2008), vilket även påverkar organisationens kultur.  

Burke och Litwin (1992) beskriver organisationens uppbyggnad utifrån olika delar. De 
beskriver ledning, struktur, system, arbetsklimat, färdigheter, motivation, värderingar och 
prestation, och menar att om en av delarna blir påverkad blir även de andra delarna påverkade. 
Burke och Litwin (1992) beskriver konkreta delar som en organisation består av, medan 
Bruzelius och Skärvad (2011) beskriver en abstrakt syn på hur organisationer kan förstås 
genom det organisationskulturella perspektivet. Vid en organisationsförändring beslutar 
företagsledningen att en del inom organisationen ska förändras, men enligt Burke och Litwin 
(1992) går det inte att förändra endast ett område. Transformeras en del kommer även andra 
delar att transformeras, vilket resulterar i att samtliga delar transformeras och förändringen 
påverkar hela organisationen.  Alla organisationer har en egen kultur och skulle 
organisationen förändras kommer även organisationens kultur att påverkas (Bruzelius & 
Skärvad 2011). Forskning inom organisationsförändringar beskriver olika metoder för att 
genomföra förändringsarbeten, men påvisar även svårigheter som kan uppstå vid 
genomförandet. Burke och Litwin (1992) beskriver att delar av organisationen lätt blir 
försummade i organisationsförändringar. Förändringsteorier kan delas in i planerade 
förändringar och förändringar som fokuserar på processuella ansatser (se Palmer & Dunford 
2008; Czarniawska 2005). Vid planerade förändringar finns en plan för allt som ska 
genomföras och där organisationen stegvis genomgår förändringen. Vid de förändringsteorier 
som riktar sig mot en processuell ansats ligger fokus på individen inom förändringen istället 
för att fokusera på planeringen av förändringen. Burke och Litwin (1992) beskriver hur en 
organisation är uppbyggd medan Bruzelius och Skärvad (2011) illustrerar hur organisationens 
uppbyggnad kan förstås. Kultur blir då ett perspektiv för att förstå hur organisationer fungerar 
på en abstrakt nivå.  

Burke och Litwin (1992) beskriver struktur, system och arbetsklimat som de delar som är 
närmast anknutna till ledarskapet. Struktur beskrivs genom de roller och relationer som finns 
inom organisationen, system beskrivs som de grundläggande antagandena som organisationen 
består av och arbetsklimat skildras genom de känslor och förväntningar som finns inom 
organisationen. Tidigare forskning belyser att system, struktur och arbetsklimat har en 
inverkan på förändringen, dock har parametrarna studerats utifrån organisationens funktioner 
som exempelvis IT-system, hierarkisk struktur och hur emotionellt arbetsklimat får en direkt 
påverkan på organisationsförändringen (se Keen 1981; Markus & Robey 1988; Vince & 
Broussine 1996; Orlikowski 2000). Tidigare forskning studerar endast de olika parametrarna 
enskilt i förhållande till organisationsförändringen och dess utveckling. Tidigare forskning 
försummar då ledarskapet och hur det påverkas av samtliga tre parametrar i en 
organisationsförändring. Till skillnad från tidigare forskning belyser Burke och Litwin (1992) 
struktur, system och arbetsklimat utifrån det beroende som delarna har till ledningen vid en 
organisationsförändring. Burke och Litwins (1992) uppbyggnad av organisationer blir 
intressant att studera då tidigare forskning inte fokuserat på hur struktur, system och 
arbetsklimat kan påverka ledarskapet i en organisationsförändring. Dock lyfter Burke och 
Litwin (1992) inte fram ett kulturellt perspektiv som skulle kunna bidra till en djupare 
förståelse för organisationens uppbyggnad. Burke och Litwin (1992) beskriver de tre 
parametrarna som roller, relationer, känslor och arbetssätt med mera. Och deras påverkan på 
ledarskapet men inte hur parametrarna kan studeras. Bruzelius och Skärvad (2011) beskriver 
hur organisationer kan förstås genom kultur och därigenom skapa en förståelse för hur 
organisationen formas.  
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1.2 Problemdiskussion 
En intressant situation att belysa vid förändringsarbeten är vad som händer när direktiv 
kommer från företagsledningen och sedan ges till en verkställande chef som ska genomföra 
förändringen. Företagsledningen har framtagit en plan för hela organisationsförändringen, hur 
resultatet ska bli och hur mycket resurser som finns att tillgå. Direktiven tas sedan emot av 
den chef som ska genomföra förändringsarbetet. Den verkställande chefen har i uppgift att 
applicera direktiven som mottagits från företagsledningen och sedan realisera förändringen 
(Dutton & Ashford 1993). Tidigare forskning uttrycker bristen av organisationsstudier utifrån 
positionen som chef närmast anställda vid en organisationsförändring (Dutton & Ashford 
1993; Uyterhoeven 1972; Czarniawska 2005). Situationen är intressant då positionen avser att 
agera dynamiskt i sitt arbete. Resonemanget bygger på att chefen närmast anställda står inför 
krav, men erhåller inte mycket makt, samtidigt som hen måste anpassa sig och uppfylla de 
anställdas förväntningar. Flera författare belyser den inverkan som ledaren närmast 
förändringen kan ge (Dutton & Ashford 1993; Uyterhoeven 1972). Tidigare forskning 
beskriver att en chef närmast anställda får direktiv från företagsledningen om hur 
organisationsförändringen ska genomföras. Företagsledningen tar då inte hänsyn till att chefen 
närmast anställda är en del av organisationen och delar organisationens kultur. Den 
verkställande chefen vet hur avdelningen brukar göra och hur de anställda troligtvis kommer 
att agera eftersom hen själv är en del av avdelningen (Uyterhoeven 1972). Den verkställande 
chefen har en förståelse för hur hens avdelning fungerar i radikala situationer, som vid stora 
förändringsarbeten. Enligt teorierna ska den verkställande chefen endast implementera 
förändringen på organisationen med hjälp av abstrakta direktiv och ett redan fastställt resultat 
(Dutton & Ashford 1993). Att det finns mänskliga faktorer att ta hänsyn till och som kan 
påverka förändringens mål och process har i tidigare forskning blivit försummat. Det finns en 
företagsledning som förväntar sig något, samtidigt som den verkställande chefen ska applicera 
förväntningen på en organisation som är omedveten om de förväntningar som finns på dem. 

Organisatoriska förändringar är svåra situationer eftersom människor inom organisationen 
känner trygghet i sitt arbete och den kultur som finns. En förändring inom organisationen kan 
medföra att anställda känner en osäkerhet inför förändringen eftersom deras arbete kan 
påverkas (Karp & Helgø 2008). Företagsledningen har en vision av hur företaget ska drivas. 
När företagsledningen presenterar sin förbättringsstrategi finns i regel få möjligheter att ändra 
eller justera. Det är den framarbetade och fastlagda genomförandeplanen som gäller. 
Genomförandeplanen behöver dock inte överensstämma med den verkställande chefens 
arbetsmetod eller värderingar. Det är den verkställande chefens ansvar att både nå resultatet 
och genomföra förändringen. För att de anställda ska finna en trygghet i 
organisationsförändringen måste den verkställande chefen fungera både som en stöttepelare 
och en medlare. Samtidigt har företagsledningen krav på att målet ska uppnås. 

Vi vill undersöka hur en verkställande chef väljer att utföra sitt chefskap under 
förändringsprocessen mot det förbestämda målet. Vi vill se hur den verkställande chefens 
inställning till förändringens mål ger en påverkan på förändringsprocessen genom hur hen 
väljer att handla utifrån sina egna värderingar. Genom ett kretslopp framställer Burke och 
Litwin (1992) hur olika parametrarna påverkar organisationsförändringen. De parametrar som 
Burke och Litwin (1992) beskriver kan förstås utifrån ett kulturellt perspektiv då Bruzelius 
och Skärvad (2011) förmedlar en förståelse för hur de olika parametrarna fungerar. 
Ledarskapet vid en organisationsförändring är närmast anknutet till parametrarna struktur, 
system och arbetsklimat. Struktur, system och arbetsklimat blir därför en intressant 
utgångspunkt i studien, då studien ämnar att studera den verkställande chefens handlingssätt i 
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en organisationsförändring med hänsyn till hens utsatta position. Chefen som ska genomföra 
förändringen hamnar i en situation där hen har rollen som medlare, mellan företagsledningen 
och de anställda. Den verkställande chefen måste ta till sig informationen från 
företagsledningen samtidigt som hen måste vara lyhörd för de anställda på sin egen avdelning. 
Situationen innebär att den verkställande chefen hamnar i en utsatt position då hen har krav 
och förväntningar på sig både uppifrån och nerifrån. De förväntningar och krav som finns från 
företagsledningen och de anställda matchar oftast inte varandra. Vi uppfattar ett glapp mellan 
företagsledningen och de anställdas krav och förväntningar. Det blir den verkställande 
chefens ansvar att medla mellan de olika parterna i organisationsförändringen.  

Vi väljer att utgå från ett kulturellt perspektiv för att få en förståelse för vårt studieobjekt som 
är att studera den verkställande chefens handlingar utifrån parametrarna: struktur, system och 
arbetsklimat. Vi ser en problematik med att den verkställande chefen måste hålla samman 
organisationen i processen vid organisationsförändringen trots att hen inte medverkat vid 
planeringen av förändringen. Struktur, system och arbetsklimat kan påverka ledarskapet 
genom hur den verkställande chefen förhåller sig till de olika parametrarna och kan 
därigenom ge konsekvenser på både processen och målet av organisationsförändringen. 
Utifrån ett kulturperspektiv vill vi studera hur en verkställande chef formar sitt chefsarbete 
utifrån hens inställning till struktur, system och arbetsklimat i en organisationsförändring.  

1.3 Problemformulering  
Hur formar en verkställande chef sitt chefsarbete vid en organisationsförändring utifrån sin 
inställning till parametrarna struktur, system och arbetsklimat? 

1.4 Syfte  
Syftet med vår studie är att utifrån ett kulturellt perspektiv studera hur den verkställande 
chefens inställning till parametrarna system, struktur och arbetsklimat formar hens chefsarbete 
i en organisationsförändring. Vi vill genom ett kulturperspektiv bidra till en förståelse för hur 
de tre parametrarna kan påverka ledarens handlingar i process, mål och resultat av 
förändringen.  
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2. Metod  
I metodkapitlet presenteras uppsatsens arbetsmetod och tillvägagångssätt vid insamlandet av 
uppsatsens empiri. 

 
2.1 Tillvägagångssätt  
För att utreda uppsatsens problemformulering väljer vi att studera studieobjekten, positionen 
som verkställande chef, chefens handlande, inställningen till parametrarna system, struktur 
och arbetsklimat, utifrån tidigare forskning som beskriver delar som kan påverkas vid en 
organisationsförändring (Burke & Litwin 1992). Uppsatsens empiriska material samlas in 
genom personliga intervjuer med fyra respondenter. Samtliga av respondenterna har 
positionen chef närmast anställda och har genomfört en organisationsförändring. Avsikten 
med intervjuerna är att erhålla information om hur en verkställande chef väljer att handla i 
processen och implementeringen av organisationsförändringen med hänsyn till struktur, 
system och arbetsklimat. Respondenterna bidrar till en empirisk grund, för att sedan kunna 
besvara problemformuleringen hur en verkställande chef påverkas i sitt chefsarbete vid en 
organisationsförändring utifrån sin inställning till parametrarna struktur, system och 
arbetsklimat. 

Personliga intervjuer är ett val som baseras på att studien genomförs under en begränsad tid 
och därför ska utföras effektivt, samtidigt som intervjuerna ska bidra till ett fördjupat 
empiriskt underlag. Ett alternativt tillvägagångssätt vid insamling av det empiriska materialet 
skulle vara att observera hela processen i realtid vid organisationsförändringen, då 
observationer ger en insikt i individers miljö och vad som sker i organisationsförändringen. 
Observationer klassificeras som en ambitiösare metod vid insamlandet av empiri. En 
etnografisk studie skulle innebära att under en längre tidsperiod göra deltagande observationer 
och då etablera en nära kontakt med nyckelpersonerna (Alvesson & Deetz 2000). Vid kortare 
observationer finns det dock en risk att observatörerna påverkar de individer som observeras. 
Vid längre observationer minskar tendensen att respondenterna påverkas (Andersen 2008). 
Eftersom vår studie endast kan pågå under en kortare tidsperiod så resonerade vi att 
observationer inte skulle gynna vår studie. Vi som observatörer under en begränsad tid, skulle 
inte få chansen att kunna skapa en rättvis bild av situationen. Vi väljer även bort 
telefonintervjuer då denna metod inte lämpar sig vid studier som hanterar känsliga frågor 
(Lundahl & Skärvad 1999), som frågor om personliga värderingar och utsatta positioner.  

2.2 Metodval  
2.2.1 Varför vi väljer en kvalitativ studie  
Den kvalitativa ansatsen beskrivs som forskning som ämnar studera världen där hänsyn tas till 
hur människor upplever olika situationer (Lundahl & Skärvad 1999). Kvalitativ forskning ger 
större möjlighet att reflektera och vara öppen för en tolkning av empirin (Alvesson & Deetz 
2000). Förståelsen och tolkning är grunden för kvalitativ forskning (Lundahl & Skärvad 
1999), vilket kommer att influera vår analys av empirin.   

Lundahl och Skärvad (1999) utrycker att det är lämpligt att använda kvalitativa studier då 
syftet är att studera processer. Att endast studera mänskliga förhållanden kan leda till en 
tidsenlig kunskap då mänskliga förhållanden är dynamiska. Detta är viktigt att beakta vid 
studier som ämnar att studera individer. Vår studie ger en begränsad möjlighet till 
generalisering. Det är inte möjligt att studera samtliga individer inom målgruppen, utan endast 
välja ut ett fåtal som kommer att representera empirin (Lundahl & Skärvad 1999).  
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Vår studie avgränsas från kvantitativ forskning då en kvantitativ metod skulle bidra till att det 
empiriska materialet skulle bli snedvinklat och onaturligt. En definition av kvantitativ 
forskning är ”forskning som söker reducera mångtydligheten genom att förvandla 
perceptionerna till förstrukturerade och kvantifierbara kategorier” (Alvesson & Deetz 2000, 
s.65). Syftet är inte att studera förändringen genom att kategorisera och därigenom riskera att 
reducera mångtydligheten. Ambitionen är att tolka vad som kan påverka den verkställande 
chefens handlande i avsikt att arbeta med förändringen.  

2.2.2 Undersökningens utformning genom personliga intervjuer  
Samtliga intervjuer genomfördes semistrukturerat. Motiveringen för att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer bygger på att ge respondenterna en möjlighet att uttrycka sig fritt, 
även om samma fråga ställs (Andersen 2009). Studien ämnar studera verkligheten, utav den 
anledningen vore det felaktigt att försöka begränsa svarsmöjligheterna genom 
intervjufrågornas konstruktion. Enligt Andersen (2009) bör intervjufrågorna bestå av öppna 
svarsmöjligheter om studien ska studera verkligheten. Intervjuunderlaget består av frågor med 
öppna svarsmöjligheter och intervjustrukturen bidrar till att respondenterna får möjlighet att 
ge sin uppfattning av verkligheten. Respondenterna intervjuades vid personliga möten. 
Intervjuunderlaget utformades med utgångspunkt i den teoretiska referensram som beskrivs i 
nästkommande kapitel och som även kommer att användas som analysverktyg.   

Frågor om handlingar och värderingar kan uppfattas som känsliga. Utav den anledningen har 
vi valt att låta samtliga respondenter vara anonyma i vår undersökning. Genom anonymisering 
får intervjuaren en möjlighet att fånga känsligt och kontroversiellt material (Lundahl & 
Skärvad 1999). Vid de två första intervjutillfällena tillfrågades respondenterna om de ville ha 
anonymitet. Båda respondenterna svarade att de ville vara anonyma i undersökningen. 
Därefter klargjorde vi för samtliga respondenter att alla var anonyma i studien när det gällde 
namn, ålder, företag och vilken organisationsförändring hen har genomfört. Att hålla studien 
öppen kan bidra till att studien upplevdes mer påtaglig. Får respondenterna inte vara anonyma 
i studien skulle det kunna leda till att frågorna besvaras formellt, av rädsla att uttrycka sig 
felaktigt (Lundahl & Skärvad 1999).  

Underlaget för intervjuerna skapades med respekt för bruk av språk och vokabulär, ”som man 
frågar får man svar” (Lundahl & Skärvad 1999, s.57). Frågornas utformning och språk är mer 
betydelsefullt än den datainsamlingsteknik som valts (Alvesson & Deetz 2002), därför har 
språket varit en viktig aspekt vid konstruktionen av våra intervjuer. Att studera abstrakta 
fenomen, som exempelvis värderingar, kan bidra till problem vid insamlandet av empiri. 
Frågorna i intervjuunderlaget har framställts med hänsyn till att de ska vara enkla att förstå.  

Vid intervjuerna observeras missvisande tendenser som kan ha inverkan på det empiriska 
underlaget, exempelvis förväntningar hos den som intervjuar, positiva snedvridningar och 
språkbrukets inverkan (Alvesson & Deetz 2002). Intervjuerna genomförs med en ”öppen 
inställning” (Alvesson & Deetz 2002, s.128) och förbinds sedan till våra teoretiska 
grundstenar. Materialet bearbetas utifrån en delvis subjektiv syn och förankras till analytiska 
frågeställningar som ”vems ståndpunkt är det?, vem tycker så?, vad låter de oss se?, vad 
bortser de ifrån?” (Alvesson & Deetz 2002, s.74).  

Då studien samlar in empiri från organisatoriska förändringsarbeten som redan har 
genomförts eller är i slutskedet av processen får uppsatsens studie en processuell ansats 
(Alvesson & Sveningsson 2008) och medför att organisationsförändringen därigenom inte är 
möjlig att observera. Resonemanget uppmärksammas i intervjuunderlaget och tar hänsyn till 
att processen som ska studeras redan är genomförd.       
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Att beskriva personliga värderingar och handlingar kan uppfattas som känsliga ämnen vilket 
har beaktats vid framställningen av intervjuunderlaget. Resonemanget syftar till att minimera 
risken att respondenten väljer att ge ett mer formellt svar på känsliga frågor. Då 
intervjuunderlaget innehåller personliga frågor inleds intervjun med uppmjukande frågor för 
att skapa en bekväm relation mellan intervjuarna och respondenten (se s.51). För att fånga 
trovärdig data betraktas respondenterna som deltagare av studien och intervjuunderlaget 
tillåter att känslor uttrycks, vilket ger ett mer realistiskt empiriskt material (Alvesson & Deetz 
2002).  

2.3 Studiens urval  
2.3.1 Chef närmast anställda  
Tidigare forskning belyser ledarskap som ett intressant perspektiv att förstå förändring och 
hur en förändring kan hanteras (jfr Palmer & Dunford 2008; Huy, Quy & Nguyen 2001). 
Dock har tidigare forskning fokuserat på hierarkiskt högre uppsatta chefer (Czarniawska 
2005). Forskare påvisar ytterligare en intressant position att studera vid förändringsarbeten. 
Chefen närmast de anställda har en intressant uppfattning av förändringsprocessen (Dutton & 
Ashford 1993; Uyterhoeven 1972; Czarniawska 2005). Genom chefsposition som närmast 
anställda kan förändringen uppfattas annorlunda i jämförelse med den uppfattning som finns 
från högre uppsatta chefer. Chefen närmast de anställda har tre relationer att förhålla sig till: 
anställda (under), hierarkiskt jämställda chefer och hierarkiskt högre uppsatta chefer 
(företagsledningen), till skillnad från de högre uppsatta cheferna som generellt endast har två 
relationer att beakta, vilket leder till att en chef närmast anställda får ett bredare 
relationsomfång (Dutton & Ashford 1993).   

Uyterhoeven (1972) definierar chef närmast anställda som en mellanchef. Vi kommer dock att 
ta avstånd från denna definition även om vår litteratursökning har influerats av definitionen. 
Detta för att begreppet ”mellanchef” är abstrakt och har olika betydelse för olika individer 
(jfr. Uyterhoeven 1972 och Worrall & Coop 2003). 

Vi har valt att i vår studie studera positionen chef närmast anställda. Vi ser denna position 
som intressant då flera forskare påvisar bristande studier utifrån den chef som är närmast de 
anställda (Dutton & Ashford 1993; Uyterhoeven 1972; Czarniawska 2005). Chefer närmast de 
anställda är intressanta att studera då de står inför krav och förväntningar från både 
företagsledningen och de anställda. Tidigare forskning anser att positionen innebär att chefen 
har en inverkan på de som berörs av förändringen. Chefen närmast de anställda måste både 
planera och genomföra förändringen (Dutton & Ashford 1993; Uyterhoeven 1972).  

De ledare som vi har valt för vår empiri är den legitima ledaren som finns närmast de 
anställda. Därför likställer vi begreppen ledarskap och chef, då vi väljer att studera den 
legitima ledaren som har blivit tillsatt positionen. Vi väljer att inte studera indirekta ledare i 
organisationen då detta inte är ett relevant perspektiv i vår studie, eftersom att studien riktar 
sig mot den ledare som får direktiven från företagsledningen. Vi kommer i uppsatsen att 
använda oss av begreppen chef närmast de anställda och den verkställande chefen. De två 
begreppen är i uppsatsen synonyma med varandra.  

2.3.2 Episodisk förändring  
Weick och Quinn (1999) lägger fram episodisk och kontinuerligt pågående förändring som 
två viktiga dimensioner att ta hänsyn till vid organisationsförändringar. Episodisk förändring 
kan definieras som planerad och diskontinuerlig. Kontinuerlig förändring kan definieras som 
icke planerad och kontinuerlig.   
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Vid insamlandet av studiens empiriska material valde vi att rikta studien mot episodiska, 
planerade förändringar. Urvalet motiveras genom resonemanget att en episodisk förändring är 
planerad och beslutad hur den ska genomföras. Det krävs att någon fastställer att 
organisationsförändringen ska ske. Då vi studerar respondenter som har fått direktiv från 
företagsledningen så skulle det inte vara möjligt att kunna studera en kontinuerligt pågående 
förändring. Skulle vi ha valt att inrikta oss mot en kontinuerligt pågående förändring skulle vi 
inte kunna utgå från att det sker en förändring i organisationen. Vi skulle bli tvungna att 
observera en organisation och därigenom försöka urskilja om det kontinuerligt uppkommer 
förändringar.   

2.4 Datainsamling  
Datainsamling kan ske genom att samla in primärdata och sekundärdata. Sekundärdata är den 
information som finns offentligt och som vi själva inte samlar in till studien. Primärdata är 
den data som vi själva har samlat in för studien (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011; Lundahl 
& Skärvad 1999). Det finns ingen form av sekundärdata att beakta i vår studie eftersom det 
inte finns något publicerat material om organisationsförändringarna och dess resultat. Vår 
primärdata samlas in genom personliga intervjuer med chefer närmast de anställda som har 
genomfört en planerad organisationsförändring.     

Uppsatsens intervjumaterial representeras av fyra respondenters skildring av en 
organisationsförändrings genomförande. Respondenternas befattning inom organisationen är 
chef närmast anställda. I studien tas ingen hänsyn till vilken organisationsförändring som 
utförts eller vilken typ av organisation som studeras eftersom det inte är relevant för studiens 
syfte. Fördelningen av respondenterna bestod av en kvinna och tre män med olika 
yrkesmässiga bakgrunder. Det finns en spridning av respondenternas utbildning som varierade 
från gymnasieutbildning till forskningsbehörighet. Tre av respondenterna fick 
förändringsdirektiven direkt uppifrån företagsledningen utan att själva kunna vara med och 
påverka vid framtagningen av förändringsdirektiven. En av respondenterna fick en tid före 
kännedom om att förändringen skulle genomföras och fick därigenom möjlighet att i viss mån 
lägga fram sina åsikter om förändringen. Fördelningen av kön och utbildning var inget 
medvetet val. Då studien fokuserar på handlingar och värderingar kring respondenternas roll i 
organisationsförändringen uppstod vissa svårigheter i att hitta respondenter som kände sig 
bekväma att medverka.     

Vid insamlandet av primärdata registrerades intervjuerna genom att använda en 
ljudbandspelare. En ljudbandspelare är ett behändigt tillvägagångssätt för att registrera 
intervjumaterial då det ger den som intervjuar en möjlighet att koncentrera sig på intervjun 
och ämnet. Genom ljudinspelning av intervjuerna kan registrering ske av tonfall och 
uppmärksammande av citat som sedan kan användas i texten (Kvale & Brinkmann 2009).   

2.5 Analysmetod  
Vid insamlande av data beskrivs kvalitativa metoder som grunden för att förstå och tolka 
materialet (Lundahl & Skärvad 1999). Vi har valt att analysera vårt intervjumaterial genom att 
inspireras av den tolkande meningen och av dessa kvalitativa grunder. Genom att tolka vår 
empiri skapas ett större omfång av materialet än vad intervjuerna ursprungligen gav (Kvale & 
Brinkmann 2009). Vid tolkningsprocessen gäller det att först studera den subjektiva 
verkligheten av vad respondenterna beskriver. Utifrån metoden kan en djupare tolkning av 
materialets innebörd genomföras (Lundahl & Skärvad 1999). Genom en tolkande ansats så 
riktas fokus på respondenternas värderingar, känslor, föreställningar etcetera (Alvesson & 
Deetz 2000).  
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Kvale och Brinkmann (2009) menar på att tolkning av människors livssyn kan ske utifrån tre 
olika nivåer. 

• Tolkning genom självförståelse   
• Tolkning med det sunda förnuftet   
• Tolkning genom den teoretiska förståelsen   
De tre nivåerna kan överlappa varandra (Kvale & Brinkmann 2009).  

Vid vår tolkning har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer för att skapa en god dialog 
med respondenten, vilket bidrar till en förståelse för hur respondenten upplever sin verklighet. 
Vi kommer även att använda oss av det sunda förnuftet genom att tolka ”det som kan avläsas 
mellan raderna” (Kruuse 1998, se Andersen 1998, s.195).  

Vid tolkning av materialet måste vi beakta att samma material kan tolkas på olika sätt. 
Eftersom att vi är två individer som har analyserat materialet bidrar det till olika reflektioner. 
Dock kan multipla tolkningar leda till en bredare förståelse för materialet och analysen 
beaktar då flera synvinklar (Kvale & Brinkmann 2009). Kritik har ställts mot att tolka 
intervjuer då metoden inte anses vara tillförlitlig vid forskningssammanhang, anledningen är 
att tolkningen från författarna anses vara det som utformar resultatet (Kvale & Brinkmann 
2009). Dock menar Kvale och Brinkmann (2009) att det är sällan som så skilda tolkningar gör 
att analysen inte har validitet. Genom att tolka intervjuerna kan förkastning av objektiviteten 
och det enda rätta svaret ske. Istället så kommer den postmoderna tolkningen, som 
uppmuntrar till olika tolkningar av samma fenomen (Kvale & Brinkmann 2009).  

Det är dock viktigt att inte glömma att materialet ska utgå från empirins egna ramar och den 
som ska studera materialet bör hålla sig inom referensramarna vid analysen. Däremot så ska 
processen av tolkningen hela tiden föras fram och tillbaka, reflektionerna utvidgas och nya 
tolkningar ta form (Kvale & Brinkmann 2009).  
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3. Tidigare studier om positionen som chef närmast anställda  
Kapitlet syftar till att belysa innebörden av positionen som chef närmast anställda. 
 

Att ha en bra ledare är en viktig tillgång för att organisationen ska nå sina mål (Bruzelius & 
Skärvad 2011). Definitionerna av ledarskap är åtskilliga. Vi har som tidigare påpekats valt att 
i studien likställa begreppen chef och ledare, då vi ämnar studera den legitima ledaren. En 
ledare befinner sig i en påverkningsprocess som innebär att hen ska få andra individer att 
genomföra saker (Bruzelius & Skärvad 2011). Ledaren har därigenom ett inflytande på 
individerna i organisationen och innehar en maktposition (Bruzelius & Skärvad 2011). 
Bruzelius och Skärvad (2011) definierar begreppet ledarskap som:   

”Den sociala processen genom vilken en person i en organisation influerar andra 
personer i organisationen att nå för organisationen uppställda mål” (s.371)  

Tidigare forskning beskriver ledaren som en individ som ska motivera och inspirera följarna. 
Misslyckas ledaren med att motivera och inspirera de personer som ska genomföra 
förändringen så kommer individerna i förändringen att uttrycka motvilja, vilket kan påverka 
förändringens resultat (Joshj, Lazarova & Liao 2009).  

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett kulturellt perspektiv studera hur den verkställande 
chefens inställning till parametrarna system, struktur och arbetsklimat påverkar hens 
chefsarbete i en organisationsförändring. Vi väljer att studera den verkställande chefen som är 
närmast de anställda i organisationsförändringen. En chef närmast anställd definieras som 
både en planerare och en verkställare. Abstrakta direktiv kommer ifrån företagsledningen, 
direktiven ska sedan planeras och verkställas av den chef som är närmast de anställda. 
Position som chef närmast de anställda innebär att direktiven måste eftersträvas samtidigt 
måste en god arbetsmiljö med de anställda upprätthållas (Uyterhoeven 1972).  

Chef närmast anställd har relationer gentemot de anställda, de jämlika och gentemot de 
hierarkiskt högre i organisationen (Uyterhoeven 1972). Dessa relationer innebär att chef 
närmast anställda måste realisera ledningens direktiv, kontrollera processen, medarbetares 
åtagande och engagera medarbetarna i processen. Chefen måste även beakta likställdas 
chefers yttranden och inverkan på förändringsprocessen. En chef närmast de anställda hamnar 
i en utsatt position då de har en övervakande roll för de anställda samtidigt som de blir 
kontrollerade av företagsledningen. Chef närmast anställda har mer resurser att förfoga över 
än de anställda, men mindre kontroll över resurserna än de högre cheferna i hierarkin (Dutton 
& Ashford 1993).   

Äldre teorier som beskriver positionen som chef närmast de anställda är oftast negativt 
laddade. Då ansågs chefen närmast de anställda som en besvärlig mittpelare som stod i vägen 
för utveckling. Nyare teorier har dock en positivare bild av positionen som chef närmast de 
anställda och anser att den medför kunskap och unika egenskaper. Nedan kommer både äldre 
och nya teorier om positionen som chef närmast de anställda att presenteras.  

Chefer som har positionen närmast de anställda beskrivs ofta som slitna och utarbetade. De få 
teoretiska studier som har gjorts på chefer i positionen är ofta negativa och de framställs som 
kärnan till motstånd i hela företaget. Motstånd som anses uppkomma kring chefen närmast de 
anställda fokuserar på att chefen har press uppifrån, samtidigt som det kommer påtryckningar 
nerifrån. Dessa påtryckningar krockar ofta och fastnar då hos chefen närmast de anställda. 
Chefen hamnar då mitt emellan företagsledningen och de anställda (Dopson & Stewart 1990).  
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”The squeeze between the demands of strategies they do not influence and 
ambitions of increasingly independent-minded employees” (Kanter 1986, se 
Dopson & Stewart 1990, s.3) 

En chef i en mellanposition beskrivs även av Huy (2001) som någon som är medelmåttig och 
går mot förändringar för att de har för lite fantasi för att själva kunna förverkliga en 
förändring. Teorier beskriver chefer närmast de anställda som något som kan tas bort i 
hierarkin, en chef som inte tillför något värde. Huy (2001) menar dock att positionen som 
medlare, som en chef närmast de anställda befinner sig i, bidrar till att chefer som är mellan 
företagsledningen och de anställda får egenskaper som har stort värde vid episodiska 
förändringar. Huy (2001) har identifierat att den verkställande chefen i en medlande position 
mellan de anställda och företagsledningen kan bidra med främst fyra goda egenskaper.  

Huy (2001) anser att chefer med positionen närmast de anställda har annorlunda idéer för hur 
förändringar kan genomföras. De har en annorlunda syn till skillnad mot vad både 
företagsledningen och de anställda har. De har en mer övergripande syn och de kan se 
situationen utifrån både de anställdas och företagsledningens syn. Genom sin position kan 
chefen bidra med nya idéer, även då det gäller att kommunicera och att förmedla information. 
Chefer närmast de anställda kan anpassa sitt sätt att kommunicera mellan de båda parterna 
och nå ut med budskapet. En chef närmast de anställda vet oftast hur hens anställda mår och 
känner. Chefen i positionen vet även hur hen ska hantera olika situationer, en egenskap som 
inte företagsledningen har. Chefen närmast de anställda måste i sitt arbeta både ta hänsyn till 
de anställdas känslor och företagsledningens direktiv. Huy (2001) menar även att den fjärde 
och sista egenskapen en chef närmast de anställda besitter är att hen kan finna balans vid en 
förändring, då chefen i den medlande positionen är den enda som har en förståelse för den 
balans som bör finnas mellan kaos och lugn för att organisationen ska kunna fungera. Huy 
(2001) lägger fram goda egenskaper hos chefer i den medlande positionen.  

Huy (2001) anser dock att dessa egenskaper sällan nyttjas vid förändringar inom företag, 
vilket kan bero på att företagsledningen fortfarande ser på positionen enligt de äldre teorierna. 
Påföljden kan då resultera i att chefen i den medlande positionen blir negligerad av de 
hierarkiskt högre uppsatta inom företaget. Om chefen i den medlande positionen generellt blir 
negligerad resulterar detta i att chefen genomför förändringen utan energi och utifrån ett 
negativt synsätt, då chefen i den medlande positionen känner sig åsidosatt och glömd.  

Ovanstående teoretiker tar upp två olika synsätt av chefer närmast de anställda och deras 
position vid förändringsarbeten. Båda teorierna är solida och motsätter varandra. Dopson och 
Stewart (1990) talar om den negativa syn som präglat chefer med en mellanposition i flera 
årtionden. Huy (2001) framhäver de goda egenskaper som en chef i denna position kan bidra 
med vid ett förändringsarbete. De två olika synsätten på positionen är intressanta att ställa i 
kontrast till varandra, detta betyder dock inte att någon av teorierna ger en mer korrekt bild av 
positionen som chef närmast anställda.  
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4. Teori  
I teorikapitlet går vi igenom uppsatsens teoretiska material: kulturperspektivet, 
organisationsförändringar och de tre parametrar som sedan använts som utgångspunkt vid 
analysen.  

 

4.1 Organisationer  
Organisationer är ett kollektivt skapat fenomen av individer och utav den anledningen kan 
organisationen inte studeras som ett icke-mänskligt fenomen (Abrahamsson & Andersen 
2005). Abrahamsson och Andersen (2005) väljer att definiera organisationer utifrån hur den 
skapas.  

”Organisationer uppstår i situationer där människor inser att deras eget intresse 
eller egna fördelar bäst kan uppnås eller tillvaratas genom en kollektiv, snarare än 
en individuell, handling” (Abrahamsson & Andersen 2005, s.10)   

Abrahamsson och Andersens (2005) definition av organisationer beskriver hur det är 
individerna som kollektivt skapar organisationen. Däremot handlar det även om enskilda 
individers intressen och fördelar som skapar drivet till att forma en organisation. 
Organisationer kan vara både den stora organisationen som gäller hela företaget och 
organisationer kan även vara den lilla organisationen som exempelvis finns på en avdelning.   

I uppsatsen väljer vi att använda begreppet ”avdelningen” för den enhet chefen närmast de 
anställda arbetar för. För den stora organisationen som helhet väljer vi att i uppsatsen använda 
oss av begreppet ”företag”.  När vi talar om ”organisationen” talar vi om den mer generella 
definitionen.  

4.2 Organisationskultur 
För att studera organisationsförändringar kan förändringen ses ur ett kulturperspektiv. Alla 
organisationer har en egen kultur, både de små och de stora organisationerna inom ett företag. 
En enhetlig definition av kultur finns inte, men en generell förklaring av kultur är att inom 
organisationen är den kopplad till hur individer tänker, handlar och är (Bruzelius & Skärvad 
2011). Ur ett kulturperspektiv kan en förståelse fås för hur organisationen fungerar och varför 
organisationen fungerar som den gör. Kulturperspektivet kan användas som en utvidgad bild 
av hur ledaren väljer att handla och vilka konsekvenser det ger på organisationsförändringen.    

Det finns generella förstålelser för vad organisationskultur är som visat sig vara jämförbara i 
teorierna. Kultur kan förstås genom fem lager där samtliga lager måste gås igenom för att 
förstå organisationens kultur och kärna. Bruzelius och Skärvad (2011) beskriver lagerna 
utifrån artefakterna och in till de grundläggande antagandena. Det yttersta lagret beskriver hur 
kulturen uttrycker sig genom artefakter som skapats inom organisationen. De två lager som 
kommer efter består av beteendemönster och normer.  Det fjärde lagret beskrivs som 
gemensamma värderingar inom organisationen. Värderingar visar sig genom hur individer 
väljer att handla i situationer inom organisationen. Det innersta lagret och kärnan av kulturen 
benämns som grundläggande antaganden. De grundläggande antagandena är så pass satta i 
organisationen att ingen reflekterar över dem. De grundläggande antagandena är kärnan och 
styrkan i organisationen och det som bidrar till att organisationen blir framgångsrik. Dock 
beskrivs även de grundläggande antagandena som ett fenomen som kan bidra till problem 
eftersom individerna inom organisationen kan ha svårt för att acceptera situationer som bidrar 
till att nya grundläggande antaganden måste skapas. (Bruzelius & Skärvad 2011)  
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 Figur 1. Organisationskulturens olika lager  

 
Källa: “Organisationskulturens olika lager” (Bruzelius & Skärvad 2011, s.325) 

 

Genom organisationskulturen kan vi få ett perspektiv som skapar en förståelse för hur 
individer handlar i en organisation. Organisationskultursmodellens (fig.1) funktion är att 
skapa ett kulturellt perspektiv på struktur, system och arbetsklimat. Parametrarna som Burke 
och Litwin (1992) beskriver som närmast påverkningsbara av ledningen i en 
organisationsförändring, förklarar hur organisationen fungerar utifrån relationer, roller, 
allmänna riktlinjer, känslor och förväntningar (se figur 3, kapitel 4.5). Den inställning som 
den verkställande chefen har till de tre parametrarna kan förstås utifrån hens artefakter, 
beteendemönster, normer, värderingar och grundläggande antagande i 
organisationsförändringen. Organisationskultur belyser hur individer agerar och tänker inom 
organisationen, perspektivet ger oss ett verktyg för att se hur en verkställande chef handlar i 
en organisationsförändring utifrån struktur, system och arbetsklimat. Bruzelius och Skärvad 
(2011) beskriver organisationskulturen som en abstrakt syn på en organisation, vi väljer att 
använda oss av perspektivet för att få en förståelse för de handlingar som den verkställande 
chefen gör inom organisationsförändringen.  

4.3 Organisationsförändring  
Att förändras är en nödvändighet för att organisationer ska kunna överleva i dagens 
dynamiska samhälle (Kotter & Schlesinger 2008). Forskning indikerar att 60 till 70 procent av 
förändringsarbeten misslyckas (Patersson 2000). Även om organisationsförändringar 
uppfattas som en svår process så genomförs förändringsarbeten i alla organisationer (Eatons 
2010). Flertal olika teorier har tagits fram för hur ledarskapet i en organisationsförändring ska 
vara. Teoriernas gemensamma syfte är att målet med förändringsarbetet ska uppnås. Tidigare 
forskning belyser faser som ska hjälpa organisationen att lyckas med ledarskapet i en 
förändring och beskriver bland annat vikten av att formulera en tydlig vision, inbringa ett 
förtroende hos individerna samt klargöra hur förändringen ska upprätthållas (Kotter 1995; 
Eton 2010; Cumming & Worley 2005). Kotter (1995) betonar engagemang, meningsskapande 
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och förståelse som betydelsefulla egenskaper vid en organisationsförändring, även Weick, 
Sutcliffe och Obstfeld (2005) beskriver vikten av att skapa en tydlig mening med 
organisationsförändringen. Teorierna utgår ifrån individerna i förändringen och betydelsen av 
att motivera individerna att genomföra förändringen. Genom individperspektivet av 
förändringen blir förståelse, motivation och meningsskapande viktiga aspekter att belysa i 
planeringen vid förändringen. Organisationer är kollektiva fenomen och kan inte studeras som 
ickemänskliga vilket gör att aspekterna blir centrala vid en organisationsförändring 
(Abrahamsson & Andersen 2005; Forslund 2009).   

Med referens till Karp och Helgø (2008) är organisationsförändringar starkt kopplade till 
osäkerhet för individerna inom organisationen. Författarna beskriver hur individer inom 
organisationen ser sin arbetsplats som deras trygga punkt och vid en organisationsförändring 
uppkommer rädslan för att den tryggheten då ska försvinna. Det är inte endast ett arbetssätt 
som ska förnyas, utan det är även individer som blir påverkade. Karp och Helgø (2008) 
beskriver hur individer vid en organisationsförändring fokuserar på hur förändringen kommer 
att påverka dem; blir mitt arbete som innan, kommer jag få arbeta kvar, kan jag försörja min 
familj? Förändringen blir direkt kopplad till den individuella välfärden (Karp & Helgø 2008).   

För att få vägledning vid förändringsarbeten finns olika teoretiska modeller att utnyttja. Vid 
en planerad förändring finns generellt sätt en genomgående struktur som innefattar en början 
och ett slut av processen (Weick & Quinn 1999). Cumming och Worley (2005) redovisar en 
femstegsmodell för hur en organisationsförändring kan hanteras;  

Steg 1. Handlar om att skapa motivation, att förbereda inför och att skapa ett engagemang 
för förändringen. Det kan även handla om att övervinna eventuellt motstånd som finns mot 
förändringen.    

Steg 2. Beskriver vikten av att forma en vision genom förändringens kärna och förmedla 
den framtid som det är tänkt att förändringen ska leda till.    

Steg 3. Att utveckla ett politiskt stöd till förändringen. Steget handlar om att få en 
påverkan på förändringen genom intressenter, särskilt de som begärt förändringen och anses 
som nyckelintressenter till förändringen.   

Steg 4. Handlar om hur förändringen bör ledas mot den nya visualiserade framtiden. Vid 
steg fyra har tre viktiga aktiviteter identifierats; att skapa en aktivitetsplan för förändringen, 
att arbeta fram en plan som ska bibehållas och utvecklas stödet till förändringen efter steg tre. 
Vidare beskrivs betydelsen att skapa en struktur för hur förändringen ska genomföras.   

Steg 5. Handlar om att ha tillräckligt med resurser och kunskap för att upprätthålla 
förändringen och för att kunna genomdriva den. Detta steg handlar om att skapa ett 
supportnätverk till förändringen och utveckla den kompetens som behövs under och även 
efter förändringens genomförande. Det är även viktigt att skapa nya beteenden för att 
bibehålla förändringen, så inte organisationen faller tillbaka i gamla rutiner. (Cumming & 
Worley 2005)  
 
4.4 Påverkningsbara faktorer vid en organisationsförändring  
Vid en organisationsförändring så finns det olika delar inom organisationen som är 
påverkningsbara. Burke och Litwin (1992) redovisar en modell som bygger på åtta delar som 
kan transformeras vid en organisationsförändring. De olika delarna har ett förhållande till 
varandra och författarna påvisar att om en del förändras kommer det att bidra till att samtliga 
delar förändras i sinom tid. Resonemanget bygger på att det skapas en kedjereaktion som 
resulterar i att samtliga delar påverkas.   
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Modellen illustrerar uppbyggnaden av en organisationsförändring och hur delarna har ett 
ömsesidigt beroende som kan påverka hela förändringsprocessen (Burke & Litwin 1992). 
Burke och Litwin (1992) belyser påverkningsbara delar som:  

Ledning: Hur ledningen väljer att fördela sina resurser och hur de väljer att uppmuntra 
medarbetarna gentemot organisationens arbete.   

Struktur: Den struktur organisationens individer har inom de olika områdena. Roller, 
relationer och kommunikation är viktiga aspekter av strukturen.  

Arbetsklimat: Ömsesidigt beroende och trivsel mellan individerna inom organisationen. Här 
tas även hänsyn gentemot känslor och förväntningar inom individerna i organisationen.    

System: Består av allmänna riktlinjer och faktorer för att underlätta arbetet inom 
organisationen. System medför även hur organisationen väljer att lägga upp planering.      

Motivation: Att motivera och skapa energi mot målet.  
Uppgift och individuella färdigheter: Baseras på unika färdigheter som individer besitter 

och därigenom har fått tilldelade uppgifter där de kan få användning av sina färdigheter.    
Individuella behov och värderingar: Värde skapas genom psykologiska faktorer gentemot 

enskilda individer.   
Individuell och organisatorisk prestation: Resultatet av de ansträngningar och prestationer 

man har uppnått på individuell och organisatorisk nivå.   
 
Figur 2. Burke och Litwins påverkningsbara faktorerna vid en organisationsförändring 
  

  

 
Källa: “A Model of Organizational Performance and Change: The TRANSACTIONAL Factors” (Burke & 
Litwin 1992, s.531)  

Burke och Lewin (1992) beskriver individers påverkan på interna och externa händelser vid 
förändringen:   
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”Describe a "meaning system" that allows members of that social system to 
attribute meanings and values to the variety of external and internal events that are 
experienced” (Burke & Litwin 1992, s 534).  

4.5 Ledning och dess beroende  
Nedan presenterar vi vårt analysverktyg, som bygger på de parametrar som Burke och Litwin 
(1992) beskriver i sin modell. Modellen kommer att utgöra en central del i analysen av vårt 
empiriska material. Burke och Litwin (1992) framställer ledning som en påverkningsbar del 
och definierar ledningen utifrån hur den verkställande chefen väljer att styra förändringen. 
Ledaren har påverkningsbara förhållanden med främst struktur och system. Struktur och 
system har båda påverkningsbara förhållanden med arbetsklimat. Ett litet kretslopp kan 
identifieras mellan de fyra delarna och de ömsesidiga beroenden som finns däremellan.   

Figur 3. Illustrativ modell av ledning och dess beroende 

  

  
Källa: Egen bearbetning av Burke & Litwins (1992) ” A Model of Organizational Performance and Change: The 
TRANSACTIONAL Factors” 
 
Struktur: Vid struktur belyses fenomen som roller och relationer som finns internt inom 
organisationen. Förändring av roller kan vara ändrade arbetsuppgifter och förändring av 
relationer kan vara när relationen till de jämlika, de hierarkiskt högre uppsatta eller till de 
hierarkiskt lägre anställda påverkas. Även relationen till organisationen kan förändras. Burke 
& Litwin (1992) beskriver att förändras strukturen kommer detta i sin tur att leda till en 
påverkan på ledning och arbetsklimat.  

System: System skapas för att forma allmänna riktlinjer som konstrueras för att underlätta 
arbetet inom organisationen. Om en oväntad situation uppstår så ska individerna i 
organisationen generellt vet hur de ska agera i situationer, utan att behöva fråga. Förändras 
system så kommer det att även leda till en påverkan på ledning och arbetsklimat. System kan 
urskiljas även i hur organisationen planerar förändringens genomförande och hur de allmänna 
riktlinjerna styr arbetet (Burke & Litwin 1992).  

Arbetsklimat: Hur arbetsmiljön är i en organisation påverkar individernas trivsel inom 
organisationen. Trivsel beskrivs med hänsyn till om individen känner sig behövd i 
organisationen, känner sig uppskattad och om individen känner att relationerna inom 
organisationen är bra. Vid arbetsklimatet läggs vikt på vilka känslor och förväntningar 
individen har. Har individen en förväntning om att trivseln ska vara på ett sätt som sedan inte 
stämmer kommer arbetsklimatet att kännas olustigt, även om andra individer inte instämmer. 
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Förändras arbetsklimat kommer detta att påverkar system och struktur då de har ett ömsesidigt 
beroende till varandra (Burke & Litwin 1992).  

4.6 Den teoretiska ramen: en syntes 
För att besvara studiens problemformulering använder vi oss av modellen som illustrerar en 
avgränsning av hur ledaren påverkas av struktur, system och arbetsklimat (fig. 3). De tre 
parametrar som påverkar ledarskapet genom ett kretslopp är relevanta att studera eftersom 
ledning definieras som hur ledaren väljer att styra i en organisationsförändring och att roller, 
relationer, allmänna riktlinjer, förväntningar och känslor påverkar organisationsförändringens 
utformning.  

I studien betraktas de tre parametrarna utifrån ett kulturperspektiv genom att ställa struktur, 
system och arbetsklimat i relation till artefakter, beteendemönster, normer, värderingar och 
grundläggande antaganden. Vår teoretiska utgångspunkt influerar framtagningen av 
intervjuunderlaget genom att ställa frågor som kan kopplas till relationer, roller, tidigare 
handlande, känslor och förväntningar i positionen som chef närmast anställda. (se s. 51). Vår 
analys struktureras genom att vi först studerar samtliga respondenter utifrån ett 
kulturperspektiv på struktur, sedan system och därefter arbetsklimat. I slutet av analysen görs 
en syntes där vi analyserar hur de tre parametrarna påverkar en verkställande chefs 
chefsarbete.  
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5. Empiri  
I följande kapitel kommer uppsatsens empiriska material från fyra respondenter att 
presenteras utan inbördes ordning.  

 

5.1 Empiriskt material  
Uppsatsens empiri har samlats in genom fyra personliga intervjuer med respondenter som har 
en position som chef närmast anställda och som nyligen genomfört en 
organisationsförändring. Vid intervjuerna har vi använt oss av öppna svarsmöjligheter för att 
kunna fånga även känslor och åsikter i vårt empiriska material.   

5.1.1 Uppsatsens första intervju, respondent A   
Uppsatsens första empiriska undersökning är med respondent A, som arbetar i en avdelning 
med uppdraget att genomföra ett organisatoriskt förändringsarbete. Respondent A 
genomförde en organisationsförändring som varit planerad och processen har pågått under 
cirka 1,5 år. Respondent A uttrycker att organisationsförändringen inte har etablerat sig ännu 
och hen menar att förändringsarbetet fortfarande är pågående, även om förändringen anses 
vara genomförd.  

Respondent A har arbetat inom avdelningen med olika uppdrag i cirka 20 år, som delvis har 
inneburit att arbeta med organisationsförändringar. I cirka 1,5 år har hen haft en position som 
chef närmast anställda och då för första gången genomfört en omfattande 
organisationsförändring med ett personalansvar. Hen beskriver hur organisationsförändringen 
medfört att positionen som chef närmast anställda prövats och att förändringsarbetet inte varit 
så enkelt att genomföra som hen förmodat. Respondent A framställer hur hen genom hela 
planeringen av organisationsförändringen haft en övervägande positiv känsla och höga 
förväntningar inför förändringen. Vidare uttrycker hen hur ett motstånd uppstått vid 
genomförandet och hur oväntad reaktionen från de anställda har varit. Hen ger vid 
intervjutillfället ett intryck av öppenhet och beskriver sig själv som ambitiös, envis och otålig. 
Vi upplever intervjutillfället som ärligt och att respondent A var bekväm i situationen och 
aktivt deltagit i intervjun.  

En del av fokuset vid intervjuerna var värderingars betydelse vid en organisationsförändring. 
Respondent A beskriver hur hens egna värderingar är väldigt viktiga men att de till stor del 
överensstämmer med avdelningens. Enligt respondent A uppstod ett stort motstånd från de 
anställda vid förändringen, vilket har bidragit till att hen utformat nya värderingar.   

Citat; ”Visst såg jag svårigheter med förändringen, men jag kunde aldrig 
föreställa mig det motstånd som blev.” (Respondent A) 

Hen beskriver hur förändringen bidragit till insikten att god kommunikation är viktigt och att 
det är viktigt att alltid tänka efter vilka konsekvenser ett uttalande kan leda till. Att vara i en 
medlande position i ett organisatoriskt förändringsarbete utgör grunden vid intervjutillfället 
och respondent A beskriver ett flertal gånger hur påtagligt utsatt hens position blir vid en 
organisationsförändring. Att vara chef närmaste anställda är en svår roll och det är något som 
respondent A verkar väl medveten om. Dock beskriver hen att det blir tydligare vid en 
förändring, eftersom företagsledning och de anställda ofta vill åt olika håll. Vidare beskriver 
hen återigen hur organisationsförändringen förväntats få positiv respons av de anställda och 
hur motståndet till förändringen aldrig diskuterats innan hen skulle genomföra 
organisationsförändringen.        
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Enligt respondent A kan motståndet till förändringen ha uppkommit för att avdelningen är så 
pass etablerad och hur de än valt att genomföra förändringen hade det inkräktat på individers 
trygghet och medfört motstånd.  Hen anser att även om förändringen utformats annorlunda 
skulle det ändå ha uppstått motstånd eftersom de anställda anser att hela förändringen är fel.   

Respondent A beskriver hur hen anser att förändringen var nödvändig och att 
företagsledningens krav är likvärdiga med hens förväntningar. Vi får under intervjutillfället 
ändå uppfattningen, genom respondents A uttalande, att hen känt sig utsatt i sin position som 
chef närmast anställda då hen vid ett flertal tillfällen uttrycker en känsla av att vara ”klämd”. 
Intervjun med respondent A var konkret och ärlig. Hen beskrev trots sin erfarenhet 
yrkesrollen chef närmast anställda som betydelsefull och givande.  

Citat; ”Alla som får chansen att vara chef på den här nivån borde ta den!” 
(Respondent A) 

 

5.1.2 Uppsatsens andra intervju, respondent B       
Studiens andra respondent har genomfört en planerad organisationsförändring som pågått i 
cirka 1,5 år och som fortfarande anses vara under bearbetning. Hen har arbetat i avdelningen i 
8 år och haft positionen chef närmast anställda i cirka 1,5 år. Respondent B beskriver en 
organisationsförändring som hen kan se positiva och negativa aspekter av. Redan vid 
inledningen av intervjun beskriver hen att förändringen varit dåligt genomtänkt och innehållit 
flera bristande delar.   

Respondent B har genom hela intervjun en kritisk ton gentemot förändringsarbetet och 
beskriver hur hen såg möjligheter men även flera nackdelar med förändringen. Respondent B 
beskriver sig själv som seriös, noggrann och ambitiös, vilket ofta visar sig i ett väl strukturerat 
arbetssätt.   

Citat; ”Jag har nog samma syn på mig själv, men jag inser ju vilka brister jag har i 
en organisationsförändring.” (Respondent B) 

Vid implementeringen av organisationsförändringen beskriver respondent B hur ett motstånd 
från de anställda uppstod. Vi får intryck av att invändningar som anställda har till 
förändringen även förekom hos respondent B. Vidare beskrivs hur hen försökt selektera delar 
vid den planerade organisationsförändringen och hur hen önskat att det blir tillräckligt för att 
tillfredställda företagsledningen. Då respondent B beskriver sin roll som chef närmast 
anställda används ord som ”otillräcklig”, ”klämd” och ”svår”. Hen beskriver svårigheten med 
att försöka nå ett resultat samtidigt och tampas med ett stort motstånd.    

Vi uppfattar respondent B som kritisk mot sig själv och hur organisationsförändringen fått en 
inverkan på hens värderingar. Organisationsförändringen har bidragit till att respondent B 
skapat tvivel på sin egen kompetens och hen beskriver hur egna betydelsefulla värderingar 
som struktur, planering och spelregler blivit försummande i organisationsförändringen.   

Citat; ”Alla måste förstå och se länkarna i processen, vad leder till vad?” 
(Respondent B)  

Respondent B beskriver hur personliga värderingar är väldigt betydelsefulla. Respondent  
B berättar om hur hen parerar information uppifrån och samtidigt försöker att agera utifrån sin 
egen känsla. Under intervjun får vi intrycket av att respondent B försöker styra sin anställda 
till de mål som företagsledningen har utan att instämma med företagsledningen. Hen uttrycker 
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hur företagsledningen strävar efter ett resultat som hen har svårt att leverera samtidigt som 
respondent B arbetar med anställda som motsäger sig hela förändringen. Vidare beskriver hen 
hur förståelsen mellan de anställda och företagsledningen är obefintlig och hur hen försöker 
att kompromissa i förändringsarbetet.     

Respondent B ger oss vid intervjutillfället ett ärligt intryck och hen beskriver väl sina känslor 
kring sin yrkesroll och gör försök att agera inom organisationsförändringen utifrån sina 
värderingar. Hen skildrar ett engagemang för rollen som chef närmast anställd samtidigt som 
hen beskriver en känsla av att vara oförstådd i positionen som chef närmast anställd. Hen 
beskriver hur företagsledningens krav är svåra att matcha med anställdas förväntningar inom 
avdelningen. Vidare beskrivs företagsledningens förståelse för arbetet på avdelningen som 
bristande och att det kan bidra till känslan av att vara klämd i positionen som chef närmast 
anställda.  

5.1.3 Uppsatsens tredje intervju, respondent C   
Empiriskt underlag beskrivs utav uppsatsens tredje respondent som berättar om en planerad 
organisationsförändring som har pågått under cirka 9 månader. Respondent C har arbetat 
inom avdelningen i 4 år och haft uppdraget som chef närmast anställda i cirka 1,5 år. Hen har 
en bakgrund som förändringskonsult och har då stöttat olika förändringsarbeten i cirka 13 år. 
Respondent C ger ett harmoniskt intryck och pratar om förändringsarbeten som värdefulla och 
kreativa.  

Citat; ”Förändringsarbeten är positivt, för vi gör det ju för att det ska bli bättre, 
det är alltid den utgångspunkten vi ska ha.” (Respondent C) 

Respondent C ser sig själv som positiv, driven och bra på att skapa en gruppkänsla, vilket 
dock är egenskaper som hen beskriver som nertonade vid en organisationsförändring. Vi får 
känslan att respondent C:s erfarenhet av organisationsförändringar medför att hen känner sig 
trygg i sin yrkesroll som chef närmast anställda. Hen beskriver att det är omöjligt att kunna 
förutse en exakt genomförandeplan för en organisationsförändring. Respondent C beskriver 
positionen som medlare mellan företagsledningen och de anställda med insikten att ingen av 
parterna kommer att kunna få precis som de vill ha det gällande organisationsförändringen. 
Enligt respondent C krävs en balans mellan krav och förväntningarna som kommer uppifrån 
och nerifrån.  Respondent C beskriver hur företagsledningen har en vision och anställda en 
förväntan vid organisationsförändringar och hur hens arbete blir att väva samman vision och 
förväntningar.    

Egna värderingar beskriver hen som viktiga och att hen sällan ifrågasätter förändringen utan 
istället ”varför gör vi som vi gör nu?”. Vi får en känsla av att Respondent C tänker förändring 
och att hen alltid utgår från att förändringar är positivt för både företaget och anställda. Hen 
beskriver vikten av att beakta anställdas åsikter och hur starkt individerna förankrar sig själva 
till organisationen. Respondent C betonar att människor alltid utgår från sig själv och sin egen 
situation. Hen berättar även att det är viktigt att vara tydlig i sitt ledarskap och försöka 
förmedla information så uttryckligen som möjligt. Respondent C uttrycker att trots ett tydligt 
ledarskap är individerna oroliga för hur organisationsförändringen kommer att påverka dem 
och betonar att ta hänsyn till individer som blir berörda direkt.  

Citat; ”Jag måste vara ödmjuk inför den här uppgiften. Det är inte bara att tala om 
för någon att nu ska du inte göra detta, du ska gå höger istället för vänster.” 
(Respondent C) 
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Respondent C beskriver att hens värderingar kan svaja vid val av handlande vid 
genomförandet av organisationsförändringen, dock blir alltid hens egna värderingar viktigast 
vid själva hanteringen av förändringen.   

Vi får känslan av att respondent C är trygg i sin yrkesroll och att hen alltid utgår från att 
förändringen till slut blir bra och bidrar till en utveckling av företaget och den enskilda 
avdelningen. Vidare beskriver hen att hänsyn bör tas till mänskliga faktorer inom alla 
organisationsförändringar. Känslor som anställda har till sin arbetsplats är viktiga att beakta 
och förstå som chef närmast anställda. Respondent C skildrar att företagsledningens mål 
givetvis ska vara fokus, dock ska inte kraven ta över förändringsprocessen. Vi får under 
intervjun intrycket att respondent C, genom sin erfarenhet, hanterar situationen som chef 
närmast anställda med ett lugn och stöttar både företagsledningen och de anställda i en 
förändring.     

Respondent C beskriver att likväl som att företagsledningen behöver förstå att förändringen 
kanske inte kommer att nå det exakta målet så måste de anställda förstå att förändringen måste 
genomföras. Hen beskriver en balansgång mellan båda parter och hur hens yrkesroll ofta 
inkluderar att förklara ståndpunkter mellan företagsledningen och de anställda. Respondent C 
uttrycker ett självförtroende inför uppgiften och ser inte svårigheter med yrkesrollen som chef 
närmast anställd, utan snarare möjligheter.  

 5.1.4 Uppsatsens fjärde intervju, respondent D   
Studiens fjärde respondent beskriver en organisationsförändring som genomförts under cirka 
1 år. Hen har arbetat i organisationen i cirka 22 år och har tidigare genomfört andra 
förändringsarbeten inom företaget. Positionen som chef närmast anställda har hen haft i 1 år 
och hen tilldelades positionen i samband med organisationsförändringen. Respondent D ser 
sig själv som rak, engagerad och den som levererar ett resultat, vilket hen även till viss del 
förankrar till hur hen väljer att handla i en organisationsförändring. Dock påpekar respondent 
D att vid genomförandet av en organisationsförändring är hen inte är lika rak i sitt ledarskap, 
utan vill hellre engagera berörda och fokusera på att nå resultatet.  

Respondent D beskriver hur hen förväntade sig en plan för förändringen som var väl planerad 
och strukturerad. Hen beskriver hur förväntningen av förändringsarbetet var att 
genomförandet skulle bli relativt enkelt. Respondent D beskriver att hens inställning till 
förändringen till en början var positiv och ansåg att förändringen var nödvändig. Respondent 
D berättar vidare hur förändringen visade sig vara långt ifrån hens förväntningar och att 
direktiven från företagsledningen saknade all form av struktur, vilket resulterade i till en trög 
och svårarbetad process. Vi får intrycket av att respondent D är frustrerad och vid 
implementeringen av förändringsarbetet hade stora förväntningar på dess genomförandeplan.  

Citat; ”En förändring kräver en noggrann planering, annars blir det omöjligt” 
(Respondent D) 

Respondent D beskriver hens värderingar som väldigt betydelsefulla och anser att hens egna 
värderingar har påverkats av organisationsförändringen. Före förändringsarbetet såg hen mer 
till sitt eget arbetsområde och värderade då sina egna arbetsuppgifter högst. Erfarenheten från 
organisationsförändringen har bidragit till en bredare syn och en förståelse för helheten av 
avdelningen. Respondent D anmärker på företagsledningens bristande insikt i hur hens 
avdelning fungerar. Respondent D känner sig otillräcklig mot sina anställda då hen inte kan 
handla på ett önskvärt sätt.  
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Citat; ”Det är frustrerande att inte kunna ge sina anställda ett ärligt svar, på grund 
av att de uppifrån inte kan ge mig något svar på de anställdas fråga” (Respondent 
D)  

Vidare beskriver respondent D hur hen anser att hens anställda inte är mottagliga för den 
information och förändring som företagsledningen vill driva igenom. Vi upplever att hen 
känner sig maktlös i sin yrkesroll och vill skydda sina anställda.   

Respondent D framställer sin yrkesroll som grindvakt för de direktiv och den information som 
kommer från företagsledningen. Med grindvakt menar respondent D att hen måste gå igenom 
alla direktiv för att se vilka som är väsentliga att vidareförmedla till de anställda. När 
Respondent D beskriver sina egna värderingar talar hen om handlingsätt som styrs utifrån 
egna värderingar genom hur hen väljer att släppa igenom direktiv som anses väsentliga och 
om individer är mogna att ta emot direktiven. Hen beskriver hur direktiv oftast går igenom 
ytterligare en process och skulle Respondent D släppa igenom samtliga direktiv skulle det 
innebär extra belastning på de anställda och avdelningen. Vidare beskriver hen återigen den 
bristfälliga planeringen av förändringsarbetet och hur det blir omöjligt att fullfölja 
organisationsförändringen. Hen menar att direktiven aldrig är konsekventa utan är i en 
ständigt pågående process.  

Citat; ”Det finns igen fastställd struktur att arbeta efter” (Respondent D)     

Vi får känslan av ett motstånd från respondent D mot organisationsförändringen och att hen 
med sin tidigare erfarenhet inom avdelningen inte ser sig själv som en verkställande chef som 
ska medla mellan företagsledning och de anställda, utan den individ som kan hur 
organisationen fungerar. Respondent D framställer en underton av tvivel och skepsis till 
företagsledningen och därigenom även kritik till organisationsförändringen. Hen ger även 
intrycket av att hen beskyddar sina anställda genom att inte fullfölja företagsledningens 
direktiv, då hen anser att det inte gynnar de anställda. Även om hen ser ett behov av 
förändringen överensstämmer organisationsförändringens direktiv inte med de värderingar 
och arbetssätt som Respondent D väljer att arbeta efter. Intervjun är känslofylld och 
respondent D ger en ärlig skildring av sin yrkesroll som chef närmast anställda i en 
organisationsförändring.   
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6. Analys   
I kapitlet presenteras analysen av uppsatsens empiri med utgångspunkt i den teori som 
tidigare har presenterats.   

 

6.1 Handlande utifrån struktur, system och arbetsklimat 
Analysen utgår från ett kulturellt perspektiv och strukturen av analysen bygger på de tre 
parametrarna: struktur, system och arbetsklimat, som är förankrade till ledningen i en 
organisationsförändring. I teorikapitlet presenteras parametrarna och modellen. Struktur, 
system och arbetsklimat kommer att analyseras med utgångspunkt att utreda hur den 
verkställande chefens påverkas i sitt chefsarbete av de tre parametrarna.  

6.1.1 Struktur - betydelsen av roller och relationer vid val av handlande  
Struktur är en av de centrala parametrar som anses påverkningsbara vid en 
organisationsförändring. Struktur har ett ömsesidigt beroende till ledning, arbetsklimat och 
uppgift/individuella färdigheter. När strukturen vid en organisationsförändring påverkas 
resulterar det i att även andra delar berörs (Burke & Litwin 1992), vilket får en inverkan på 
hela förändringsarbetet. Struktur är de roller och relationer som finns inom organisationen. 
Roller och relationer kan ses utifrån hur det påverkar chefen närmast de anställdas val av 
handlande vid en organisationsförändring.   

Yrkesrollen som chef närmast anställda innebär att agera med hänsyn till givna direktiv, 
förmedla en kommande förändring, genomföra förändringsarbetet och sedan presentera ett 
resultat (Uyterhoeven 1972). Samtliga respondenter beskriver en förståelse för innebörden av 
deras yrkesroll och vad rollen omfattar för åtaganden. Några av respondenterna är relativt nya 
i sin yrkesroll och har som chef närmast anställda endast genomfört ett fåtal eller inga 
organisatoriska förändringsarbeten tidigare.  

Några av studiens respondenter uttrycker att de särskiljer sina egna personliga värderingar 
från sin yrkesroll och menar att det endast är ett arbete som ska utföras. Respondenterna väljer 
då att bortse från sina egna värderingar och handlar utifrån de givna direktiven. Andra 
betraktade sina värderingar som starkt kopplade till sin egen yrkesroll, vilket urskiljdes genom 
att respondenten likaställde sina egna värderingar med den yrkesroll som hen innehar. 
Struktur handlar om roller och hur individerna inom organisationen väljer att handla utifrån 
egna värderingar.  Vi uppfattade en koppling mellan respondenternas egna värderingar och 
hur respondenten i positionen som chef närmast de anställda valde att handla utifrån sin 
yrkesroll.  

Citat; ”Jo, men jag tycker att mina värderingar är densamma som företagets. Jag 
har alltid trivts här.” (Respondent A) 

Några av respondenterna uttryckte att deras roll som chef närmast anställda var relativt ny och 
andra beskrev en större erfarenhet av rollen. Beroende på om respondenten hade tidigare 
erfarenhet av att genomföra förändringsarbeten eller inte så kunde vi urskilja olikheter i deras 
agerande. En erfaren respondent i organisationsförändringen, som är trygg i sin roll som 
ledare vid en förändring, uttryckte att de kommer att nå målet, men kanske inte på det vis som 
var tänkt. Respondenten valde här att agera mot målet men inte alltid genom de givna 
direktiven. Därigenom handlade respondenten mot målet genom att påverka processen genom 
hens handlande. Alltså valde hen att fokusera på att målet med förändringen är positiv, dock 
frångick respondenten direktiven från företagsledningens planerade process.    
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Respondenter med mindre eller ingen erfarenhet av rollen som ledare vid en 
organisationsförändring valde att handla utifrån olika teoretiska modeller. Vi såg tendenser att 
de oerfarna respondenterna i de flesta fall handlade helt utifrån företagsledningens eller de 
anställdas krav och förväntningar. Balansen däremellan var svår att finna. Respondenten som 
har större erfarenhet av organisationsförändringar uttrycker hur hens personliga erfarenheter 
av förändringsarbeten har skapat en förståelse för de svårigheter som kan inträffa i processen 
Hen kan därigenom agera snabbare och säkrare inom organisationsförändringen, med hänsyn 
till att motstånd kommer att uppkomma utan att uppfatta det som något personligt.  

Citat; ”Motstånd kommer alltid att uppkomma, det går inte att göra alla nöjda. 
[…] Däremot så kan jag fortfarande leda emot ett gott arbete för att nå resultat” 
(Respondent C) 

Djupare tolkningar av resonemanget leder till att erfarenhet lägger en grund för hur individen 
väljer att agera utifrån givna direktiv. Samtidigt balanserar hen upp sina beslut så att även de 
egna värderingarna blir inkluderade i genomförandet. Respondenten med lång erfarenhet är 
medveten om att positionen är utsatt och beskriver det som givet att informationen som fås 
från företagsledningen måste bearbetas. Direktiven före processen måste enligt respondenten 
omformas så att de individer som ska genomföra förändringen beaktas. Vidare beskriver 
respondenten med lång erfarenhet att erfarenheten har bidragit till att handlandet har blivit 
mer metodiskt och strukturerat efter varje genomfört organisatoriskt förändringsarbete. 
Respondenten beskriver hur hen medvetet plockar ut de delar som anses viktiga vid 
genomförandet av processen och väljer att fokusera på dem. Samtidigt lyckas respondenten 
med att uppfylla de mål som satts för förändringen.  

Citat; ”Det är omöjligt att bestämma att en förändring ska gå från punkt A till 
punkt B. En förändring kommer att bearbetats och förhoppningsvis ge det resultat 
som förväntats, men kanske genom en annan väg.” (Respondent C)   

Resonemanget visar hur erfarenhet bidrar till en förståelse för förändringsprocessen och att 
det kommer att leda till att målet med förändringen uppnås. Struktur bör givetvis eftersträvas, 
vi kan dock urskilja att hur bekväm den verkställande chefen är i sin yrkesroll som chef 
närmast anställda bidrar till hur förändringen tas emot och hur hen väljer att handla vid 
genomförandet att förändringsarbetet. Som chef närmast anställda krävs en balans mellan 
företagsledningen och de anställda, då krav och förväntningar kommer från flera håll (Dutton 
& Ashford 1993). Att upprätthålla balansen mellan krav och förväntningar är en av de 
egenskaper som Huy (2001) menar att chefer närmast anställda generellt är bättre på. Huy 
(2001) menar även att det är cheferna i denna position som känner sina anställda bäst och vet 
hur situationer bör hanteras. 

Positionen som chef närmast anställda ses utifrån olika positiva och negativa aspekter. 
Tidigare forskning beskriver positionen dels som besvärlig och som en svår roll förknippad 
med motstånd (Dopson & Stewart 1990), dels som den vitalaste positionen för att kunna 
lyckas med en organisationsförändring (Huy 2001). 

Rollen, chef närmast anställda, definieras som både planerare och verkställare (Uyterhoeven 
1972). Rollen innebär att få direktiv uppifrån, genomföra dem och samtidigt upprätthålla en 
god arbetsmiljö gentemot medarbetarna. Därigenom måste den verkställande chefen både 
hantera förändringsprocessen och uppnå målet. Då respondenterna beskrev sina roller var 
samtliga eniga om att positionen, chef närmast anställd, ofta är klämd och svår. Dopson och 
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Stewart (1990) menar att positionen handlar mycket om att hantera påtryckningar från olika 
håll och därigenom hamnar chefen ”mitt emellan”.  

Citat; ”Kommer man ju ofta i knipa, eller i konflikter [...] man står mitt emellan 
och är den som ska ta emot […].”(Respondent B)  

Citat; ”Man är lite gisslantagen i den meningen att man, kan inte svara på vissa 
frågor underifrån för att man har inte lyckats formulera någon slags ståndpunkt 
ovanför”.  (Respondent D) 

Vid intervjuerna uttrycker respondenterna tydligt att de befinner sig i en utsatt position då de 
använder sig av ord som ”i knipa”, ”mitt emellan”, ”gisslantagande” med mera. Vid förfrågan 
om hur respondenten valde att handla utifrån sin utsatta position var svaren varierande. En 
koppling som dock gjordes var att flera av respondenterna handlade utifrån att de hade en roll 
som hönsmamma till de anställda och skulle skydda dem mot den stora stygga 
företagsledningen. Vi inser att denna liknelse är väldigt generaliserande, dock anser vi att 
liknelsen ger en bra bild för hur respondenterna såg på sin position. En av respondenterna 
uttryckte att hen definierade sin roll som ”grindvakt” och agerade utifrån att direktiven som 
kom uppifrån noga måste reflekteras och övervägas innan respondenten valde att föra vidare 
kraven ner till de anställda, som ett slags skyddsnät. Därigenom ledde handlandet till att 
processen blev påverkad då direktiv och information från företagsledningen inte nådde fram 
till de anställda.  

Med referens till Dopson och Stewart (1990) och Huy (2001), som beskriver två teorier som 
står i motsats till varandra, kan positionen chef närmast anställda betraktas utifrån olika 
utgångspunkter. Respondenterna återger hur deras position kan vara besvärlig, samtidigt som 
de beskriver att de är väl medvetna om vad deras ställning innebär. Vi tolkar att 
respondenterna upplever sin position i vissa avseenden som klämd. Dock uttrycker 
respondenterna att deras arbete är viktigt och att de är de som har insikt i avdelningen. Vi 
tolkar att positionen inte kan beskrivas som varken positiv eller negativ, utan att det är en 
position som innebär att finna balans mellan att vara kritisk och leda mot målet.         

Cumming och Worley (2005) talar om att motivation, förståelse och ett stöd måste skapas för 
förändring. Vi uppfattade att några av respondenterna hade en negativ inställning till deras 
organisationsförändring. Vi urskilde ett motstånd hos dessa respondenter till 
organisationsförändringen. Respondenterna motarbetade förändringen och därigenom utfördes 
också deras handlingar i strid mot de direktiv som företagsledningen har gett dem för 
utförandet av förändringen. Därigenom påverkar den verkställande chefen den tänkta 
processen som företagsledningen har bestämt för att nå målet med förändringen. Vi tolkar att 
respondenterna nyttjade sin maktposition som chef närmast anställda och medvetet handlade 
så att även de anställda skulle sätta sig emot förändringen. Joshj, Lazarova och Liao (2009) 
poängterar att det är ledarens uppgift att motivera och inspirera sina följare. Vi ser en tendens 
till att den verkställande chefen kan motivera de anställda att handla i en motsatt riktning till 
vad företagsledningen hade tänkt sig. Vissa av respondenterna utryckte att de helt kunde 
negligera direktiven från företagsledningen, utan att meddela sina anställda om detta beslut. 
Tolkningar görs att den verkställande chefen väljer att påverka processen med sitt handlande 
när hen inte anser att den går ihop med avdelningens arbetssätt. Därmed inte sagt att den 
verkställande chefen negligerar målet med förändringen, hen väljer bara att ändra riktningen i 
processen.   
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Några av respondenterna hade en positiv inställning till sin organisationsförändring. Tidigare 
forskning belyser hur individer ser sig som ”ett” med sitt arbete och vid en förändring är det 
psykologiska faktorer som berörs (Karp & Helgø 2008). Förändring bygger på faktorer som 
länkas samman i processen och påverkar varandra vid ett förändringsarbete (Burke & Litwin 
1992). Resonemanget kan urskiljas i uppsatsens studie och förankras till hur respondenter 
med en positiv inställning till organisationsförändringen uttrycker en association mellan sina 
personliga värderingar och företagets värderingar. Att se sig själv som en del av företaget och 
känna trygghet kan bidrar till att förändringar blir enklare att genomföra (Karp & Helgø 
2008). Motivet är då att individer med stark förankring till företagets värderingar förlitar sig 
på att förändringsarbetet är nödvändig att genomföra. Struktur blir då en betydande faktor 
som bidrar till att upprätthålla en positiv anda. Det ger chefen närmast anställda en trygghet 
vid organisationsförändringen. En av respondenterna uttrycker en stark koppling mellan hens 
personliga värderingar och företagets värderingar. Vi tolkar att handlandet vid 
förändringsarbetet var närmast synonymt med de anvisningar som tilldelats chefen närmast de 
anställda från företagsledningen. Respondenten beskriver hur hen förlitar sig på det som 
företagsledningen beslutat och arbetar exakt efter direktiven. Vi tolkar, genom respondentens 
beskrivning, att strukturen vid en organisationsförändring kan vara en avgörande byggsten vid 
förändringsarbetet. Dock behövs en positiv inställning till företaget som helhet.    

Burke och Litwin (1992) beskriver relationerna inom organisationen som en del av strukturen. 
I vår studie fokuserar vi i huvudsak på den relation som finns mellan den verkställande chefen 
och företagsledningen och den relation som finns mellan den verkställande chefen och de 
anställda. Relationerna kan påverkas genom en organisationsförändring (Burke & Litwin 
1992). Motstånd, anknytning och meningsskapande kan urskiljas från samtliga respondenter 
och förankras till hur förändringsarbetet formas genom relationer. Genom tolkningar av det 
empiriska materialet kan vi se att beroendet mellan individ och organisation skiftar bland 
respondenterna. Några respondenter anser att de är starkt bundna till organisationen, medan 
andra respondenter uttrycker att de inte känner någon som helst anknytning. Detta uttrycks 
genom att respondenterna distinkt separerar sig själva från organisationen. Resonemanget kan 
förankras till ett rollperspektiv, då individen separerar sina personliga värderingar från sin 
yrkesroll. Känner individerna ett svagt förtroende för organisationen kan det enligt våra 
tolkningar bidra till att individen gärna försummar företagsledningens direktiv i processen och 
försöker att stoppa eller undvika direktiven.  

Citat;  
”Hur upplever du din roll?”  
”[…] huvudsak så som grindvakt. Att försöka hindra alla oklara direktiv 
[…].”(Respondent D) 

  
Citat; ”Om vi gör lite så kanske vi har gjort tillräckligt” (Respondent B) 

Respondenterna som försöker negligera eller kringgå direktiv i processen är de individer som 
vi uppfattar tvivlar på organisationsförändringen. En respondent uttrycker till och med att hen 
är en ”kritisk kommunikatör”. De respondenter som vi uppfattar kritiska till förändringen 
betonar betydelsen av en väl genomarbetad struktur. Respondenterna har i förändringen ansett 
att struktur har saknats. Respondenterna har då försökt att påverka processen genom att 
framföra idéer till förändringens genomförande. De har då dock ofta blivit förbisedda av 
företagsledningen. Huy (2001) uttrycker att det är när chefen närmast de anställda upprepade 
gånger blir negligerad som det skapas en negativ inställning gentemot förändringen. Vidare 
ser vi hur motstånd kan uppkomma om strukturen är dåligt genomarbetad, vilket då leder till 
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att tilliten för organisationen skadas. Tvivel påverkar organisationsförändringen då den 
verkställande chefen väljer att handla utifrån sina egna värderingar och kommer att ignorera 
direktiven, vilket återigen påverkar processen till förändringens mål genom chefens 
handlingar. Vi tolkar att ett ömsesidigt beroende mellan organisationens värderingar och 
chefens värderingar måste vara starkt för att en förändring ska kunna realiseras. Positionen 
som chef närmast anställda innebär att den information som chefen har blivit tilldelad måste 
bearbetas för att kunna genomföras (Dutton & Ashford 1993). En chef närmast de anställda 
har en bredare kunskap för huruvida förändringen är genomförbar och hur den bör verkställas. 
Positionen innebär att chefen är utsatt, då det finns krav och förväntningar från både 
företagsledningen och de anställda. Har den verkställande chefen tillit för företaget kan detta, 
som vi tidigare har påpekat i analysen, bidra till att direktiven tas emot med en öppnare 
inställning. De respondenter som visar en positiv inställning gentemot förändringen urskiljer 
vi även är de respondenter som delar företagets värderingar och därigenom har en stark 
anknytning till företaget.   

Citat; ”Jag tycker ju att mina värderingar stämmer ganska bra överens med 
företagets värderingar. Så därför tycker jag inte att detta är någon ”big deal” för 
mig” (Respondent A) 

En stark förankring till sin yrkesroll tycks ha en positiv inverkan på både målet och processen 
vid förändringen. Enligt våra reflektioner, som grundas i teori och empiri är personliga 
värderingar av stor betydelse för att leda ett förändringsarbete i en utsatt position.   

Den verkställande chefens erfarenhet påverkar enligt vår studie förändringsarbetets process 
och mål. Vi tolkar att tidigare erfarenhet av organisationsförändringar bidrar till att individen 
kan göra en avgränsning mellan sina egna värderingar och sin yrkesroll. Vår studie visar hur 
tidigare erfarenhet bidrar till självförtroende i positionen som både planerare och verkställare. 
Vi tolkar att egna erfarenheter av förändringsarbeten utgör en grund för hur chefen ska tackla 
motgångar och uppskatta medgångar vid organisationsförändringar.   

6.1.2 System - betydelsen av värderingar vid den verkställande chefens handlande 
Inom organisationer skapas system för hur individer bör agera vid olika situationer. Allmänna 
riktlinjer konstrueras genom dessa system för att underlätta arbetet för individerna inom 
organisationerna. System hjälper organisationen att fungera genom att alla inom 
organisationen vet hur de bör hantera olika situationer. System förhåller sig och påverkas av 
organisationens ledning, arbetsklimat och uppgifter/individuella färdigheter (Burke & Litwin 
1992). Chefen närmast anställda arbetar inom avdelningen vilket därigenom gör att hen delar 
avdelningens kultur och förstår de allmänna riktlinjerna. Däremot har oftast inte 
företagsledningen lika stor förståelse för avdelningens kultur. Företagsledningen har insikt i 
företagets kultur, dock är det omöjligt att förstå alla avdelningars enskilda kulturer. 

Vi kunde urskilja att chefen närmast de anställda i vår studie har system som vägleder i deras 
beslut och handlande. Samtliga respondenter talar bestämt om vad de vanligtvis gör och hur 
de brukar utföra sitt arbete. 

Citat; ”När jag ska genomföra något så går jag efter min tidsplan. […] Det är 
viktigt för mig att ha något konkret att förhålla mig till.” (Respondent D)   

Dock visade majoriteten av respondenterna att under en organisationsförändring var de inte 
lika benägna att handla som de vanligtvis gör i olika arbetssituationer. Vi tolkar att vid 
organisationsförändringar så hamnar fokus på personalen och den humanistiska insikten. De 
humanistiska frågorna blir då viktigare än de egna system som den verkställande chefen 
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handlar utifrån. Detta påverkar den process som genomförs vid organisationsförändringen 
genom att chefen närmast anställda handlar med hänsyn till personalens värderingar och 
behov. 

Citat; ”Mot personalen kanske man inte ser det här med att jag vanligtvis är rak i 
mitt agerande. […] Där har jag mer varit tydlig och gett stöd till personalen.” 
(Respondent D)   

Vår empiriska undersökning visar att vid val av handlande blir personliga värderingar och 
vikten av relationerna inom organisationen mer betydelsefulla. Huy (2001) anser att två av de 
fyra egenskaper som en chef närmast anställda har är insikt i hur de anställda mår och att 
samtidigt finna balans i förändringen. Respondenterna agerar utifrån att de är måna om de 
anställdas välmående. Som tidigare påpekats i analysen av struktur, tolkar vi det som att 
respondenterna i sitt handlande lägger fokus på att skydda de anställda. Chefen närmast de 
anställda väljer att agera utifrån resonemanget att de anställda ska må bra. Vårt empiriska 
material visar att i en organisationsförändring vågar chefen närmast de anställda hårdare 
kritisera företagsledningen och de direktiv som tilldelas. Vi tolkar att vid en 
organisationsförändring väljer chefen närmast de anställda att handla genom att vara hårdare 
mot företagsledningen och mjukare mot de anställda. 

Vi ser att organisationens värderingar och grundläggande antaganden spelar en utmärkande 
roll i hur chefen närmast anställda väljer att handla vid en organisationsförändring. En chef 
med position som närmast anställda har flera relationer att värna om (Uyterhoeven 1972). 
Direktiv uppifrån måste verkställas samtidigt som en chef närmast anställda även måste ta 
hänsyn till sina anställda och deras välmående (Dutton & Ashford 1993).  

Resonemanget leder till att i en organisationsförändring lägger den verkställande chefen större 
vikt vid de anställdas välmående istället för att försöka handla som de vanligtvis gör. 
Tolkningar av vårt empiriska material visar att respondenter inte handlar i enlighet med hur 
de brukar vid genomförande av organisationsförändringar. Vi reflekterar över varför den 
verkställande chefen väljer att värna om de anställda istället för att fortsätta handla som 
vanligt. Vi tolkar att detta handlande beror på att den verkställande chefen är den individ som 
arbetar närmast de anställda i processen. Därigenom anpassar chefen sina stereotypiska drag 
till att kunna styra processen utan att individerna i förändringen känner sig åsidosatta. 
Organisationsförändringar är känsliga situationer där många individer känner osäkerhet 
(Gioia et al. 2013), där av är det lätt att individerna inom organisationen överreagerar i dessa 
situationer. 

System inom organisationer syftar till att hjälpa organisationers anställda att utföra sitt arbete 
effektivt och säkert (Burke & Litwin 1992). System skapar en trygghet för individerna även 
under genomförandet av förändringen. Vår tolkning är att om organisationen har ett utpräglat 
system, medför det att chefen inom organisationen vet hur hen bör agera i olika situationer.  

Citat; ”Man kan gå in på ett helt annat sätt i en diskussion för att man vet vad som 
krävs, vad som är rätt och vad som är fel.” (Respondent C)  

Våra tolkningar är att individerna har utpräglade system för hur de vanligtvis handlar inom 
avdelningen. Dock urskiljer vi i studien att i en organisationsförändring blir felsteg i 
processen tydligare för den verkställande chefen. Detta leder till att respondenterna blir mer 
kritiska till hur de vanligtvis hanterar situationer. Den kritiska synen gentemot sig själva visar 
sig genom att respondenterna har ett annat beteende som inte överensstämmer med hur de 
brukar hantera sina arbetsuppgifter. Enligt våra reflektioner blir den verkställande chefens 
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egna värderingar mer betydelsefulla än de befintliga systemen vid en organisationsförändring. 
Vad den verkställande chefen värderar speglar hur hen sedan väljer att handla i processen av 
organisationsförändringen. Samtliga respondenter värderar personalen högst och anpassar sitt 
handlande för att främja personalen. Tolkningar av analysen är att den verkställande chefens 
värdesättande av sin personal får en påverkan på både processen och målet med 
organisationsförändringen. Anser den verkställande chefen att målet med förändringen inte 
överensstämmer med vad hen anser är bäst för sin personal så kommer hen att handla emot 
målet.  

Citat; ”Däremot vid genomförandet av organisationsförändringen var det mer 
osäkert vad som var rätt och fel. Jag vet bara att jag ville att personalen skulle ta 
förändringen till sig.” (Respondent A) 

Vi kan se att respondenternas erfarenhet av organisationsförändringar bidrar till att individen 
inte anser att förändringen ger en direkt påverkan på individens arbete eller personlighet. 
Respondenten beskriver hur förändringar alltid är svåra och att ledarskapet är en viktig del av 
processen. Vi tolkar att tidigare erfarenheter ger en grund till vad individen vanligtvis gör och 
att det bygger på vad chefen närmast anställd värderar. Erfarenhet leder till att vad den 
verkställande chefen vanligtvis gör automatiskt förändras i förändringsprocessen, eftersom att 
respondenten vet att förändringar kräver att individer anpassar sig till situationen. Som 
tidigare har påpekats i analysen om struktur så spelar erfarenhet en avgörande roll vid val av 
handlande inom en organisationsförändring.    

Några av respondenterna uttrycker att det är svår att genomföra organisationsförändringar då 
avdelningen redan är så pass väletablerad och sammansvetsad. Vi tolkar det som att de har en 
stark organisationskultur. Bruzelius och Skärvad (2011) påpekar att det kan vara de 
grundläggande antagandena som gör organisationen stark. Men det kan även vara de 
grundläggande antagandena som gör att organisationen förändras. Individerna inom 
avdelningen är så pass sammansvetsade att system har utvecklats där alla vet hur de andra 
inom organisationen brukar hantera situationer, vilka arbetsuppgifter de har och vem som har 
ansvar för vad är självklart. I de etablerade organisationerna var det svårare att genomföra 
organisationsförändringen än i de organisationer som var relativt nya. Chefen närmaste 
anställd i de etablerade organisationerna möter generellt ett större motstånd inom 
förändringen. 

Citat; ”Det är en väldigt ”satt” organisation, som har arbetat likartat i flera år. […] 
Vid en så pass ”satt” organisation är det svårt att genomföra förändringar.” 
(Respondent B) 

Vid avdelningar med starka system var det inte endast den verkställande chefens egna system 
som påverkade organisationsförändring och hur hen valde att handla. I de avdelningar som 
hade väletablerade system såg vi tendenser i att den verkställande chefen var tvungen att 
anpassa sitt ledarskap efter avdelningens grundläggande värderingar. Om den verkställande 
chefen inte anpassade sitt agerande vid organisationsförändringen till avdelningens allmänna 
riktlinjer så skapades stora konflikter som kunde leda till att hela organisationsförändringen 
stannade upp, eftersom att individerna inom organisationen då vägrade att samarbeta. En 
organisation är som Abrahamsson och Andersen (2005) utrycker det ett kollektivt skapat 
fenomen, vilket även resulterar i att organisationsförändringar består av kollektivt skapande. 
Om inte individerna inom organisationen väljer att medverka vid förändringen kan 
förändringen bli tvungen att stanna upp.   
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Citat; ”Helt plötsligt sa det tvärnit. De ville inte längre.” (Respondent A) 

Vid organisationsförändringar så finns det inte längre några allmänna riktlinjer i hur de 
anställda ska agera. När de blir osäkra på hur de ska agera inom sin egen organisation kan 
detta leda till oro och därigenom skapa motstånd (Karp & Helgø 2008). Som en av 
respondenterna uttryckte det så är det så att individerna inom organisationen blir oroliga över 
sin egen situation inom organisationen efter förändringen, även om chefen närmast anställda 
har uttryckt att förändringen inte kommer att påverka de anställda i en sådan utsträckning att 
exempelvis varsel ska bli aktuellt. 

Citat; ”Jag har varit med om organisationsförändringar där förändringen endast 
gäller byte av system man ska arbeta med. […] har jag möt motstånd från 
individer som tror att de ska bli av med jobbet på grund av förändringen”. 
(Respondent C)    

Vår tolkning är att de anställda skapar den oro som uppstår vid förändringar därför att de 
känner sig osäkra i situationen. Vi resonerar att motstånd uppkommer därför att de system 
som finns inom avdelningen inte längre fungerar som tidigare. De anställda blir osäkra i hur 
de ska uppträda inom avdelningen. En säkerhet har försvunnit i det vardagliga arbetet. Vår 
reflektion kring oron som uppkommer är att de respondenter som handlar snabbt och 
tillämpar det tidigare systemet genom modifiering till den nya organisationen möter ett 
mindre motstånd. Förändringen uppfattas därigenom som mer positiv, även om motstånd 
fortfarande kan förekomma. Som Cumming och Worley (2005) uttrycker det så måste 
organisationen ändra beteende för att kunna upprätthålla förändringen.   

Det som chefen närmast anställda värderar högst är det som påverkar valet av handlande inom 
organisationsförändringen. Vi tolkade att samtliga respondenter främst värderade relationen 
till sina närmast anställda. Därigenom blev denna relation mer värd än den relation som 
exempelvis finns till företagsledningen. Även om det är företagsledningen som har beordrat 
organisationsförändringen så väljer den verkställande chefen att anpassa förändringens 
genomförande till de anställda. Respondenterna var villiga att frångå sina egna personliga 
system och istället anpassa sitt handlande till avdelningens välmående. Det visar även att 
respondenterna värdesatte avdelningens kultur högre än företagets kultur. Majoriteten av 
respondenterna var medvetna om att det skulle uppstå motstånd därför handlade de utifrån 
antagandet att motstånd skulle uppkomma. Vad chefen närmast de anställda värdesätter får en 
större påverkan vid beslut om hur de ska handla än hens personliga system. Hur chefen 
närmast de anställda vanligtvis gör blir här åsidosatt då handlandet istället influeras av 
relationer och organisationskultur. 

6.1.3 Arbetsklimat - betydelsen av beroende vid val av handlande  
Arbetsklimat är det ömsesidiga beroendet som finns mellan individerna inom organisationen. 
Ett starkt beroende mellan individer bidrar till ett bra arbetsklimat, medan ett svagt beroende 
bidrar till ett sämre arbetsklimat. Arbetsklimat har ett ömsesidigt förhållande till struktur, 
system och motivation (Burke & Litwin 1992). Genom analysen av empirin tolkar vi det som 
att ett beroende till företaget inte värderas lika högt som det beroende som finns mellan 
individerna inom avdelningen. Som tidigare påpekats i analysen värnar respondenterna om 
sina anställda och väljer den relationen framför relationen med företagsledningen. Vår 
tolkning är att respondenterna hellre väljer att handla utifrån att stärka beroendet med de 
anställda än att stärka beroendet med företagsledningen, vilket kan bero på att respondenterna 
känner ett starkare beroende till de anställda då det är denna relation som kan ta mest skada. 
Den verkställande chefen är beroende av de anställda för att kunna genomföra förändringen. 
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Då en organisation anses vara kollektivt skapat (Abrahamsson & Andersen 2005) så måste 
även organisationsförändringen vara kollektivt skapad. Vi tolkade det som att respondenterna 
inte tyckte att beroendet till företagsledningen var en lika viktig del att ta hänsyn till i 
processen. De anställda kunde sätta sig tvärt emot den verkställande chefens direktiv. Vi 
uppfattade det som att för de anställda handlade det inte om att nå resultatet utan att bibehålla 
det som var kärnan av avdelningen, så som exempelvis de grundläggande antagandena 
(Bruzelius & Skärvad 2011). Vi tolkar det som att respondenterna ansåg att det skulle uppstå 
en svårare situation om de gick emot de anställda än den situation som skulle uppstå om de 
gick emot företagsledningens direktiv i processen. Enligt respondenternas syn så ville 
företagsledningen endast att målet skulle uppnås hur processen mot målet formades la de inte 
lika stor vikt vid.  

En av respondenterna talar om att det är viktigt att få med sig alla individer i processen och 
kommunicera med de individer som inte förstår organisationsförändringen. Respondenten 
anpassar sitt handlande vid genomförandet av organisationsförändringen för att anpassa sig 
till personalen. 

Citat; ”Jag har ju funderat mycket mer på, på en modell för arbetstidsfördelningen 
hos personalen. […] den balansen då.” (Respondent D)  

Vi tolkar det som att respondenterna försöker finna en balans som leder till att de anställda 
känner en mening med förändringen och därigenom grundas deras handlande i att finna 
balansen. Samtliga av respondenterna betonar att det är viktigt att balansera individernas 
arbete vid en organisationsförändring, så att samtliga individer känner att de har något att 
bidra med vid förändringsprocessen. Våra reflektioner över respondenternas resonemang har 
bidragit till uppfattningen att respondenten försöker att skapa ett beroende inom 
organisationen som ska främja samtliga individer, utan att vissa individer får fördelar som 
andra individer inte får. Detta agerande gäller både under och efter förändringens 
genomförande. Genom att stärka meningen med arbetet och genom att stärka beroendet 
mellan individerna så stärks även relationerna inom organisationen. Relationer förklarar 
Burke och Litwin (1992) som en del av strukturen. Arbetsklimatet har ett ömsesidigt beroende 
till strukturen och starka relationer främjar därigenom arbetsklimatet.   

Respondenter som betonar att de bryr sig om sin personal och därigenom har handlat för att 
främja personalens arbetsklimat vid organisationsförändringen har bemöt ett mindre motstånd 
från personalen än de respondenter som inte utryckt att de agerat utifrån att försöka gynna 
arbetsklimatet. Inom arbetsklimat tolkar vi det som att respondenterna handlar med hänsyn till 
att de värderar avdelningen högst och därigenom handlar för att stärka detta arbetsklimat 
främst. Vi ser att den relation som finns mellan den verkställande chefen och de anställda 
prioriterar högst och då även speglar utformningen av organisationsförändringen.  

Arbetsklimat handlar även om de förväntningar och känslor som individerna inom 
organisationen har. Vi ställde frågan till respondenterna vad de kände inför 
organisationsförändringen, varpå svaren varierade. Några respondenter hade positiva 
förväntningar till organisationsförändringen medan andra var mer kritiska.  

Citat; ”Det var en förändring som var fullt möjlig och som jag kunde se fördelar 
med … också nackdelar”. (Respondent B)    

Som det tidigare i analysen har påpekats kommer en negativ inställning till 
organisationsförändringen att påverka hur chefen närmast anställda väljer att handla. Första 
steget vid en förändringsprocess handlar om att motivera till förändringen (Cumming & 
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Worley 2005). Att motivera till förändringen blir viktigt då detta kan förebygga eventuella 
svårigheter som kan uppkomma mot målet med förändringen. Vi såg i vår studie att de 
respondenter vars förväntningar inte var positiva till organisationsförändringen även uttryckte 
detta i sitt handlande vid genomförande av förändringen. Respondenterna försökte då 
antingen motarbeta förändringens möjligheter att nå målet eller ignorera förändringen. 
Handlandet fick härigenom även en negativ inverkan på de anställda. Vi tolkade det som att 
när de anställda inte förstod någon mening med agerandet eller kände av den negativa 
stämningen valde även de att agera mot förändringen.  Vi fick känslan att genom det passivt 
aggressiva handlandet så fick de anställda att tänka: vill inte vår chef ha förändringen så kan 
den inte vara bra.   

Det är chefen närmast de anställda som ska värna om arbetsmiljön och se till att individerna i 
organisationen har det bra. Det är även chefen närmast de anställda som ska skapa energin till 
förändringen (Joshj, Lazarova & Liao 2009). Från de respondenter som var negativa till 
organisationsförändringen från början kan vi urskilja att de hade större svårigheter att hantera 
individerna inom avdelningen. Då chefen närmast anställda ska bära den roll som 
upprätthåller en god arbetsmiljö så påverkas arbetsmiljön om hen har en negativ inställning 
till organisationsförändringen. Den negativa synen som den verkställande chefen har kan 
påverka både handlandet mot målet av förändringen och hur de väljer att hantera de direktiv 
som kommer under processen.    

Däremot de respondenter med positiva förväntningar på organisationsförändringens mål 
uppfattade vi, reagerade kraftigare på det motstånd som uppkom i förändringsprocessen från 
de anställda. Respondenterna resonerade att de var positiva till förändringen och hade agerat 
korrekt enligt teorierna. Även om de hade en positiv inställning så lyckas de inte undkomma 
motståndet.  

Citat; ”Dök ju upp riktigt stora svårigheter, som jag måste säga att vi inte räknade 
med […] då speciellt från personalen”. (Respondent A)  

Motstånd från personalen var en reaktion från de anställda som respondenterna inte hade 
kunnat förutse. Även om flera organisationsförändringsteorier belyser svårigheterna med 
motstånd (Kotter 1995; Cumming & Worley 2005). Vi tolkar det som att respondenterna med 
positiva förväntningar till organisationsförändringen reagerade mycket kraftigare på 
motståndet som uppkom, i jämförelse med de respondenter som hade negativa förväntningar. 
De positivt sinnade respondenterna fokuserade på de positiva delarna med 
organisationsförändringen och handlade för att tillföra energi till förändringen. Enligt 
teorierna ska chefen närmast de anställda vara den som tillför motivationen till förändringen 
(Joshj, Lazarova & Liao 2009). När motstånd uppstod så kunde inte respondenterna förstå vad 
de hade gjort för felaktiga val av handlande i processen.  

Det stora motståndet från personalen har vi även tolkat som anledningen till varför 
respondenterna huvudsakligen bryr sig om att lägga fokus på personalen vid genomförandet 
av förändringsarbetet och därför handlar för att främja de anställda. Samtliga respondenter 
belyser vikten av att hålla personalen nöjd och de har en förståelse för målet med 
förändringen. Att skapa en vision och kunna förmedla denna är även ett steg som Cumming 
och Worley (2005) belyser i sin förändringsteori. Samtliga respondenter bryr sig om 
personalens välmående och utrycker att det är viktigt att personalen förstår och är med på 
organisationsförändringens innebörd.   
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Citat; ”Man måste hämta personerna för de är inte där. De har inte varit med vid 
planeringen av förändringen och är därigenom direkt inkastade i situationen” 
(Respondent D)  

Att förmedla visionen till samtliga individer i organisationen belyser Cumming och Worley 
(2005) som det andra steget i förändringsprocessen. Att förmedla visionen så att alla har 
samma förståelse för förändringen är viktigt för att kunna motverka misstolkningar som leder 
till motstånd. Respondenten med erfarenhet berättar att hen handlar i början av 
organisationsförändringen genom att kommunicera mycket med de anställda om vad målet 
med förändringen är och vad det innebära för de anställda. En av de egenskaper som en chef 
närmast anställda besitter är konsten att kunna kommunicera med samtliga parter (Huy 2001). 
Arbetsklimat handlar om de förväntningarna som finns inom organisationen. Positiva 
förväntningar från de anställda gynnar genomförandet av organisationsförändringen. Vi 
urskiljer att ett starkare beroende skapas mellan de anställda och den verkställande chefen 
genom att de anställda känner en tillit. Där av gynnar de anställdas positiva förväntningar 
processen vid organisationsförändringen. Den erfarna respondenten påpeka också att hen hade 
enskilda samtal med sina anställda för att förklara situationen mer i detalj för varje enskild 
individ och vad denna förändring kommer att innebära för den individen. Vi tolkar att den 
erfarna respondentens handlande genom kommunikation bidrar till att de anställda känner en 
trygghet i processen.  

Även om respondenterna belyser att de värnar om sina anställda och att det är de anställda 
som ska må bra i organisationsförändringen så anser samtliga respondenter att de inte kan få 
alla berörda individer nöjda.   

Citat; ”Jag har tänkt många gånger på hur det här skulle gjorts på ett annat sätt. 
Samtidigt så har jag svårt att se ett annat alternativ till hur vi gjorde. […] Här har 
ju varit mycket synpunkter, mycket tunga synpunkter (från anställda) […] Jag 
hittar inget annat alternativ till en del av de här tyngre frågeställningarna, för att 
hur vi än hade lagt upp det så hade man ändå tyckt att det här var fel, för att vissa 
personer inte tycker att den här organisationen var bra och tycker fortfarande inte 
det. […] Då vet jag inte hur man skulle attackera den här frågan på rätt sätt. […] 
Har man bestämt sig för att man inte tycker att det här är en bra organisation, då 
tycker man ju inte det och sen spelar det ingen roll hur man lägger fram det.” 
(Respondent A) 

Organisationer är ett kollektivt skapat fenomen som skapas av människors mål och 
förväntningar (Abrahamsson & Andersen 2005). Alla individer är unika och har olika mål och 
förväntningar. Därför är det inte så konstigt att en chef närmast anställd inte kan få samtliga 
individer nöjda inom organisationen, även om de bryr sig om sina anställda. Vi ser en 
koppling mellan de anställda och beroendet till den verkställande chefen. Det är detta 
beroende som chefen värnar mest om, till skillnad från det beroende som finns mellan 
företagsledningen och den verkställande chefen. Detta kan bero på att den verkställande 
chefen har en maktposition gentemot de anställda. Därför känner chefen att hen har en 
skyldighet att värna om detta beroende. Chefen blir då en hönsmamma till de anställda. 
Chefen måste ta hand om sina anställda och skydda dem från påtryck uppifrån 
företagsledningen. Dock menar vissa av respondenterna att ibland kan de inte inkludera de 
anställda i valet av handlande, ibland måste direktiven bara genomföras. I dessa situationer 
kommer någon att bli negativt påverkad men handlandet är nödvändigt för organisationens 
överlevnad, exempelvis vid uppsägningar.   
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Citat; ”Det är aldrig roligt att låta någon gå, men det måste bara göras” 
(Respondent C) 

Våra tolkningar är att även om respondenterna uttrycker att de bryr sig om de anställda inom 
avdelningen och försöker att gynna deras förutsättningar innebär det inte att personalen är 
lösningen på motståndet, utan respondenterna anser att personalen är grunden till motståndet. 
Samtliga respondenter talar om att det finns vinnare och förlorare i alla 
organisationsförändringar. Att få samtliga individer nöjda är en omöjlig uppgift. Dock väljer 
respondenterna att handla utifrån tanken att de ska gynna de anställda i den mån det går.   

Våra tolkningar utifrån ovanstående analys är att det beroende respondenterna värderar högst 
urskiljts i hur respondenterna väljer att handla vid genomförandet av 
organisationsförändringen. Vad respondenterna har haft för förväntningar på förändringen har 
även urskiljts genom deras handlande i förändringen och dessa handlingar har påverkat hur 
förändringen mottagits av de anställda. En negativ syn på förändringen har bidragit till en 
negativ påverkan på organisationsförändringens utveckling och vice versa. De anställdas 
förväntningar till organisationsförändringen har en påverkan på respondenterna val av 
handlande i förändringsprocessen. 

6.2 Syntes av analysen  
Vid analysen av empirin urskiljer vi att utifrån ett kulturellt perspektiv beaktar samtliga 
respondenter struktur, system och arbetsklimat i sitt ledarskap. Dock ser vi att en parameter 
alltid blir mer betydande i ledarskapet och därigenom får en större inverkan på 
förändringsarbetet. Den parameter som den verkställande chefen värderar högst i sitt 
ledarskap påverkar hur chefen väljer att hantera kraven och förväntningarna i den medlande 
positionen. 

Vi kan urskilja genom att se på de tre parametrarna i relation till artefakter, beteende mönster, 
normer, värderingar och grundläggande antaganden, att två av våra respondenter värderar 
struktur högst, en värderar system högst och en värderar arbetsklimat högst i sitt ledarskap. 

Vi kan urskilja att de två respondenter som vi uppfattar värdesätter struktur högst i sitt 
ledarskap har vissa gemensamma handlingsåtgärder vid genomförandet av 
organisationsförändringen. Båda respondenterna har tydligt uttryckt att de kan negligera 
direktiv som kommer från företagsledningen. De båda respondenterna uttrycker även att de i 
genomförandet av organisationsförändringen har varit beskyddande gentemot de anställda 
och agerat för att de anställda inte ska behöva utsättas för mer förändring än vad som, enligt 
dem, är nödvändigt. 

Vi kunde urskilja att en respondent värdesatte system högt i sitt ledarskap och blev influerad 
av system i sina val av handlingar vid en organisationsförändring. Vi tolkar det som att 
respondenten är mer benägen att följa företagsledningens direktiv än vad de andra 
respondenterna är. Samtidigt som respondenten försökte att agera som tidigare, innan 
förändringen påbörjades. Att försöka handla genom att följa företagsledningens direktiv 
samtidigt som chefen arbetar på samma vis som tidigare ledde till en trög process vid 
genomförandet av organisationsförändringen. 

Vi urskiljde att en av respondenterna värderade arbetsklimatet högst och därigenom valde att 
mest handla utifrån denna del. Vi har urskiljt att hen handlade för att finna en balans vid 
förändringen mellan företagsledningens och de anställdas krav och förväntningar. 
Respondenten beskrev också att hen handlade mycket genom kommunikation och var noga 
med att informera om hur det kommer att bli under och efter förändringen. 
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Figur 4. Illustrativ sammanfattning av syntesen 

 
Källa: Egen bearbetning av analysen 

6.2.1 Negligera direktiv och beskydda – Struktur 
De två respondenter som värderade struktur högst i sitt ledarskap har positionen som chef 
närmast anställda, men har även en annan roll inom organisationen som specialist inom ett 
specifikt ämne. I rollen som specialist har respondenterna stor auktoritet inom sitt ämne, 
vilket bidrar till att de är respekterade. Däremot saknade respondenterna erfarenhet av att leda 
en organisationsförändring. Som specialist var respondenterna tryggare i sin roll och även 
vana vid att vara den som fattar besluten. Enligt vår tolkning ledde detta till att den 
verkställande chefen som värderade struktur högst oftare ifrågasatte de direktiv som kom ifrån 
företagsledningen. Därigenom var de även mer benägna att negligera hela eller delar av 
direktiven som kom från företagsledningen. Vi tolkar det som att bristen på erfarenhet bidrog 
till att direktiven inte formades utan istället avvisades. 

Struktur handlar om att det finns givna roller och relationer inom organisationen. Den 
verkställande chefen som har positionen som chef närmast anställda och som värderar struktur 
högst i sitt ledarskap ser sig själv som den på avdelningen som ska beskydda de anställda. Det 
är den rollen som en chef har inom avdelningen enligt respondenterna. Vi uppfattade det som 
att de respondenter som värdesatte struktur högst i sitt ledarskap handlade genom att beskydda 
sina anställda. De fungerade som en sköld mot företagsledningen för att de anställda inte 
skulle behöva ta emot mer av förändringen än vad som var nödvändigt, enligt den 
verkställande chefen. De två respondenterna agerade båda genom att välja vilka direktiv från 
företagsledningen som skulle gå fram till de anställda. De andra direktiven fick de anställda 
aldrig någon upplysning om. 
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6.2.2 Följa direktiv och agera som tidigare – System 
Den respondenten som värderade system högst i sitt ledarskap följde de direktiv som kom 
från företagsledningen nästan blint. Respondenten hade tidigare erfarenhet av 
förändringsarbeten, men hade då inte haft positionen som chef närmast anställd. Vi tolkar det 
som att den verkställande chefen som värderar system högst saknade den erfarenhet som 
behövs för att självständigt kunna genomföra förändringen. Därför valde respondenten att 
följa de direktiv som hen blev tilldelad från företagsledningen. Dock uppfattade vi en brist på 
energi till förändringen, även om respondenten uttryckt en positiv inställning till förändringen. 
Det energilösa handlandet kan bero på att respondenten i brist på erfarenhet inte vågade ta 
egna initiativ i processen. 

System handlar om de givna riktlinjer som finns inom organisationen, hur avdelningen brukar 
fungera och arbeta. Vi uppfattade att den respondent som värdesatte system högst i sitt 
ledarskap gärna handlade som hen hade gjort innan organisationsförändringen hade påbörjats. 
Respondenten visade tendenser till att vara bakåtsträvande och hade en vilja att agera som 
tidigare. Även om respondenten valde att handla efter de givna direktiven så valde hen även 
att genomföra dem på samma sätt som hen skulle ha genomfört andra vardagliga direktiv. 
Detta resulterade i en trögare process än vad som var planerat från företagsledningen. 
Respondenten försökte att hålla kvar vid kärnan av organisationens kultur samtidigt som hen 
försökte att genomföra en förändring. 

6.2.3 Finna balans och kommunicera – Arbetsklimat 
Den respondent som värderade arbetsklimat högst i sitt ledarskap försökte att i 
förändringsprocessen handla för att finna en balans mellan företagsledningen och de 
anställdas krav och förväntningar. Hen var den respondent som hade mest erfarenhet av 
organisationsförändringar och att vara den verkställande chefen med positionen som chef 
närmast anställda. Erfarenheten bidrog till att respondenten uttryckte en säkerhet i sitt 
handlande och vågade handla annorlunda mot de direktiv som blivit tilldelade. Istället för att 
avvisa eller blint följa valde respondenten att forma direktiven i processen. Målet skulle 
uppnås, det var det viktigaste, men inom processen måste även en balans och trygghet skapas 
mellan företagsledningen och de anställda.  

Arbetsklimat handlar om den arbetsmiljö och trivsel som finns inom organisationen. Trygghet 
och balans tolkar vi är viktig för att arbetsklimatet ska vara gott. Respondenten som värderade 
arbetsklimat högst i sitt ledarskap handlade mycket genom att kommunicera och informera. 
Att handla genom kommunikation skedde både före, under och efter förändringens 
genomförande. Respondenten ansåg att det enda sättet att lyckas med förändringen vara att 
göra alla berörda förstående för förändringen och att hen själv visste vad som förväntades av 
förändringen. Respondenten själv var positiv till förändringar och ville ge en förståelse för 
varför förändringen var nödvändig.  
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7. Avslutning 
I nedanstående kapitel presenteras studiens slutsats, förslag till vidare forskning och egna 
reflektioner. 

 

Syftet med studien är att utifrån ett kulturellt perspektiv utreda hur en verkställande chefs 
inställning till struktur, system och arbetsklimat påverkar hens handlande i sitt chefsarbete vid 
en organisationsförändring. För att uppfylla de krav och förväntningar som finns i 
organisationsförändringen måste den verkställande chefen ta hänsyn till flera aspekter och 
relationer vid den organisatoriska förändringsprocessen mot målet. Dels ska ett resultat 
levereras, dels ska avdelningen fungera i förändringen och efter att målet har uppnåtts.  

7.1 Slutsats: Skilda handlingssätt  
I studien har vi kommit fram till att hur den verkställande chefen väljer att handla i den 
medlande positionen mellan företagsledningen och de anställda kan bero på flera faktorer. 
Genom att studera parametrarna utifrån vårt kulturperspektiv som beaktar artefakter, 
beteendemönster, normer, värderingar och grundläggande antaganden har vi kommit fram till 
att, vad den verkställande chefen värderar i sitt ledarskap påverkar hur den verkställande 
chefen väljer att handla. 

Studiens fokus var de tre parametrarna struktur, system och arbetsklimat och hur de påverkar 
handlandet i förändringsprocessen, mot förändringens mål. Genom vårt kulturella perspektiv 
kan vi urskilja hur respondenternas olika värderingar av parametrarna bidrar till olika 
handlingsåtgärder i organisationsförändringen. Beroende på vilken parameter den 
verkställande chefen värderade högst i förändringsprocessen formades ett chefsarbete.   

Genom att ställa struktur, system och arbetsklimat i relation till artefakter, beteende mönster, 
normer, värderingar och grundläggande antaganden har vi kommit fram till att de två 
verkställande chefer som värderade struktur högst i sitt chefsarbete lättare negligerade direktiv 
eller delar av direktiv. Dessa två respondenter var även de mest beskyddande av sina anställda 
mot företagsledningen. Den verkställande chefen som värderade system högst i sitt ledarskap 
valde att följa de direktiv som tilldelades från företagsledningen. Samtidigt försökte den 
verkställande chefen att handla som före förändringen. Den verkställande chefen som 
värderade arbetsklimat högst försökte att nå en balans i förändringen mellan 
företagsledningen och de anställda. Respondenten handlade även mer genom att kommunicera 
och informera. 

Vår studie visar att hur den verkställande chefen väljer att handla, i avsikt att arbeta med 
förändringsprocessen mot målet, beror på olika faktorer. Dels beror det på hur mycket 
erfarenhet den verkställande chefen har av förändringsarbeten, dels beror det på vilken 
auktoritet den verkställande chefen har inom sin avdelning. Handlandet kan även påverkas av 
vilken inställning som den verkställande chefen har gentemot förändringen. Även vilken 
inställning den verkställande chefen har gentemot företagsledningen respektive de anställda 
påverkar val av handlande.  

Genom att i studien betrakta struktur, system och arbetsklimat i relation till artefakter, 
beteendemönster, normer, värderingar och grundläggande antaganden har vi kunnat urskilja 
vilken av parametrarna som de verkställande cheferna värderar högst vid sitt chefsarbete. Vi 
har kommit fram till att beroende på vilken parameter som den verkställande chefen värderar 
högst av struktur, system och arbetsklimat så får det olika följder för processen och målet med 
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förändringen. Vi kommer nedan att redovisa det vi genom analysen har kommit fram till 
gällande hur de verkställande cheferna väljer att handla i organisationsförändringen.  

Struktur: En verkställande chef som värdesätter struktur högst i sitt ledarskap handlar oftare 
genom att negligera direktiv eller delar av direktiv från företagsledningen, ibland utan att 
tänka på att handlandet även kan påverka målet. De handlar även utifrån en roll som innebär 
att de skyddar sina anställda. Vi ser att den verkställande chefen som värderar struktur högst i 
sitt ledarskap ser chefsrollen som att hen ska kontrollera de anställda och deras situation. 
Samtidigt anser den verkställande chefen att det är hens roll att vara kritisk mot förändringen. 
Den verkställande chefen valde att handla på ett väldigt bestämt sätt. Istället för att försöka 
forma direktiven så att de passade hens avdelning valde den verkställande chefen att helt 
negligera delar av direktiven eller att skicka tillbaka dem till företagsledningen med den 
kritiken. Den verkställande chefen ansåg att hens uppgift var att skydda de anställda och om 
det kom något direktiv som den verkställande chefen inte ansåg passade avdelningen så 
avvisades direktiven. Därigenom tappade den verkställande chefen ibland fokus på målet. Det 
handlar mer om processen och individerna inom processen. 

Figur 5. Illustrativ modell av hur den verkställande chef som värderar struktur högst, väljer 
att handla 

 
Källa: Egen bearbetning av slutsatsen 

Modellen (fig. 5) illustrerar genom den svarta streckade linjen företagsledningens 
genomförandeplan från uppstart till mål. Den svarta streckade linjen är de givna direktiven 
från företagsledningen. Det blå strecket symboliserar hur chefsarbetet för den verkställande 
chef som värderar struktur högst i sitt ledarskap bildar en hackig process. Den hackiga 
processen illustrerar att den verkställande chefen handlar genom att stöta bort direktiv och då 
mister fokus på målet. 

System: En verkställande chef som värderar system högst i sitt ledarskap handlar mot de 
givna direktiv som kommer från företagsledningen, dock skapas det ingen energi i 
förändringsprocessen. Den verkställande chefen väljer att endast handla utifrån 
företagsledningens direktiv samtidigt som den verkställande chefen strävar efter att få arbeta 
som innan förändringsprocessen påbörjades. Vår slutsats är att den verkställande chefens 
bakåtsträvande och svaghet i nytänkande är en följd av att hen vill bevara 
organisationskulturen. Den verkställande chefen ser det som ett sätt att skydda sin personal 
eftersom att de tidigare har haft starka system inom avdelningen.  När den verkställande 
chefen väljer att handla utifrån de gamla systemen som funnits inom avdelningen resulterar 
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det i en trög process som inte följer företagsledningens plan. Den verkställande chefen 
hamnar istället efter i processen. När målet med förändringen väl har nåtts så går den 
verkställande chefen gärna tillbaka i gamla beteendemönstret igen och förändringen bibehålls 
därigenom inte.  

Figur 6. Illustrativ modell av hur den verkställande chef som värderar system högst, väljer att 
handla 

 
Källa: Egen bearbetning av slutsatsen 

Symbolerna i modellen (fig. 6) sex illustrerar förändringens uppstart och mål utifrån den 
genomförandeplan som företagsledningen tagit fram, den svarta streckade linjen. Det gröna 
strecket symboliserar hur den verkställande chefen som handlar utifrån parametern system 
visar på tendenser att chefsarbetet genererar en trög process mot målet, som sedan resulterar i 
att återgå till gamla vanor. 

Arbetsklimat: Den verkställande chef som värderar arbetsklimat högst i sitt handlande har en 
stark ambition att uppfylla målet med förändringen. Hen har en insikt i att processen inte 
kommer att bli som företagsledningen har bestämt. Den verkställande chefen väljer att istället 
för att negligera eller avvisa direktiv forma direktiven så att både anställda och 
företagsledningen blir nöjda med resultatet. Den verkställande chefen handlar med 
utgångspunkten att arbetsmiljön inom hela organisationen ska vara bra även under 
förändringen. Vi gör slutsatsen att den verkställande chefen väljer att kommunicera, balansera 
och anpassa sig och sina medarbetare till förändringen. En verkställande chef som värderar 
arbetsklimat högst i sitt ledarskap ser målet som det viktigaste med förändringen. Processen 
ska hanteras så att målet med förändringen kan ge ett resultat och få en effekt efter 
förändringen. För att kunna få användning av förändringen behövs det skapas en balans och 
en trygghet i processen. Den verkställande chefen väljer att handla för att uppnå målet 
samtidigt som hen väljer att skapa en balans och trygghet i organisationen. 
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Figur 7. Illustrativ modell av hur den verkställande chef som värderar arbetsklimat högst, 
väljer att handla 

 
Källa: Egen bearbetning av slutsatsen 

Den verkställande chef som värderade parametern arbetsklimat högst i sitt chefsarbete handlar 
utifrån att förändringsprocessen är formbar och inte ska ses som en statisk process. 
Symbolerna i modellen (fig. 7) illustrerar hur den verkställande chefen handlar från uppstart 
till mål i förhållande till företagsledningens givna direktiv. Den svarta streckade linjen 
illustrerar den plan som företagsledningen har tagit fram för att genomföra förändringen. Det 
röda strecket symboliserar hur chefsarbetet i förändringsprocessen är formbar och att det 
väsentliga inte är hur målet uppnås, utan att målet resulterar i önskad förändringseffekt.  

7.2 Slutledning 
Organisationskultur ger en abstrakt förståelse för hur individer tänker och agerar inom en 
organisation, vilket är vår studies perspektiv för att utreda hur ett chefsarbete formas. 
Struktur, system och arbetsklimat är påverkningsbara parametrar vid en 
organisationsförändring som har en direkt koppling till ledarskapet. Genom att förstå 
beteendemönster, värderingar och grundläggande antagande har vi urskiljt att en verkställande 
chefs inställning till parametrarna formar hens chefsarbete vid en organisationsförändring. 
Beroende på vilken parameter den verkställande chefen värderar högst i sitt ledarskap urskiljs 
karriäristiska handlingssätt för respektive parameter. Tidigare erfarenheter, inställning och 
auktoritet styr vilken av parametrarna som formar chefsarbetet. Handlingssätten formas för att 
kunna handskas med den utsatta position som den verkställande chefen har i en 
organisationsförändring. Vid utformningen av chefsarbetet har vi urskiljt att samtliga 
respondenter beaktar både företagsledningen och de anställdas krav och förväntningar, 
därefter väljer de utifrån sina egna värderingar och grundläggande antaganden hur de ska 
handla. En viktig aspekt att beakta är att struktur, system och arbetsklimat influerar varandra 
och beroende på vilken parameter som den verkställande chefen värderar högst skapas en 
ledarskapsstil. 
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7.4 Förslag till vidare forskning  
Ett intressant perspektiv skulle vara att studera om företagsledningen och/eller de anställda 
försöker att påverka chefen närmast de anställdas agerande vid genomförandet av 
organisationsförändringen. Denna studie skulle kunna inkludera både direkta och indirekta 
påverkningar. 

Vår studie visar att chefen närmast de anställda i genomförandet av en 
organisationsförändring agerar som ett skydd för de anställda. Ett intressant perspektiv är att 
studera om de anställda uppfattar detta agerandet som att de har en beskyddare, eller om de 
har en annan uppfattning vid genomförandet av organisationsförändringen. Detta för att hjälpa 
chefen närmast de anställda i en organisationsförändring att undvika motstånd.   

7.3 Avslutande reflektioner 
Innan vi skulle genomföra studien trodde vi att chefen närmast de anställda var mer som en 
del av företagsledningen och att det handlade om att styra de anställda, med de direktiv som 
den verkställande chefen har fått från företagsledningen. Det visade sig dock att så var inte 
fallet. Enligt vår studie så beskyddar den verkställande chefen i den medlande position sina 
anställda och väljer, om de måste, att ifrågasätta företagsledningen. Dock märkte vi på 
respondenternas uttryck vid intervjuerna att de anställda sällan tycker att chefen närmast de 
anställda agerar till de anställdas fördel, vilket var de förutfattade meningar vi också hade vid 
en organisationsförändring. 

Genom studiens framtagning har vi som författare gjort en del misstag på vägen som skulle 
kunnat förbättra vår uppsats ytterligare. Vi kunde ha studerat det verkliga resultatet från 
organisationsförändring och om chefens agerande har genererat det fastställda resultatet eller 
inte och vad som eventuellt kunde vara bidragande faktorer i dennes agerande att resultatet 
blev som det blev. Dock så skulle detta innebära att vi skulle fått samla empiri från chefen 
närmast de anställda en lång tid då organisationsförändringen genomförts. Vi anser att detta 
skulle ha lett till ett missvisande resultat då chefen närmast de anställda eventuellt inte skulle 
kunna ge oss en detaljbeskrivning av hur hen kände och handlade vid genomförandet. 
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Bilagor 
Bilaga 1, intervjumall   
Intervjumallen som användes vid intervjuerna med uppsatsens respondenter.  

Frågeställningar  

1. Hur länge har du arbetat inom företaget?  

2. Hur länge har du haft din nuvarande position?  

3. Har du arbetat med andra organisationsförändringar innan?  

4. Hur kände du inför organisationsförändringen?  

– Har känslan förändrats under arbetet?  

5. Om du skulle beskriva dig själv med tre ord, hur är du då?  

6. Om du gör detsamma med utgångspunkt från organisationsförändringen, hur skulle du 

beskriva dig då?   

7. Hur upplever du din roll inom förändringen?  

– Har den ändrats under förändringsarbetet?  

– På vilket sätt?   

8. Hur upplever du din roll som chef närmast anställd i förändringen?   

9. Hur påverkas du i din roll som chef (närmast anställda)?  

10. Överensstämmer förändringsarbetet med dina värderingar?   

11. Vilka åtagande har du gjort vid förändringsarbetet?  

- Överensstämmer de åtagandena med dina personliga värderingar?  

12. Hur viktigt är det för dig att stå för den du är och dina värderingar?   

- Varför?  

13. Känner du att förändringsarbetet har påverkat dina personliga värderingar?  

- Anser du att detta har påverkat hur du ser dig själv?  

- På vilket sätt?  

- Har det i så fall påverkat förändringsarbetet?  

14. Har du någon gång tvivlat på dig själv eller din insats vid förändringsarbetet?  

- Kan du ge exempel på en situation?   

15. Känner du att förändringsarbetet har lett till en personlig utveckling?   

16. Hur upplever du din arbetssituation idag jämfört med innan organisationsförändringen?  

  

Obs! Personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt  


