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Sammanfattning 

Att leda förändring är bland de svåraste uppgifterna en ledare kan ta sig an, och 
ungefär två tredjedelar av alla förändringsinitiativ misslyckas. Vår ambition med den 
här rapporten är att bidra till att förmedla några råd som vi har hämtat från erfarna 
förändringsledare och därmed bidra till att hjälpa presumtiva förändringsledare att 
förutse och planera för de utmaningar som kommer under förändringsarbetets gång. 

Rapporten bygger på en intervjustudie där 14 erfarna förändringsledare har delat 
med sig av sina erfarenheter av att leda förändringsprocesser i olika verksamheter – 
både offentligt och privat. Vi har identifierat gemensamma mönster i deras 
beskrivningar och sammanfattat dessa genom att beskriva en generisk 
förändringsprocess som bestående av fyra olika faser som vi har kallat initiering, 
förankring, genomförande och uppföljning. 

En central slutsats från den här studien är att ledarbeteenden behöver anpassas till 
den fas som förändringsarbetet befinner sig i. Detta innebär att förändringsarbete 
kräver ledare som är flexibla i sitt ledarskap och har en förmåga att ta olika roller allt 
eftersom förändringen fortskrider. Till exempel krävs ett konsensussökande 
ledarskap inledningsvis, och senare i processen går kraven över till ett mer 
resultatorienterat och ibland auktoritärt ledarskap. 

Vi presenterar en modell som ger en övergripande beskrivning av vilka 
ledarbeteenden som bör kopplas till respektive förändringsfas. Modellen är tänkt att 
fungera som ett verktyg för att uppmärksamma vilka situationer som kan uppkomma 
i en förändringsprocess och vilka roller och ledarbeteenden som en ledare bör vara 
beredd på. Vår modell kan därmed hjälpa ledare att bli bättre förberedda för 
förändringsarbetet, och förhoppningsvis bidra till att öka sannolikheten för lyckade 
förändringsinsatser. 
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1 Inledning 

 

Det är farligt, Frodo, att gå ut genom dörren  
och ut på vägen. Håller du inte fötterna i styr,  

vet ingen vart du kan svepas i väg. 
– Bilbo Baggins 

 

Att genomföra en organisatorisk förändring kan vara bland det svåraste en ledare kan 
ge sig på. Forskning inom området har visat att oddsen för att lyckas är rätt låga. En 
vanlig tumregel är att ungefär två tredjedelar av alla förändringsinitiativ misslyckas 
(Beer & Nohria, 2000). Citatet ovan, från boken Sagan om ringen, illustrerar hur 
förändringar ofta uppfattas och några av de utmaningar som kopplas till 
förändringsarbete. För det första är det många som upplever förändringar som 
någonting farligt; det är något som utmanar den trygga och stabila tillvaron som vi 
känner, vilket många människor kan uppleva som ett hot. Den andra delen av citatet 
pekar på en annan viktig aspekt av förändring – svårigheten att förutsäga vad en 
förändring leder till. Det är inte ovanligt att utfallet från en förändringsprocess blir 
någonting delvis annorlunda än vad som hade förväntats från början. Detta 
resonemang väcker några viktiga frågor om framgångsrikt förändringsarbete. Hur kan 
rädslan för förändring övervinnas så att förändringsprocesser kan genomföras utan 
att människor mår dåligt? Hur kan sannolikheten för att lyckas med 
förändringsarbetet förbättras? Och hur kan vi förutspå vilka resultat en viss 
förändringsinsats kommer leda till?  

Det finns mycket forskning som antyder att ledarskap är en av nyckelfaktorerna för 
att få till ett framgångsrikt och hållbart förändringsarbete. Det finns studier som 
antyder att förändringsprocesser går igenom olika faser under och att ledarskapet 
behöver anpassas till dessa för att få goda resultat (Hersey & Blanchard, 1993; 
Poksinska m.fl., 2013). Även om dessa studier pekar på ett behov av ett anpassat 
ledarskap finns det idag för lite kunskap om hur ledarskapet bör anpassas till 
förändringsprocessers olika faser. Vidare har forskningen inte lyckats ge någon 
entydig bild av hur dessa faser tar sig uttryck, vilket ytterligare komplicerar frågan. 

En lyckad anpassning av ledarskapet antas leda till ökad produktivitet, förbättrad 
arbetsmiljö och förbättrad hälsa och välbefinnande för medarbetarna, medan en 
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misslyckad anpassning i värsta fall kan ha negativa konsekvenser för nämnda utfall. 
Denna studie bidrar med kunskap om hur ledarskap kan anpassas under 
förändringsarbetets olika faser för att både förbättra verksamhetens resultat och 
skapa en hållbar arbetsmiljö för medarbetarna. 

1.1 Rapportens syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att beskriva och analysera hur ledarbeteenden kan 
anpassas till olika faser under en förändringsprocess för att skapa förutsättningar för 
ett framgångsrikt och hållbart förändringsarbete som möter verksamhetens krav på 
produktivitet och samtidigt bidrar till en god arbetsmiljö. Rapporten är uppbyggd 
kring följande tre frågeställningar: 

1. Vilka faser upplever ledare finns i förändringsprocesser? 

2. På vilka sätt upplever ledare att det krävs olika ledarbeteenden i de olika 
faserna under en förändringsprocess? 

3. Vilka konsekvenser får en bristande anpassning av ledarbeteenden till 
förändringsprocessernas faser? 

Vårt mål är att den här rapporten ska kunna fungera som ett stöd för ledare som står 
inför uppgiften att leda en förändring. Genom att synliggöra de faser som tenderar 
att återkomma i förändringsprocesser avser vi att hjälpa presumtiva 
förändringsledare att förutse och planera för de utmaningar som kommer under 
förändringsarbetets gång. Vi tror att den här rapporten kommer vara en värdefull 
introduktion för personer som är nya i rollen som förändringsledare, men även ett 
underlag för mer rutinerade förändringsledare att reflektera över sina erfarenheter 
inom området. 
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2 Att leda förändringsprocesser – teoretiska 
utgångspunkter 

Förändring kan innebära många olika saker; det handla om allt ifrån rekrytering av 
personal och omfördelning av roller till omlokalisering, outsourcing och nedläggning. I 
den här rapporten har vi dock en särskild typ av förändring i åtanke, nämligen sådant 
som rör införandet av nya arbetssätt och nya modeller för arbetsorganisation. Det 
kan exempelvis vara förändringsinitiativ som utgår från en viss modell för 
verksamhetsutveckling och -styrning, såsom Lean eller Six Sigma. 

På en övergripande nivå kan förändringsarbete beskrivas på två distinkt skilda sätt. Å 
ena sidan sker förändring genom planerade insatser som styrs mot ett fördefinierat 
mål. Å andra sidan sker det hela tiden små justeringar av arbetssätt, experiment och 
glidningar i tolkning av hur arbetet ska utföras. En distinktion brukar därför göras 
mellan planerad och emergent (framväxande) förändring (Weick & Quinn, 1999). I 
den här rapporten kommer vi inte ägna så mycket uppmärksamhet åt emergenta 
förändringar, utan fokus ligger på planerade förändringsinsatser och vilka faktorer 
som är viktiga för att de ska bli framgångsrika. 

2.1 Hur kan vi beskriva förändringsprocesser? 

Organisatoriska förändringsprocesser kan vara mycket komplexa och svåra att 
beskriva, men det finns gott om forskare som har försökt sammanfatta de allmänna 
dragen. En välkänd och allmänt etablerad beskrivning av förändringsprocesser är den 
som presenterades av Kurt Lewin på 1950-talet (Lewin, 1951). Hans modell består av 
tre generella steg: 

1. Upptining 
2. Förändring 
3. Återfrysning 

I det första steget ligger fokus på att bryta upp invanda strukturer och bädda för nya 
sätt att organisera arbetet. Därefter genomförs förändringen enligt plan, och för att 
därefter ”frysa” den nya strukturen genom att skapa standarder och rutiner utifrån 
de nya arbetssätten. Kotter (2007) är en av flera som utgår från Lewins syn på 
förändring. Han har utvecklat en 8-stegsmodell för hur förändringsprocesser bör 
genomföras för att ha störst förutsättningar för att lyckas. 
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1. Skapa en känsla av angelägenhet 
2. Skapa en stark styrgrupp 
3. Utveckla en vision 
4. Kommunicera visionen 
5. Ge personalen förutsättningar för att förverkliga visionen 
6. Planera för och generera kortsiktiga vinningar 
7. Konsolidera förbättringar och skapa mer förändring 
8. Institutionalisera nya arbetssätt 

Det finns ett antal modeller som bygger på den här logiken av att bygga upp arbetet i 
sekventiella steg. En kritik som riktas mot den här sortens ”n-stegsmodeller” är att de 
tenderar att förenkla för mycket och ge sken av att förändringsarbetet är linjärt och 
alltid följer den handlingssekvens som föreskrivs av modellen ifråga. Alvesson och 
Sveningsson (2009) sammanfattar denna kritik på ett bra sätt. 

En högst betydelsefull men ofta ignorerad omständighet är att människor 
tolkar förändringsinitiativ och gör dem begripliga på helt olika sätt […]. 
Förändring är inte riktigt den prydliga, apolitiska och linjära process som 
rationalistiskt orienterade forskare och praktiker frammanar och som 
kommer till uttryck i olika rekommendationer att följa ett antal på förhand 
definierade steg mot framgångsrik förändring (”n-stegstänkande”). 
(Alvesson & Sveningsson, 2009, s. 53) 

De tolkningar (och omtolkningar) som Alvesson och Sveningsson pekar på i citatet 
ovan finns i större eller mindre utsträckning i alla förändringsinitiativ, och i synnerhet 
när det gäller övergripande förändringsprogram som Lean (Giroux, 2006; Pettersen, 
2009). Det finns en forskningstradition som bygger på att hantera denna 
tolkningsflexibilitet och ta hänsyn till den under förändringsarbetet. Ett 
grundantagande för denna sortens forskning är att generella koncept (som t.ex. Lean) 
behöver anpassas och översättas till de specifika förhållanden som präglar 
organisationen som ska förändras (Langstrand, 2012). Exempelvis föreslår Benders 
och Slomp (2009) tre övergripande frågor som behöver besvaras som en del av 
strategiarbetet innan införandet av Lean påbörjas. 

1. Vilket konkret syfte har vi med Lean? 
2. Hur ska detta utvecklas till ett organisationsomfattande förändringsprogram? 
3. Hur kan det övergripande programmet brytas ner till konkreta 

förändringsinsatser inom organisationen? 
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Den här sortens frågor pekar på behovet av att göra en inventering av aktuella 
utmaningar i organisationen och ta fram en bild av nuläget, och därefter utforma sin 
förändringsstrategi och bedöma de potentiella konsekvenserna för verksamheten (jfr. 
Sveningsson & Sörgärde, 2007). Detta får ses som ett grundarbete inför det praktiska 
genomförandet. Detta är ett perspektiv som delas av bland andra Daft (2000). I hans 
modell (figur 1) beskrivs förändringsprocessen som bestående av tre faser; 
behovsinventering, igångsättning och implementering. 

 

Figur 1 Huvudsakliga faser i en förändringsprocess (Daft, 2000, s. 365) 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det finns många forskare som pekar på att 
förändringsprocesser kan beskrivas som en sekvens av olika faser. Det finns dock 
ingen enighet inom forskningen kring exakt vilka faser som förekommer i en 
förändringsprocess eller hur dessa tar sig uttryck.  

2.2 Hur kan vi beskriva ledarskap? 

Ledarskapsforskningen har en mycket lång tradition som sträcker sig flera hundra år 
tillbaka i tiden. En mycket välkänd skrift är boken Fursten som skrevs av den italienska 
författaren Niccolo Machiavelli i början av 1500-talet. Enligt Machiavellis beskrivning 
är en framgångsrik ledare både hänsynslös, manipulativ och utan rädsla för att tänja 
på moraliska gränser. Sedan dess har ledarskapsforskningen utvecklats, och olika 
studier har satt fokus på några olika frågor. Den tidiga ledarskapsforskningen 
fokuserar mycket på ledaren i sig och de egenskaper som han/hon besitter. Den här 
typen av forskning brukar beskrivas som great man teorier, då de syftar till att 
förklara varför vissa ledare är mer framgångsrika än andra.  

Senare forskning har behandlat ledarskap mer som ett fenomen och satt fokus på vad 
ledaren gör istället för en uppsättning egenskaper. Ett sätt att beskriva ledarskap är 
att fokusera på mer vilka beteenden som förknippas med ledarskap. Vi kan då 
särskilja åtminstone fyra huvudsakliga kategorier av beteenden: (1) Styrande, (2) 
Stödjande (3) Deltagande samt (4) Resultatorienterade ledarbeteenden (House, 
1996). En liknande uppdelning görs av Vroom och Yetton (1973) som beskriver tre 
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kategorier: (1) Auktoritärt, (2) konsultativt och (3) konsensussökande 
ledarbeteenden. 

Ett annat sätt att kategorisera ledarskap är att beskriva olika sorters ledarstilar. En 
väletablerad kategorisering av ledarstilar bygger på en distinktion mellan vad som 
brukar kallas en uppgiftsorienterad och en relationsorienterad dimension av 
ledarskap (Blake & Mouton, 1964).  Enligt den här forskningstraditionen kan en 
ledarstil karakteriseras utifrån hur stort fokus en ledare lägger på de här två 
dimensionerna, och den mest effektive ledaren antas vara den som lyckas vara både 
uppgiftsorienterad och relationsorienterad på samma gång. 

Senare forskning har adderat ytterligare en dimension, och beskriver även graden av 
förändringsorientering som en viktig aspekt av ledarskapet. Enligt Ekvall och Arvonen 
(1991), har detta inte fått uppmärksamhet i den tidiga ledarskapsforskningen 
eftersom fokus för ledarskapet har legat på att skapa stabilitet snarare än förändring. 
På senare tid har förändring fått allt större fokus, vilket har gjort att detta kan ses 
som en faktisk förändring av ledarskapet och inte enbart en teoretisk utveckling. Yukl 
m.fl. (2002) beskriver de tre ledarskapsdimensionerna genom att kategorisera några 
övergripande ledarbeteenden. Dessa presenteras i tabell I nedan. 

Tabell I En kategorisering av ledarbeteenden (Yukl m.fl., 2002, s. 18) 

Uppgiftsorienterade  
beteenden 

Relationsorienterade 
beteenden 

Förändringsorienterade 
beteenden 

• Planering av 
aktiviteter på kort 
sikt 

• Förtydligande av 
mål och roller 

• Övervakning av 
processer och 
prestationer 

• Ge stöd och 
uppmuntran 

• Visa uppskattning 
för resultat och 
bidrag 

• Bidra till att 
utveckla 
kompetens och 
självförtroende 

• Stämma av med 
medarbetarna inför 
viktiga beslut 

• Delegera ansvar för 
problemlösning 

• Övervakning av den 
externa 
omgivningen 

• Föreslå innovativa 
strategier och 
visioner 

• Uppmuntra 
innovativt 
tänkande 

• Ta risker för att 
stödja nödvändiga 
förändringar 
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I linje med den tidiga ledarskapsforskningen kan det kännas naturligt att anta att en 
ledare bör ha en hög grad av alla tre sorternas beteenden. Detta är dock inte 
nödvändigtvis sant, eftersom olika situationer ställer olika krav på ledarens 
beteenden. Ledarbeteenden som ger goda resultat i en viss situation är inte 
nödvändigtvis lämpliga i andra situationer. Utifrån den här rapportens syfte blir det 
därför viktigt att undersöka vilka situationer som uppkommer under 
förändringsprocesser och vilka konsekvenser det får för ledarens beteenden. 

2.3 Anpassning av ledarskap till förändringsprocessens faser 

Som nämnt ovan antyder tidigare forskning att ett förändringsarbete går igenom 
olika faser. Enligt Vroom och Jago (2007) är ledarskap helt beroende av situationen; 
de hävdar att situationen formar ledarens beteende och har avgörande betydelse för 
vilka effekter detta får i organisationen. Det finns ett antal modeller som säger att 
ledarskapet behöver anpassas till dessa olika situationer och faser för att få goda 
resultat, varav den (troligtvis) mest kända är Hersey och Blanchards modell för 
situationsanpassat ledarskap. 

Hög 
Relations-

orientering 

Stödjande 
3 

Coachande 
2 

Låg 
Relations-

orientering 4 
Delegerande 

1 
Instruerande 

 
Låg uppgiftsorientering Hög uppgiftsorientering 

  

Medarbetarnas  
uppgiftsmognad 

 

 Hög Mellan Låg 

 4 
Uppnådd 

empowerment: 
Hög kompetens 

Högt engagemang 

3 
Genomförande 
och utveckling: 

Måttlig-hög 
kompetens 
Varierande 

engagemang 

2 
Förändring och 

tvivel: 
Låg-måttlig 
kompetens 

Lågt engagemang 

1 
Inledning och 

överblick: 
Låg kompetens 

Högt engagemang 

 

Figur 2 Modellen för situationsanpassat ledarskap (efter Daft, 2000, s. 515) 

7 
 



Modellen för situationsanpassat ledarskap (figur 2) bygger på ett antagande om att 
ledarens beteenden behöver anpassas efter medarbetarnas uppgiftsmognad för att 
ledarskapet ska vara så effektivt som möjligt. Vid tillfällen där personalen har 
begränsad kunskap om arbetsuppgifterna behöver ledaren inta en instruerande 
ledarstil, vilket innebär en hög grad av uppgiftsorientering och mindre fokus på 
relationsbyggandet. Med en ökad uppgiftsmognad behöver ledaren bli mer 
relationsorienterad, vilket motsvarar en coachande ledarstil. Allt eftersom 
medarbetarnas kompetens ökar minskar behovet av instruktioner och 
uppgiftsorientering, och ledaren kan successivt gå mot en delegerande ledarstil. 

Enligt Yukl (2012) finns det dock mycket begränsat vetenskapligt stöd för modellens 
giltighet. Få studier har gjorts för att testa den, och resultaten är inte entydiga och 
ger endast svagt stöd för modellen. Detta är ett allmänt problem för många liknande 
modeller (Yukl, 2012), inklusive de som beskrivs tidigare i det här kapitlet.  

I en nyligen publicerad studie av ledarskap vid införandet an Lean har Poksinska m.fl. 
(2013) observerat att initialt i förändringsprocessen finns ett behov av ett 
motiverande ledarskap. Under förändringsprocessens gång har detta behov minskat 
och medarbetarna har istället ett behov av ett stödjande och coachande ledarskap. 
Ledaren behöver också skapa förutsättningar för medarbetarna att växa och arbeta 
allt mer med självstyrande team. Detta ligger även i linje med teorin om 
situationsanpassat ledarskap.  

Som antyds ovan är antagandet om att en ledares beteende behöver anpassas till 
situationen en återkommande idé, som åtminstone stämmer väl överens med en 
intuitiv förståelse av ledarskapsprocesser. Sammantaget kan vi säga att forskingen 
ger starka indikationer på att ett flexibelt ledarskap är en viktig faktor för ett 
framgångsrikt och hållbart förändringarbete. 
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3 Metod 

Den här studien bygger i grunden på en interaktiv forskningsansats inom ramen för 
det forskningsprogram som bedrivits inom Helix Vinn Excellence Centre vid 
Linköpings universitet. Vid olika tillfällen har praktiker som är knutna till centret, 
oberoende av varandra, antytt att det finns olika krav på ledarskap under en 
förändringsprocess, och att det också finns ett behov hos praktikerna att få en 
djupare förståelse för det här fenomenet. 

Mot denna bakgrund initierades den här studien under våren 2014, för att söka 
kunskap om vad som kännetecknar ett framgångsrikt och hållbart arbete med 
förändringsledning. 

3.1 Intervjustudien 

Den huvudsakliga informationskällan som ligger till grund för den här rapporten är en 
intervjuundersökning där vi pratat med 14 personer som har stor erfarenhet av att 
leda förändringsprocesser. Rekryteringen av respondenter och genomförandet av 
intervjuerna har skett i två steg. I det första steget har vi gjort ett strategiskt urval, 
där vi försökt hitta verksamheter som kan representera olika perspektiv på 
arbetsorganisation och verksamhetsutveckling. Vi valde ut två av de verksamheter 
som ingår i Helix partnerskap. Rekryteringen gjordes i form av ett snöbollsurval 
(Bryman, 2002) där vi först identifierat personer som vi sedan innan känner till och 
vet har god kännedom om verksamheterna och lång erfarenhet av att leda 
förändringsarbete. Dessa har sedan hjälpt oss att identifiera ytterligare respondenter 
inom respektive verksamhet. Tre personer från varje verksamhet valdes ut.  

I nästa steg gjordes ytterligare ett urval som bygger på en annonsering via det sociala 
nätverket LinkedIn. Vi skrev ett inlägg om att vi ville göra en forskningsstudie om 
förändringsledarskap och sökte personer med erfarenhet av frågan. Inlägget fick stor 
uppmärksamhet och ett stort antal personer anmälde sitt intresse. En grov gallring 
gjordes utifrån personernas yrkesprofil. Många av de som anmälde sitt intresse var 
konsulter, och för att inte få ett alldeles för snedvridet urval valde vi att begränsa 
antalet. Till slut återstod åtta personer inom den här urvalsgruppen. Totalt gav det 
oss 14 intervjuer som vår analys bygger på. Vi har valt att hålla respondenterna 
anonyma, och har ersatt deras namn med en siffra som används i senare delar av 
rapporten. Tabell II ger en översikt över de förändringsledare som deltagit i studien. 
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Vi tog fram en intervjuguide (se bilaga) med en uppsättning frågor som syftar till att 
få respondenterna att beskriva sin syn på förändringsarbetets dynamik och krav på 
ledarskap. Dessa frågor bygger på egna hypoteser och studier samt en genomgång av 
tidigare forskning. Ett grundantagande för studien har varit att det förekommer faser 
i förändringsprocesser. Konkreta frågor kring detta har dock endast ställts mot slutet 
av intervjuerna för att undvika att färga respondenternas svar. Intervjuerna var semi-
strukturerade (Kvale, 1997) och varade ca 45 minuter. 

Tabell II Översikt över intervjuade förändringsledare  

Respondent 
nr. Ålder Kön Yrkesroll Urvalsgrupp 

1 51 Man Chef för 
verksamhetsutveckling 

Snöbollsurval 

2 52 Man Verksamhetsutvecklare 

3 56 Man 
Högre chef, f.d. chef 
för 
verksamhetsutveckling 

4 46 Kvinna Verksamhetsutvecklare 
5 45 Kvinna Verksamhetsutvecklare 

6 54 Kvinna Chef för 
verksamhetsutveckling 

7 60 Man Konsult 

Bekvämlighetsurval 

8 46 Man Högre chef 

9 42 Man Chef för 
verksamhetsutveckling 

10 35 Kvinna Verksamhetsutvecklare 

11 45 Kvinna Chef för 
verksamhetsutveckling 

12 46 Kvinna Verksamhetsutvecklare 
13 63 Kvinna Konsult 
14 40 Man Verksamhetsutvecklare 

 

Vår ambition med intervjuerna var att samla in ledares upplevelser av de olika 
faserna som finns under en verksamhetsförändring. Vi ville också undersöka hur 
ledarna upplever att kraven på deras ledarskap ser ut och eventuellt förändras under 
dessa faser.  
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3.2 Analysstrategi 

Analysförfarandet kan beskrivas som en iterativ process där vi successivt byggt upp 
våra slutsatser genom analys och återanalys av materialet (se figur 3). Intervjuerna 
spelades in och transkriberades ordagrant. Forskarna gick igenom utskrifterna var för 
sig och gjorde en meningskoncentration av materialet (Kvale, 1997). Därefter 
träffades vi och diskuterade våra tolkningar och fördjupade vår analys. Denna process 
genomfördes först för den första urvalsgruppen och sedan för det totala materialet 
innan den slutliga sammanställningen gjordes. 

  

Figur 3 Iteration mellan illustrering av resultat och analytisk text (Miles & Huberman, 
1994, s. 101) 
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4 Resultat – förändringens fyra faser 

När de intervjuade förändringsledarna beskrev sitt ledarskap under en 
förändringsprocess, blev det tydligt att deras ledarskap förändras och anpassas under 
processens gång. De beskrev att i början av en förändringsprocess behövs kanske en 
viss typ av ledarbeteenden, senare behövs kanske en annan och mot slutet av 
förändringsprocessen behövs kanske en tredje sorts ledarbeteenden. Detta ställer 
stora krav på ledaren att känna av var i processen verksamheten befinner sig och 
vilka behov som behöver tillgodoses. Nedan har vi valt ut tre citat som sammanfattar 
de olika roller en förändringsledare behöver vara beredd på att ta.  

Det är lite beroende vad det är för typ av förändringsarbete så är det vissa 
sekvenser är det peka med hela handen, i andra delar av flödet så är det 
väldigt mycket lyssna in och skruva och alltså vi gör det här tillsammans och 
hur tar vi nästa steg i det hela. Så det är också kopplat till dom olika faserna 
– att känna in när är det verkligen att peka och när är det att vi måste hitta 
dom här lösningarna och bygga nästa målbild ihop. (Förändringsledare 6) 

Vad ska jag säga att i början är man oerhört engagerad och analyserande och 
nyfiken, det ska man säga. Sen blir det mer då, kan man säga, styrande 
uppföljande, stödjande när väl alltihop det här med nyckeltalen är på plats. 
Och sen i slutet så blir det mer visionären, supporten, den som hejar på 
trupperna och berättar vad som är bra och dåligt. Så det är lite olika 
beroende på vad du är, vilken fas. Men en sak är säker, du måste vara duktig 
säljare, presentatör, annars så får du inte igenom det. (Förändringsledare 14) 

Det är lite som att spela en match, alltså man taktikar väldigt mycket i början 
och när man närmar sig så blir man mer och mer målfokuserad och mer och 
mer så allt efter resan mer drivande, mer pushande medan, som sagt, initialt 
handlar det mycket om att förstå sitt läge att då är man den där 
medlyssnande, mer tänkande taktikande till att sen ”okej, nu har jag fattat, 
så här tänker ni dit ska vi, nu kör vi”. Så att visst ändras det, absolut. 
(Förändringsledare 5) 

Vid beskrivningen av förändringsprocessen och vad den innehåller gjordes detta i 
termer av olika faser, och ledarskapet beskrevs se olika ut i dessa faser. Någon 
förändringsledare beskrev enbart två övergripande faser, andra beskrev fem mer 
detaljerade faser. Vid sammanställningen av förändringsledarnas beskrivningar tycks 
det dock i huvudsak handla om fyra olika faser som sammanfattar både 
förändringsprocessen och det ledarskap förändringsledarna beskrivit.  
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Ja, det tycker jag nog att först så krävs det ju nån form av 
planeringskompetens eller förmåga då, att göra en plan. Och sen krävs det 
helt plötsligt en ganska stor del av kommunikationsförmåga, att 
kommunicera den här planen trovärdigt och att berätta historien varför gör 
vi det här. […] Sen kommer man ju in i en fas där man ska genomföra det här, 
och då ställs det helt andra krav på alltså kanske verktygskunnande och lite 
mer att kunna dom verktygen man vill använda sig av i förändringen, i vårt 
fall då. […] Och sen handlar det kanske om uppföljning och noggrannhet, att 
i slutet kunna påvisa att vi har nått den förändring vi ville. Så att jag tycker 
absolut att det är olika faser. Eftersom vi jobbar lite iterativt så går dom ju i 
varann dom här faserna, […] så att dom kanske inte är sekventiella där. […] 
Men jag tycker definitivt att det krävs olika typer av ledarskap eller förmågor 
i olika faser. (Förändringsledare 9) 

De faser som beskrivs i vårt material kan i sin tur sammanfattas som två olika 
delprocesser. Först går förändringsarbetet igenom en förhandlingsprocess för att 
senare övergå i en realiseringsprocess. Förhandlingsprocessen inbegriper det 
förarbete som ligger till grund för genomförandet av den planerade förändringen. 
Figur 4 nedan illustrerar förändringsprocessens två processer och tillhörande faser.  

 

Figur 4 En översikt över förändringsprocessens två delprocesser och fyra faser 

I den resterande delen av det här kapitlet ger vi detaljerade beskrivningar av var och 
en av de fyra faserna. 

4.1 FAS 1: Initieringsfasen 

I intervjuerna framkom att ett förändringsprojekt kan initieras av olika intressenter, 
vilket får konsekvenser för hur ledarskapet uttrycks under förändringsprocessen 
(framförallt under de första två faserna). Förändringen kan vara initierad från den 
högre ledningen, och kan då vara mer eller mindre specificerad redan initialt. Vissa 

Förhandling Realisering

Initiering Förankring Genomförande Uppföljning
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ledare beskrev att de i vissa fall mottagit ett redan färdigplanerat paket, där mål och 
tillvägagångssätt redan varit bestämda.  

Uppdraget var tydligt, målet var extremt tydligt, det är nog det projekt som jag har jobbat 
med som är där alla styr på ett och samma mål, det är det absolut tydligaste jag har jobbat i 
och med en ledning som var otroligt tydligt. Och som backade upp, för det var inte 
okomplicerat (Förändringsledare 6) 

Andra beskrev att förändringen kan vara planerad i den mån att det finns uppsatta 
mål och slutdatum, medan vägen dit är upp till förändringsledaren själv att planera.  

Så det var uppdraget: Se till att få in en resultatfokus, börja styra upp verksamheten, sätta 
mål och vision, se till att få det att funka. (Förändringsledare 14)  

Det var min nuvarande chef och den dåvarande ledningsgruppen kan man 
väl säga som initierade den här förändringen, att man ville att den skulle ske. 
Och sen anställdes jag lite grann för att bygga upp det och ansvara för det, 
kan man nog säga. Det är inte jag som har initierat det, kan man säga. 
(Förändringsledare 9) 

Ofta rör de ledningsinitierade förändringsprojekten förändringar av större slag, såsom 
införande av en ny organisationsprincip inom ett verksamhetsområde eller arbetslina, 
eller omfattande förändringar i ett stödsystem.  

Han ville ha nån som kunde verksamheten, och då frågade han om inte jag kunde ta det, 
alltså kliva av mitt verkstadschefsjobb då också ta hand om den här, starta upp den här- Vid 
den tiden tänkte vi i termer av implementering, det kanske vi inte gör nu på samma sätt, 
alltså det är inte nåt som man implementerar. Vi tänkte väl kanske i dom termerna då och 
såg det, se det som ett två års uppdrag ungefär, sa han då. Och jag sa att det kan jag väl göra. 
Och så började jag jobba med det här som vi kallar för Lean. (Förändringsledare 1) 

Förändringsprojekt kan också vara initierat av ledarna själva, eller från deras 
medarbetare. Någon menade att sådana mindre förändringsprojekt ofta betraktas 
som en del i vanligt chefsarbete, men att dessa går igenom samma faser som ett 
större förändringsarbete.    

Och det blir ju en form av förändringsprocess även om det mer tolkas som ett – ja vad ska man säga – 
normalt chefsjobb (Förändringsledare 5) 

Det sätt förändringsprojektet är initierat, hur väl det är specificerat och hur stort 
handlingsutrymme som lämnas åt förändringsledaren att forma förändringsprojektet, 
tycks ha konsekvenser för hur de olika faserna under förändringsprocessen och 
ledarskapet tar sig uttryck. 
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Att initiera en fördefinierad förändring 
Några av ledarna beskrev att de varit ansvariga för förändringsprojekt där målbilden, 
visionerna och tillvägagångssättet redan varit planerade och bestämda av den högre 
ledningen. I sådana fall handlar denna fas mest om att förändringsledaren får sätta 
sig in i dessa planer och säkerställa sin förståelse av projektets syfte. Därefter är det 
viktigt att förvissa sig själv om projektets genomförbarhet och att de kan stå för 
projektet. Förändringsledarna beskrev det som viktigt att rannsaka både projektet 
som sådant men också sig själv. De menade att när en förändringsledare inte tror på 
projektet är det viktigt att verkligen våga säga till att uppdraget behöver förändras, 
eller att tacka nej till uppdraget.  

Så det tror jag är viktigt att man är, man vet vad man vill och att man tänker 
verkligen göra det och är man inte övertygad så får man faktiskt säga nej. Det 
kan finnas projekt där man känner att nej men det här är jag inte bäst på, i 
det här läget så passade inte just jag, för dom behöver en annan resurs och 
det behöver inte vara mig det är fel på, men jag kanske inte har rätt 
kompetens eller jag är inte rätt person och det behöver man inte heller se 
som en förlust, utan tvärt om, att kunna säga nej (Förändringsledare 5) 

Förändringsledarna ansåg att om en projektledare inte tror på det projekt de är satta 
att leda, skulle detta märkas av medarbetarna och projektet skulle inte generera 
resultat.  

Man måste hitta sitt eget sätt att förhålla sig till det [förändringsprojektet] 
då, för det märks ju om man inte tror på det här själv så är det väldigt 
genomskinligt för alla andra som man pratar med då, då är förutsättningarna 
sämre att lyckas med förändringar. (Förändringsledare 2) 

Efter att ha satt sig in i förändringen och/eller analyserat nuläget, är det viktigt att på 
ett övergripande plan försöka beskriva vad förändringsprojektet handlar om och vad 
som är målet. Om förändringsprojektet är tydligt beskrivet från högre ledningen finns 
kanske redan sådana beskrivningar. Förändringsledaren får då förhålla sig till detta 
och göra egna tolkningar för att projektet tydligare ska bli deras och något de kan stå 
för.  

Om man är linjechef så måste man kanske ändå genomföra det hela då men 
man måste hitta sitt eget sätt att förhålla sig till det då. (Förändringsledare 
2) 
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Att initiera en odefinierad förändring 
Förändringsledarna beskrev att det är viktigt i början av ett förändringsarbete att som 
ledare fundera och reflektera över förändringens innehåll och riktning. Det innebär 
att fundera över sin egen roll i förändringen, vad uppdraget innebär och vilka 
tänkbara konsekvenser förändringen skulle kunna få. Det handlar också om att 
övertyga sig själv om förändringens fördelar och verkligen tro på att detta är 
genomförbart och korrekt för verksamheten. Som antytts ovan är detta högst 
relevant även för en fördefinierad förändring, men då är argumenten och 
motiveringen ofta givna genom beslut från den högre ledningen. Om detta inte är 
givet i förväg måste ledaren själv ta fram argument för att en förändring behövs. 

Allra först handlar det rätt mycket om att samla data, argument, alltså det är 
nån sorts egen uppbyggnadsfas först. Så har det varit för mig i alla fall; jag 
måste förstå vart vi ska och vad vi ska göra så jag har nån bild av vart jag vill 
att jag ska ta vägen. Sen behöver jag inte ha en plan precis, och jag behöver 
inte veta precis hur utkomsten blir heller men jag vill i alla fall inte kasta mig 
rätt ut, kliva rakt ut över nån kant och hoppas att man landar utan jag vill 
liksom veta, ha lite koll på nuläget. Så det är kanske första fasen. 
(Förändringsledare 1) 

Några förändringsledare beskrev projekt där en övergripande målbild eller vision 
funnits bestämd av den högre ledningen, men att det varit upp till dem själva att hitta 
en väg att nå dit. I dessa fall handlar denna fas om att analysera nuläget, exempelvis 
genom att samla in information från organisationen om problembilden och vad som 
inte fungerar.  

Dom som inte är mogna dom säger ju massa negativa saker och massa 
svårigheter och pessimistiska grejer men lyssnar man väldigt noga så lär man 
sig en hel del. För att det dom säger det kan man använda i sin riskanalys. 
Man får väldigt mycket gratis här om man lyssnar. Så att det är väl lyssnande 
på olika nivåer, tänker jag. och sen när man har lyssnat så vet man också men 
hur ska jag bemöta det här, ska jag svara på det här eller det bästa är ju att 
fråga ett antal frågor som gör att dom själva svarar på det, svarar på sina 
egna funderingar, alltså leda dom till att faktiskt komma fram till dom här bra 
resultaten ändå, tänker jag. (Förändringsledare 10) 

Flera förändringsledare poängterade att denna del i den initiala fasen är den 
viktigaste i en förändringsprocess, eftersom arbetet här lägger grunden för resten av 
förändringsprocessen. Om förändringsledaren inte gör en bra nulägesanalys, målar 
upp en felaktig problembild eller inte förstår vilka människor som berörs av 
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förändringen kommer resten av förändringsprocessen att mötas av motstånd och 
reaktioner och förändringsprojektet blir svårt att genomföra.  

Gör din hemläxa ordentligt, för det är startpunkten och det är avgörande. […] 
Är hemläxan fel då faller alltihopa. […] För gör du fel i analysen, så kommer 
det inte att lyfta, då kommer det bara ”jaha, han är ju fullständigt blåst den 
där nya chefen, han vet ju ingenting, och dessutom har han dragit fel 
slutsatser och nu vill han ändra på det.”(Förändringsledare 14) 

Andra gånger har visionerna varit mer otydliga och ledarna har då själva kunnat 
formulera visioner och mål, t.ex. baserat på den nulägesanalys de gjort, eller 
tillsammans med de som berördes av förändringen.  

Jag skulle väl säga att man har först en egen vision om vart man vill, vart vill 
man nå och varför, och vad är det som är viktigt på den resan och så vidare. 
För jag tror att den i sig gör det lättare att se hela förändringen, plus att den 
hjälper till också när man möter motstånd. Men det kan man gå tillbaka och 
se: Ja visst, det finns ju det där och det där – jag ser vad jag vill och jag har 
argument för att jag vill dit.(Förändringsledare 11). 

Samtidigt poängterades att ”alla svaren finns inte i organisationen” för en korrekt 
lägesanalys utan att det var viktigare att få med alla viktiga intressenter i analysen, 
såsom fackförbund, produktion, teknik, HR, chefer, specialister, och andra 
nyckelpersoner. 

Säkerställa stöd för förändringen 
En annan aspekt som de flesta förändringsledare återkom till i denna fas är att se till 
att det finns ett tillräckligt stöd och mandat för att genomföra förändringen. Alla 
förändringsledare var överens om att det var viktigt att under förändringsprocessen 
få stöd från högre håll i organisationen. De flesta av ledarna hänvisar till övre chefer, 
ledning eller styrelser och det stöd dessa positioner ger. De anser att just dessa 
positioners stöd är mycket viktigt eller till och med avgörande för 
förändringsprocessen. Genom att få stöd från dessa positioner får de tillräckliga 
resurser och budget för att genomföra den planerade förändringen, men de får också 
mandat inom organisationen. Någon förändringsledare beskrev den övre chefens 
stöd som en ”hävstång” gentemot övriga inom organisationen. 

Sen måste jag säga också att det är helt avgörande i hela den här processen 
vad är inställning hos vår chef, därför att han brinner för detta, han har varit 
väldigt tydlig med att det är det här han vill se, han har pratat om det ofta, 
han har sagt väldigt klart och tydligt att det är det här han vill se ska hända i 
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organisationen. […] Den rollen han spelade och hans engagemang i det hela, 
det har gjort allting så mycket lättare och det har gjort, det har varit en del 
av eller största faktiskt, skulle jag säga. (Förändringsledare 11) 

En förändringsledare beskrev en händelse då denne upplevde att den övre chefen 
inte visade sitt stöd för förändringen, eftersom denne inför medarbetarna inte höll 
fast vid de beslut som ledaren och övre chefen fattat tidigare. Förändringsledaren 
upplevde då stor frustration över att inte kunna driva förändringen vidare som 
planerat.   

Det underlättar ju alltid att ha en tydlig chef som vågar och det värsta jag har 
varit med om är väl tydlig chef när vi sitter vid bordet men kommer vi sen ner 
och träffar verksamheten och det blåser så vek hon ner sig och där står jag 
med Svarte Petter och börjar ”nej men vänta här nu, vi var ju jättetydliga med 
det här och ja det är obekvämt och det kommer att svida men vi ska ju göra 
det.” Och då hade jag kanske varit hemma en hel natt och liksom mer eller 
mindre nött upp köksgolvet och tänkt ”Fasen jag vill inte det här men vi ska 
ju och vi måste ju” ja och hanterat sina egna känslor och liksom stå där att 
”ja vi har fått ett uppdrag utav chefen och nu är det så här”, och så viker hon 
ner sig inför alla. Då har man ju lust att liksom bara skrika rakt ut. Dom 
situationerna vill man inte hamna i. (Förändringsledare 5) 

Ett annat sätt att få eller bibehålla mandat från högre chefer och ledning under 
förändringsprocessen, är att tydligt involvera dem i det planerade arbetet. Detta 
framhölls särskilt tydligt i de fall då förändringsprojektets mål är otydliga och ledaren 
har ett stort handlingsutrymme att bestämma och planera för förändringen. Om 
ledaren har gjort en nulägesanalys och börjat definiera mål och visioner för 
förändringen är det viktigt att detta bekräftades av ledningen eller högre chefer för 
fortsatt mandat och stöd i organisationen. 

Och när man då har gjort den så att säga, analysen, då börjar man faktiskt, 
dels måste du få ett mandat från din ledning, styrelse, att du har gjort rätt 
analys, det är jätteviktigt. (Förändringsledare 14) 

En annan form av stöd som förändringsledarna beskrev handlade om stöd från 
personalen, särskilt i de fall då förändringsledarna är högre chefer med underställda 
chefer som ska genomföra förändringen. De beskrev att det är viktigt att ha ett team 
med rätt personer som har rätt inställning till förändringen, själva tror på projektet 
och som klarar av att genomföra det. Någon uttryckte det som att ”du måste bilda 
laget” (Förändringsledare 4) 
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Man kan ju ha den bästa visionen och strategin för en förändring och man kan ha gjort sin 
hemläxa korrekt, så är det. Men har du då inte ditt gäng med dig, därför det är dom som ska 
göra det, och det är ofta då ledningsgrupper om du är högre chef, så lyfter det inte heller. 
Så jag skulle nog ändå vilja slå ett slag för att se till att säkra att rätt person är med och det 
är det jag också gör i den tidiga fasen. (Förändringsledare 14) 

Förbereda för tänkbara reaktioner och händelser 
Några av förändringsledarna framhöll att ytterligare en viktig del av initieringsfasen är 
att fundera över och planera för eventuella motreaktioner, problem och svårigheter 
som kunde uppstå, samt potentiella lösningar på dessa. 

Jag tycker det är väldigt viktigt att vara förberedd på olika scenarier […] Man 
ska göra en noggrann analys över vilka individer är det du har i din 
organisation där du ska bedriva förändringen. För det, du behöver ha 
angreppssätt att möta kanske olika grupperingar. (Förändringsledare 6) 

Och vill man slippa allt det där så är det bra att ha gjort ett bra grundarbete 
så att allt är genomtänkt så man kan sätta sig in som förändringsledare, sätta 
sig in i både medarbetarnas perspektiv ledningens, chefernas perspektiv, i 
flera perspektiv, hur kommer folk att reagera på det här. Så det är det som 
jag tycker är viktigast. Och jag tror det är många som är slarviga med den 
delen. (Förändringsledare 10) 

Någon beskrev hur hon försökte måla upp olika typer av scenarier och vad som kunde 
gå fel för att förbereda sig och sin planering. Andra beskrev hur de försökte föreställa 
sig hur besked skulle mottas av medarbetarna, om informationen eller 
informationskanalerna behövde anpassas på något sätt, men även hur de skulle 
hantera eventuella negativa reaktioner på förändringen. Någon förändringsledare 
tryckte även på vikten att redan i det här skedet fundera över hur förändringsarbetet 
ska mätas och utvärderas. 

Det är min erfarenhet att man ofta glömmer att mäta före – alltså före 
förändringen, utan man kastar sig rätt in i förändringen och så genomför man 
den och så mäter man efteråt, och så har man inget startläge. Det har jag 
gjort många gånger, och då ångrar man sig bittert. Utan det gäller ju att tänka 
innan då: Hur ska jag leda det här i bevis, att det här har blivit bättre? Och 
vad är det egentligen som ska bli bättre? Alltså vad är affärsnyttan med den 
förändringen vi håller på med? Och där krävs det ju naturligtvis nån form av 
ledarskap och förmåga att kunna analysera det här och kunna visa på det här. 
Har man gjort en bra planering i planeringsfasen – hur ska du utvärdera – så 
är det ganska lätt att göra utvärderingen och stämma av sen. 
(Förändringsledare 9) 
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4.2 FAS 2: Förankringsfasen 
Sätt igång och planera sen efter hand och ha en flexibel iterativ approach, då 
kommer du att få med dig folk. Om människor märker att du har ett öppet 
sinne och anpassar dig till deras vardag så kommer du få med dig folk på ett 
annat sätt än om du säger att ”det här är min plan” nu gör vi den här. 
(Förändringsledare 9) 

Där den initiala fasen främst fokuserat på förändringsledarens bearbetning av 
förändringsinitiativet, involveras medarbetarna eller de som berörs av 
förändringsprocessen i högre utsträckning i förankringsfasen. I denna fas handlar det 
om att de mål och visioner som formulerats i den initiala fasen behöver föras ut till 
medarbetarna som berörs av förändringen eller att visioner och mål behöver 
konkretiseras i huvudmål och delmål, planer och beslut. Två olika tillvägagångssätt för 
detta beskrevs av förändringsledarna. Den ena sättet handlar om att sälja in 
förändringen, dess mål och de beslut som redan tagits av ledningen, eller som tagits 
av ledaren själv. Det andra sättet handlar mer om att, tillsammans med 
medarbetarna, diskutera fram mål och konkreta planer för förändringen. Dessa 
skillnader i tillvägagångssätt tycks bero på hur förändringsprojektet har initierats och 
vilket handlingsutrymme förändringsledaren har. 

Sälja in förändringen 
Flera av förändringsledarna beskrev att denna andra fas handlar om att föra ut de 
visioner och planer som tagits i föregående fas och förankra det hos de som berörs av 
förändringen. Det handlar om att övertyga och sälja in visioner och målbilder genom 
trovärdiga argument och på så sätt få med sig medarbetarna. Ett sådant sätt kan vara 
att utnyttja den lägesanalys som gjorts i föregående fas. Därigenom kommer 
medarbetarna troligen känna igen problembilden och därmed lättare acceptera de 
problembilder och lösningar som presenteras.  

Så fort du har fått den [bilden av nuläget] då börjar man marknadsföra det. 
Och här har jag då nytta av min gamla säljarroll att sälja in budskap, sätta på 
mig säljmössan, ta min SWOT-analys som är godkänd av ledningen och så 
säger jag: ”Bästa vänner och organisation, jag förstår att vi pratar för lite med 
våra kunder”. Och då brukar alla säga: ”Ja det är rätt”. ”Jag ser att vi har för 
dålig kvalité”, ”Ja. Har du sett det också?”, ”Ja. Och sen ser jag här att vi har 
inget ledarskap när det gäller produktionen men däremot organisation”, ”Ja, 
stämmer”. Och det där brukar vara en spännande resa för folk blir 
jätteimponerade av ganska enkla sanningar. […] Eftersom jag har pratat med 
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alla i företaget, sammanställt det och lyssnat så ger det en oerhörd respekt. 
(Förändringsledare 14) 

I andra fall handlar det om att sälja in den målbild och de beslut som redan tagits av 
den högre ledningen. Här har inte ledarna alltid en analys att stödja sig mot för att 
låta medarbetarna se problembilden och målen med förändringen, utan det är 
mycket upp till ledaren att kunna förklara varför förändringen är bra eller nödvändig. 
Medarbetarna är kanske inte medvetna om problemen och varför något behöver 
förändras, vilket ställer stora krav på ledaren att kunna tydliggöra detta och visa på 
förbättringspotentialen.  

Även om du i det här projektet har en målbild att hit ska vi, så är det ändå så 
att du och jag ska vara överens om det. Det är mitt uppdrag att sälja in det 
hos dig, och du måste ta till dig den utifrån den verksamheten du jobbar i och 
”vad innebär den här målbilden för mig”, kunna exemplifiera den att ”så här 
kommer vi att jobba på våran [enhet] med det här”. Men vi kommer inte att 
skruva på målbilden att du inte ska ha det här systemet. Nej, det kommer du 
att ha, men hur:et, det kan vi jobba med, du och jag. (Förändringsledare 6) 

Flera av förändringsledarna poängterade särskilt vikten av att förändringsprojekten 
säljs in och att få medarbetarna att förstå varför förändringen är viktig att genomföra. 
De beskrev att när en förändring tvingas in är det ofta svårt att få medarbetarna med 
sig eftersom de inte förstår varför förändringen genomförs och inte alltid ser nyttan 
med det.  

Angreppssättet är otroligt viktigt. Man slänger oftast bara ut ”nej men nu kör 
vi, nu ska vi köra in 5S” och folk har ingen aning om vad det är ens en gång. 
Dom ser inte ens nytta med det liksom, inte ens efterfrågar det. 
(Förändringsledare 12) 

Jag tror det största bekymret om du inte tar dom här stegen det är att folk 
kommer inte att hänga med, dom kommer att bli rädda dom vet inte vad ditt 
beslut är grundat på, psykologiskt så kommer det slå till en rädsla, och sen 
kommer du få motstånd där ute som tycker att ”ja men nu har ni fattat det 
här beslutet, ni har inte pratat med oss, ni vet ingenting och sen så trycker ni 
bara på en massa knappar, det här ska vi inte vara med på” Och då får man 
ju hela organisationen mot sig. (Förändringsledare 14) 

Dom flesta förstår idag att är man förändringsmotståndare det är det värsta 
man kan vara på ett företag. Därför så är alla utåt sett förändringsbenägna, 
men inåt sett är en helt annan sak. Och då är min erfarenhet att för att få till 
verklig förändring så måste du gå på djupet, och faktiskt förklara för folk 
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”varför gör vi den här mätningen, varför gör vi den här förändringen, varför 
tittar vi på dom här processerna, varför är det viktigt att vi förändrar saker 
och utvecklar här” och tar sig den tiden, det är väl min erfarenhet. 
(Förändringsledare 9) 

Förändringsledarna beskrev också att det är viktigt att låta medarbetarna smälta 
förändringsbeskeden och inte direkt gå vidare till nästa steg. Förändringsledaren har 
under initieringsfasen hunnit tänka igenom projektet och förberett sig själva, och 
behöver förstå att medarbetarna inte hunnit göra det ännu. De behöver få tid att 
fundera och hinna acceptera förändringen, och de behöver få tid och möjlighet att 
ställa sina frågor.   

När man har bestämt sig, då får man ha lite respekt för att då har jag kanske 
hållit på ett antal veckor eller månader, då kan jag inte vända mig om och tro 
att dom andra ska vara där jag är bara på en halvdags kick off eller nånting. 
Det går ju inte, utan då får man gå tillbaks och upprepa, upprepa, upprepa. 
Då får man vara lite agitator eller lite så där – sälja in budskapen tills man 
känner att man börjar få det att sitta lite grann. (Förändringsledare 1) 

Något som var återkommande hos dessa förändringsledare är vikten av att vara synlig 
och tillgänglig i organisationen. De poängterade hur viktigt det är att verkligen se och 
möta medarbetarna, att både muntligen och skriftligen kunna bemöta deras frågor 
och förklara förändringen. De beskrev också att de använder ytterligare forum för att 
nå ut med information, såsom intranät, informationsblad och dylikt. Flera beskrev att 
de ofta spenderar tid hos de olika medarbetargrupperna både för att vara tillgänglig 
för frågor, men också för att kunna se medarbetarnas vardag. På så vis kan de också 
använda medarbetarnas vardag för att visa på vad som fungerar mindre bra och vad 
som kan och bör förändras.  

Det här har jag själv sett som viktigast där i början att gå omkring, och det är 
det jag har spenderat tid med att gå omkring och helt enkelt bara förklara 
varför ska vi göra det här och varför har vi bestämt att göra så här. […] Jag 
tror jag har träffat dom flesta team vi har och då har vi ändå ja 2300 anställda 
och verkligen varit där och spenderat en halv dag eller en dag med det: ja det 
är det här som händer och det här behöver vi och varför och så vidare, och 
tagit diskussioner, vad innebär det här för er. Det tycker jag var både en 
framgångsfaktor för att sätta den här på agendan men även för mig som 
ledare att kunna vara med och ta en diskussion och höra vad är det för 
synpunkter, varför tycker man att det var jättebra eller varför man tycker att 
det här ska vi absolut inte göra. (Förändringsledare 11) 
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De beskrev vidare att det är viktigt att vara ärlig. En förändringsledare som själv tror 
på förändringsprojektet kan också ärligt argumentera för varför det blir bättre. Flera 
nämnde också att det krävs både tydlighet och styrning för att skapa en gemensam 
målbild mellan sig själv och sina medarbetare. Ibland krävs det därför att 
informationen anpassas till medarbetarna och var de befinner sig mentalt. Detta 
innebär ibland att vara tuff och ställa krav kring förändringsprojektets mål och vad 
medarbetarna ska göra, men samtidigt visa omtänksamhet gentemot personalen och 
deras behov.  

Alltså styrande är ju att du vill, att du vill nå ett resultat och att du vill att dom 
du jobbar för ska ha samma bild som du har. Och det här med tydligheten 
och ärligheten – man upptäcker ju efter ett tag att jag kan tycka att jag är 
jättetydlig och att jag att jag levererat en tydlig målbild, men […] har vi 
samma bild när vi går ut genom dörren? (Förändringsledare 6) 

Du måste vara tuff att utmana men du måste drivas av omsorg av 
personerna. Och om du inte om inte en medarbetare känner att chefen bryr 
sig om mig… då är chefen bara en chef, den dan jag känner att chefen bryr 
sig om mig, då kan jag tänka mig att följa den personen av fri vilja. 
(Förändringsledare 3) 

Någon nämnde också att det handlade om att agera rollmodell, att själv gå före och 
visa, att de gör som de säger och gör som de säger att andra ska göra. På så vis kunde 
förändringsledarna inspirera medarbetarna till förändringen. Ett annat sätt att 
inspirera var att ta in personer som berättade om ett förändringsarbete de hade 
genomfört.  

Men även att ta in personer som kan beskriva en resa där dom har fått väldigt 
bra resultat, den här inspirationsdelen, har också varit med och den skulle 
jag säga, det är feedback som jag har fått från mina kollegor i 
ledningsgruppen är ju att den har också spelat stor roll. (Förändringsledare 
11) 

Skapa en gemensam målbild för förändringen 
Medan beskrivningen i föregående avsnitt betonar vikten av att sälja in redan tagna 
beslut, planer och mål, anser andra förändringsledare att det handlar om att 
gemensamt skapa sådana mål, planer och ta beslut tillsammans med de medarbetare 
som berörs av och som ska genomföra förändringen. Det innebär att inventera 
förändringsbehov hos medarbetarna genom att lyssna på dem, ta emot förslag, 
diskutera dessa och komma överens om målbilder, beslut och planer. Eftersom 
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medarbetarna då är delaktiga i förändringsplanerna och dessa bygger på de behov 
medarbetarna anser sig ha, kan de också tydligare se sin egen vinning i förändringen. 
Förändringsledarna beskrev att genom att arbeta på ett sådant sätt blir också 
medarbetarna mer motiverade och tycker det är kul att genomföra förändringen. 
Samtidigt så poängterades att det tar väldigt mycket tid att arbeta på det här sättet, 
och ledarna kan ibland se frustration hos sina medarbetare.  

Alltså jag tror ju väldigt mycket på att du behöver mötas, du behöver liksom 
gno mot varandra ibland för att liksom ta dom här stegen ihop och det kan 
man göra på många olika sätt men det tar längre tid än vad jag vill att ska det 
göra. […] Jag brukar prata här om ibland att tålamod, tålamod och tålamod 
och jag kan se frustrationen hos en del av mina medarbetare. Men det tar 
tid. (Förändringsledare 6) 

”What´s in it for me?” måste finnas med i allt. Sen kan det kännas jobbigt 
men jag tror man vinner mycket på att göra lite taktik innan och fråga varför, 
förklara varför vi ska göra eller rättare sagt få dom själva att berätta varför 
ska vi göra en förändring eller förbättring. Börja lite med problembilden. Och 
sen måla upp en lösning och sen dit och det kan gå jättefort. Men hoppar 
man över varför så händer det inte. (Förändringsledare 5) 

Om synlighet, tillgänglighet och förklarande är nyckelord i beskrivningen när 
förändringsledare ”säljer in” förändring, är nyckelorden hos förändringsledare som 
gemensamt definierar förändringen snarare anpassning, diskussion, och tydlighet. De 
beskrev att det handlar om att skapa en scen där medarbetarna kunde få komma till 
tals, att skapa ett öppet och tillåtande klimat där alla får framföra sin åsikt och 
förändringsledaren behöver uppmuntra dessa förslag och åsikter även om dessa 
kanske inte alltid är så bra eller genomtänkta.  

Diskussion, ja ständigt, öppet, alltså tillåtande uppmuntrande hela tiden – 
uppmuntra människor när dom kommer med nånting, vara positiv till det 
hela. […] Det kanske är enkla förslag i början som man inte tycker är så 
intressant men man måste börja nånstans. Och det är väldigt viktigt att vara 
tillåtande, inte värderande, och försöka genom det tillåta alla människor att 
komma i den takt som dom kommer själva och vågar. […] Så att verkligen ta 
tid för medarbetaren – det är viktigt för ledarskapet. (Förändringsledare 12) 

Förändringsledarna beskrev det som viktigt att känna av var medarbetarna befinner 
sig rent mentalt i förändringsprocessen och anpassa sig till det. Om 
förändringsledaren ansvarar för flera olika grupper, behöver de kanske anpassa sig 
och sitt ledarskap till de olika grupperna. Eftersom denna strategi av att gemensamt 
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med medarbetarna skapa målbild och planer för förändringen behöver de också möta 
medarbetarna på deras nivå och kanske strunta i den stress och tidspress som 
projektet ställer på dem.  

Jag tror det är lättare att ha en mer försiktig inställning, […] och det är det 
där gamla klassiska man får lära sig – att börja där individen står. Men det är 
inte så dumt, det är nog faktiskt [så här]: Ta reda på var dom står och vad 
dom vill, då kan du hjälpa dom att förflytta sig. För du kan aldrig förflytta dom 
med våld; dom måste gå själva och […] då behöver man vila lite i den här 
taktiken och inte känna pressen att ”jag ska ju vara färdig här”. 
(Förändringsledare 5) 

Vi som individet har ju olika personligheter och en del av oss är ju mer ”go 
for it” och andra behöver strukturer och förstå det utifrån sitt perspektiv. 
Och det tycker jag är en viktig del i förändringsledning, att du behöver 
identifiera vilka personer du har att jobba med, och det är olika angreppssätt 
att möta dom. Det är nåt jag tycker kommer med erfarenheten, det är svårt 
när man är ny i förändringsarbete, för då har man så fullt upp med 
strukturen, fast det egentligen handlar om människor och beteenden och 
attityder. (Förändringsledare 6) 

Samtidigt så gäller det också att vara tydlig i sitt ledarskap och skapa ramar och 
strukturer för medarbetarna. Förändringsprojektet kan inte anta vilka proportioner 
eller riktningar som helst, utan förändringsledaren är tvungen att balansera ett 
inbjudande och diskuterande ledarskap, med ett tydligt och strukturerande 
ledarskap. Någon beskrev ledarskapet som militärisk men fortfarande mjuk, någon 
annan som respektfullt men allvarligt.  

Ja kommunikation alltså mycket kommunikation och förklara bakgrund och 
syfte till förändringen. Sen beror det på vilket alltså vad det vad förändringen 
är, om det kommer nånting uppifrån som ska in bara, då blir det en viss typ 
av process. Men är det öppet för att ändra i och designa förändringen då ska 
man blanda in folk så mycket som möjligt då, men då måste man vara tydlig 
med att vi ska åstadkomma det här och det här är ramarna. Och det är 
tydlighet, mycket kommunikation, alltså ge plats för delaktighet kanske 
ibland också ge plats för att komma med tvivel och negativa tankar och sånt 
där, att det tas upp och ventileras och så. Sen en struktur, alltså en plan alla 
vet vad som förväntas komma så det inte blir så här att bara vi säger till på 
skarpen så går det här bort, utan man har en plan och så håller man sig till 
den och det måste finnas en stadga i det också. (Förändringsledare 2) 
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Prata, prata, prata. Mycket är ju att förankra, […] både prata för att se 
målbilden men också för att lyssna, man får ju ha öron som hur stora som 
helst och inte lyssna på bara det dom faktiskt uttrycker, utan sätta det i 
relation till hur dom agerar och hur dom känner. […] Och sen vara väldigt 
tydlig, att ”ja du tycker det här är pest, men nu är det så här, hur tar vi oss 
framåt?” Att liksom peka på en annan riktning för det går inte att börja sitta 
och vara gnällklubben. Man får gnälla av sig, men sen räcker det: ”nu går vi 
vidare”. Absolut. […] Så att det är inget poppisjobb precis, och det tror jag 
inte förändringsledning i nån roll alltid är, det blåser ganska tufft ibland. 
(Förändringsledare 5) 

Hantera oro och motstånd 
Motstånd mot förändring är något som de flesta av förändringsledarna beskrev i 
relation till den här fasen, oavsett om strategin är att sälja in en fördefinierad 
förändring eller att skapa en gemensam målbild. Några menar att det inte 
nödvändigtvis är något negativt att det finns personal som är skeptiska till 
förändringar, eftersom det ofta bidrar till bra diskussioner och att argument och 
förslag blir mer genomarbetade. Samtidigt bottnar denna skepticism ofta i rädsla, 
vilket kan bromsa upp förändringsarbetet. Att rädslor och andra känslor uppstår i 
samband med förändring anses ganska vanligt. Några kan vara kritiska och även 
negativa, vilket är en utmaning för förändringsledaren att hantera. Ur ett perspektiv 
kan känslouttryck anses positiva, eftersom det kan ses som ett tecken på 
engagemang och att förändringen tas på allvar. Samtidigt poängteras att det inte går 
att i förväg förutse vilka reaktioner som kommer. 

Jag har ju under dom här 30 åren som jag har jobbat här på [företaget], så 
har jag träffat på väldigt få onda människor, alltså eller hur man ska säga, 
alltså såna som är illvilliga eller rena motståndare av nån sorts princip. 
Däremot så har jag träffat på väldigt många som är skeptiska och det behöver 
ju inte vara fel eller ohälsosamt, det kan ju tvärt om vara hälsosamt att man 
har en hel del skeptiska personer för då kommer ju liksom alla argument 
kommer att bli väldigt väl debatterade, eller vad man ska säga. Så det kan ju 
vara bra. Men det kan vara olika svårt alltså beroende på förutsättningarna 
och hur strukturen ser ut och vad man har varit med om tidigare. 
(Förändringsledare 1) 

Förändringsledarna beskrev att de får förhålla sig olika till de som är 
förändringsmotståndare, kontra de som är mer positiva till den stundande 
förändringen. För att hantera motståndare och möta skeptiska medarbetare gäller 
det att försöka lyfta fram deras rädslor gällande förändringsprojektet och vad dessa 
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grundar sig i för att därefter diskutera och försöka visa vilka positiva effekter 
förändringen kan innebära. Någon menade att rädslorna ofta bottnar i okunskap och 
osäkerhet om framtiden. En del anser att det ofta räcker med att visa att de som 
ledare förstått medarbetarnas farhågor. 

Varje förändring i början innebär motstånd, i alla fall nånstans, alltid. Jag ska 
inte säga att den är kompakt, det beror på hur stor förändringen är, men 
motstånd finns ju alltid och jag tycker att det bästa sättet att komma över 
den har varit för mig som ledare vara där diskutera förklara och sen vara 
extremt tydlig att ja det är det här vi ska göra men sen förklara varför och sen 
ta en diskussion. Och jag tycker väl, jag har diskuterat med några av dom här 
som har varit negativa efteråt, där dom själva har sagt att ”ja nu efter ett tag 
att vi har förstått lite bättre, vi förstår ju varför vi skulle börja med och vi 
fattade det inte då, och det var därför vi var så negativa men vi ser ju 
fördelar”. (Förändringsledare 11) 

Jag tänker på dom här, om man får kalla dom förändringsmotståndarna – 
eller om man får kalla dom lite mer tveksamma. Där tänker jag att jag går in 
i en roll för att lyssna och bekräfta, för där handlar det mer om att fånga det 
dom säger. ”Det här går inte”, och då får man svara ”jaha, så du känner att 
det här inte går, vad är det som får dig att tveka?”. Och leta fram deras 
rädslor eller farhågor och sen får man bekräfta dom och säga ”ja men om vi 
hanterar det på det här viset, hur kan vi då [komma vidare]?” Så dom […] 
behöver få höra oftast sina egna ord, upplever jag, så dom förstår att jag har 
förstått. Och i vissa lägen så får man bara vara så ärlig och säga ”ja jag hör 
vad du säger och jag förstår att du är rädd, men jag förstår inte varför du är 
det och jag kan inte ge dig svar på tal för att jag vet inte helt enkelt”. 
(Förändringsledare 5) 

Några förändringsledare beskrev att medarbetargrupper ofta har några starka 
individer och att förändringen mottas olika beroende på om dessa individer är för 
eller emot förändringen. Det framhålls dock att grupperna sällan är homogena, utan 
att de oftast består av både positiva och skeptiska personer. Detta skapar en 
utmaning i att tillgodose allas behov och hantera de olika förväntningar som finns. 
Vissa personer kan vara väldigt entusiastiska och ivriga att driva förändringen vidare, 
vilket gör att förändringsledaren kan behöva bromsa upp och tygla denna entusiasm. 
Andra kan vara väldigt skeptiska och till och med ställa sig på tvären och vägra ta det 
nästa steget. Det kan då vara en fördel att liera sig med de mer förändringsbenägna 
medarbetarna för att på så sätt få utökat stöd i gruppen. Ibland kan det också bli 
konflikt mellan de som är för respektive emot förändringen, och förändringsledarna 
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får då kliva in som medlare. Då gäller det att förklara olikheterna mellan människor 
och få båda sidor, förändringsbenägna och förändringsmotståndare, att inse att de 
kanske utgår från olika perspektiv.  

4.3 FAS 3: Genomförandefasen 

Efter att beslut och detaljerade planer har tagits och dessa har förankrats hos 
medarbetarna är det dags att införa de nya förändringarna. Förändringsledarna 
beskrev att det gäller att följa de redan tagna besluten i så stor utsträckning som 
möjligt.  

När du är i ett genomförande och du har lagt din plan och vi har gjort det 
ihop och vi har vår målbild och vi har tagit beslutet att nu kör vi, då styr vi på 
det vi har bestämt och då är det mer peka. Då är det ett genomförande. Sen 
finns det alltid undantag från reglerna, alltså det kan inträffa nåt som 
verkligen ställer det på enda och du måste ta ett nytt beslut, men det är mer 
undantagen. Det följer annars rätt så linjärt förlopp, så är du i genomförande 
då är det mer ”nu gör vi så här; dom här aktiviteterna, i den här följden”. 
(Förändringsledare 6) 

Ställa krav och utmana individen 
Något som återkom i de flesta intervjuer är vikten av att vara tydlig och rak mot sina 
medarbetare gällande vad de förväntas göra, hur de ska göra det och när de ska göra 
det. Detta innebär att ställa krav och hela tiden följa upp att planen följs.  

Sen får man gå över i själva genomförandefasen. […] Då har man en mer 
detaljerad plan. Då är det följa upp och se till att det händer, då får man vara 
lite mer revisoraktig, eller vad man ska säga: ”den här planen, dom här 
datumen. Är du klar, eller inte klar? Nej jag är inte klar. Nej vad beror det på? 
Behöver du hjälp, ska vi ta in mer resurser, tänkte vi fel, ska vi planera om?”. 
(Förändringsledare 1) 

Även om förändringsledarna i den här fasen beskrev betydelsen av styrning, tydlighet 
och fokus på genomförandet, poängterade flera att det samtidigt är viktigt att också 
se medarbetarna och visa stöd. Att genomföra en förändring innebär att ändra på 
vanor, rutiner, beteenden och tankemönster, vilket kan vara jobbigt. 
Förändringsledaren behöver då både utmana personalen att faktiskt genomföra de 
planerade förändringarna, men också uppmuntra och stödja dem när det känns svårt.  

Ja, att gruppen känner sig utsatt för det är jobbigt med förändring, alltså det 
innebär ju att kliva ur komfortzonen och göra på nåt nytt sätt. Det är lite 
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jobbigt, och då krävs det kanske att chefen växlar lite där i mellan och är den 
som utmanar och den som klappar om eller vad man ska säga. 
(Förändringsledare 1) 

Hantera oro och motstånd 
Något annat som förändringsledarna återkom till i den här fasen är att hantera oro 
och motstånd. Då de i den föregående fasen kunde tillåta ifrågasättande, skepticism 
och ett visst motstånd hos medarbetarna, behövde de i den här fasen vara hårdare 
mot sådana personer. Besluten var redan fattade, projektet var redan igång och 
förändringsledarna kan inte längre sätta sig ned och lyssna och övertyga 
medarbetarna. Det finns inte längre utrymme för sådant, utan nu krävs en rak och 
tydlig kommunikation – antingen accepterar medarbetaren förändringen eller så får 
de ta konsekvenserna av sitt motstånd.     

Och det handlar också om, när man går in och gör en arbetssättsförändring, 
man måste vara ödmjuk att alla ska förstå och tillåta det, medan man sen 
kanske inte är lika tillåtande utan ”nu har vi sagt det här, nu kör vi”. Och då 
så ändras ju [villkoren]: ”Nu är ni bara med. Nu har vi tagit hand om det här 
och det ändras ju hur mycket man accepterar ett ifrågasättande och tillåter 
det till slut. I början har det varit mer okej […] Men det måste ju fortfarande 
vara den här öppenheten, för man bygger ju sin kultur med öppenhet med 
högt till tak, att komma med förslag, men den här ifrågasättande 
grundläggande nivån, det ska ju arbetas bort. (Förändringsledare 12) 

På nåt sätt så måste man ha den här tron och modet att säga att ”ja men jag 
skiter i det, jag hör vad du säger men nu prövar vi det här och din förbannade 
skyldighet är att göra på det här sättet nu”, om det krävs. […] Men såna som 
inte vill hoppa på båten, dom får man faktiskt tvinga att göra. […] Man 
behöver inte lyssna på in absurdum utan som ledare har man ett ansvar att 
säga ”ja jag hör vad du säger, jag har ändå bestämt att vi ska pröva det här 
nu och köra det här”. (Förändringsledare 3) 

Denna hårdare approach gäller inte bara medarbetare utan kan även gälla andra 
chefer som inte genomför förändringsarbetet såsom det beslutats och planerats. 
Förändringsledarna menade att om inte det närmaste teamet gör det som har 
beslutats kommer förändringsprojektet inte kunna genomföras som planerat. Då kan 
det vara bättre att byta ut personalen, även om förändringsledaren kan uppfattas 
som för tuff och hård.  

Dom som inte vill vara med på den här resan, dom får man byta ut. Inte på 
en gång. Inte hårt. Men när jag efter fem sju försök inte fick genomslag, då 
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fick jag säga ”jag är fel kapten för er, ni får lämna bolaget, annars så kommer 
det här inte att bli bra. Du gör inte det som jag säger och det du säger, och vi 
följer inte det vi bestämde i vår burning platform. Sorry, du är inte med på 
resan.” Då är man inte den glada chefen, utan då är man kanske tuff, men 
det är det enda sättet. Det är ju dom fem-sex personerna som är de 
avgörande – så att säga – vapen i den här förändringen. […] Men det är 
ungefär så rak får man vara; man får vara väldigt, väldigt rak. Och det är klart, 
du frågar vilka slags ledarskap man behöver, ibland behöver man vara 
otroligt tuff och rak, inte omänsklig, inte despotisk men otroligt tuff och rak. 
(Förändringsledare 14) 

Förmedla trygghet och förtroende 
Samtidigt som en förändringsledare behöver vara beredd på att vara väldigt tuff, 
behöver denne även förmedla en känsla av trygghet och förtroende gentemot 
medarbetarna, vilket också innebär att vara tillgänglig. Det är många frågor som kan 
dyka upp när förändringsarbetet införs rent praktiskt, och då behöver 
förändringsledaren ofta finnas där på plats i verksamheten för att snabbt kunna lösa 
problematiken och göra prioriteringar. De behöver visa ett lugn och att de verkligen 
tror på förändringen.  

Du behöver behålla ditt lugn, du behöver stå där när det blåser som värst och 
vara väldigt lugn och vara övertygad om ”Det löser sig, vi kommer att lösa 
det här”. Sen kan man väl själv gå hem ibland och fundera på ”hur fan ska 
det här lösas?”. Men att det är det som du ska förmedla också, ja det är 
kaotiskt nu men vi kommer att lösa det och vi kommer att ha det klart vid det 
här datumet. Du behöver förmedla lugnet, du behöver vara tillgänglig och du 
behöver ge raka besked. Du behöver också kunna säga ”nej, vi lägger undan 
det där, det där bryr vi oss inte om nu”. (Förändringsledare 6) 

De beskrev att det är viktigt att hålla fast vid sin ursprungliga plan så mycket som 
möjligt så att förändringsarbetet inte svävar iväg. Att hålla fast vid sin plan gör det 
också lättare att hantera de stunder då det blir problem och det kanske känns som 
att det är lättare att ge upp. I sådana lägen kan planen vara till hjälp eftersom den 
kan påminna om vilka argument som finns för förändringen och varför den behövs.  

Sen är det nog just att ha en plan, vet vad du vill, bestäm dig och håll i, våga 
håll i. För det kommer många stunder när man känner att ”nae, nu var det 
jobbigt” så och viker man ner sig där så har du ju en förlust igen. Sen kanske 
du måste vänta eller ta ett steg åt sidan, men du måste hålla kvar vid din plan 
i alla fall. (Förändringsledare 5) 
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Att införa och genomföra ett förändringsarbete beskrevs också som något som kräver 
stort tålamod hos förändringsledaren. En förändring tar tid innan den har införts fullt 
ut och det tar tid innan den ger resultat. Flera förändringsledare beskrev att de själva 
måste ha tålamod, men att de också måste påminna frustrerade medarbetare om 
detta.  

Jag har, tycker jag, tillförskansat mig ett oerhört tålamod. Hur ska man säga, 
på nåt sätt så är det nån sorts acceptans – alltså du får acceptera saker som 
dom är, men ändå inte ge upp det, utan liksom ändå fortsätta att nöta på. 
Det är väl det som är tålamodet – att inte ge upp utan att ligga och nöta, 
nöta, nöta, nöta och alltså gnugga på. (Förändringsledare 1) 

4.4 FAS 4: Uppföljningsfasen 

Förändringsprocessens sista steg, uppföljningsfasen, inträder när de planerade målen 
eller delmålen har infunnit sig. Det är i denna fas som resultaten och 
förändringsprocessen utvärderas. Detta beskrivs som en stundtals jobbig fas där 
kraven på tålamod och uthållighet är mycket stor. 

Men det är där borta det är det som skillnaden är, det är ju inte dom här 
första tre fyra veckorna när allting är nytt och eufori utan det är när det är i 
slutet på november när det regnar ute, det är då stora skillnaden är, när du 
är inne i den grå vardan och ändå liksom fortsätter och nöter på liksom. Det 
är då förbättringarna kommer, förändringarna, att det sitter. 
(Förändringsledare 1) 

I denna fas, genom olika former av utvärdering och uppföljning, blir det synligt om 
alla grupper har nått målen eller delmålen. Det kan vara så att vissa grupper har gjort 
det, medan andra inte har gjort det. Som förändringsledare är det då viktigt att fånga 
upp detta och utvärdera vad det är som gjort att målen inte har nåtts, och diskutera 
potentiella lösningar på detta. Som ledare gäller det då att vara uthållig och finna ork 
för att arbeta vidare. 

Sen skulle jag säga när det är lite mer stabiliserat, när förändring är lite mer 
genomförd, då skulle jag vilja säga, det kräver inte så mycket mer kanske 
inspiratör och kommunikatör men däremot det här med uthållighet och 
strategiskt tänk, att – ja, är du på rätt väg? (Förändringsledare 11) 

Någon av förändringsledarna tog upp betydelsen av att använda mätetal för att 
tydliggöra och visa på de resultat som projektet genererat, vilket ger konkreta siffror 
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på förändringen och vad den åstadkommit som andra lättare kan ta till sig. Detta kan 
ge en positiv förstärkning av de insatser som görs för att förändra verksamheten. 

Och om du inte följer upp tillräckligt bra så kan du genomföra som sagt 
jättemycket grejer, men du kan inte visa efteråt hur bra det blev, så får du 
verkligen ingen feedback tillbaka till organisationen, dom som har deltagit i 
förändringen, några av dom kanske har en känsla av att det har blivit bättre 
så att dom … det är ju en helt annan grej att kunna påvisa konkreta mätbara 
resultat. (Förändringsledare 9) 

Sen är det hårt jobb med exekution, det är att genomföra det, att man gör 
det man säger […] Och nyckeltal är ju nästa då som jag tycker är 
framgångsfaktor, det är att du måste sätta nyckeltal på det du vill mäta, på 
det som inte var friskt, jätteviktigt. Sen börjar vi mäta antal kundbesök, sen 
börjar vi mäta vår kvalité, sen börjar vi möta hur många möten vi har som 
förstått vad som sägs på mötena. […] Men det måste vara officiellt, det måste 
vara tydliga nyckeltal som accepteras av organisationen, som går tillbaka till 
den grundläggande analysen och sen så händer det nånting på vägen när folk 
säger ”Åh, vi träffar kunder, åh vår kvalité har åkt upp”. Och alla blir lyckliga 
och raka i ryggen och då händer nånting i organisationen som är fantastiskt 
fint att se – och det är att dom får självförtroende. Och det som var de 
ingående problemen i vår burning platform är inte längre en burning 
platform. (Förändringsledare 14) 

En förändringsledare beskrev ett annat tillvägagångssätt genom en enkät som alla 
medarbetare och deras närmsta chefer fyller i veckovis, medan högre chefer fyller i 
den månadsvis. Varje delmål är specificerat och uppdelat i ett antal underfrågor där 
de får skatta hur väl delmålen uppnåtts. Detta ger en sammanställning från flera olika 
håll i organisationen av hur långt varje enhet kommit i förändringsarbetet, vilka 
delmål som uppnåtts och vilka delmål som är aktuella just nu. En annan 
förändringsledare beskrev mer informell och daglig utvärdering där medarbetarna 
samlas i slutet av dagen för att diskutera dagens arbete, lyfta saker som fungerat bra 
respektive mindre bra och potentiella lösningar för detta. 

Och utvärdera,[…] det blev ju ett sätt att också förbättra allting eller att 
utvärdera varje liten detalj, för nu gällde det att trimma teamet på ett nytt 
sätt. Där hade vi dagliga debriefing samtal varje dag när dom avslutade ett 
arbetspass. Så tog vi en kvart tjugo minuter och bara gick igenom ”hur har 
dagen varit” generellt, men också såna pass med varje händelse som 
inträffade. (Förändringsledare 5) 
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Syftet med den här uppföljningen är, som flera förändringsledare lyfter, inte enbart 
att utvärdera, men även att synliggöra att mål eller delmål nåtts. Det är viktigt att 
som förändringsledare visa att man bryr sig om personalen och de ansträngningar de 
gjort, och att lyfta fram och belöna personer som gjort ett bra jobb som kanske inte 
annars skulle ha fått någon uppmärksamhet.  

Och sen handlar det om att låta folk synas, plocka fram deras kompetens, 
kanske många vet inte ens att dom har den här kompetensen, plocka fram 
den och göra den synlig och låta dom synas när dom gör nåt bra så man inte 
tar på sig allt själv. (Förändringsledare 13) 

Och sen var det uppskattat att få dom här tre stycken som blev lite extra 
omnämnda för då fick också dom personer som hade jobbat med det här 
förslaget fick presentera dom för ledningen i företaget också, att man 
uppmärksammade goda förslag. (Förändringsledare 12) 

Flera av förändringsledarna poängterade att belöning inte behöver innebära 
lönepåslag eller bonus. Vissa lyfte fram sociala aktiviteter som en belöningsform, 
medan andra lyfte fram beröm och erkännandet som en belöning i sig. Ett exempel 
på hur den här sortens markering kan göras systematiskt är att, som en av 
förändringsledarna tog upp, utse ”månadens förändring” och presentera det som ett 
gott exempel för de övriga kollegorna. Därigenom blir erkännandet en sorts belöning 
för de som genomfört förändringen.  

Låsa fast förändringar och utveckla strategi och vision för fortsatt arbete 
Något som de flesta förändringsledare återkommer till i sina beskrivningar av denna 
sista fas handlar om att ”låsa fast” resultat och arbetssätt. För att det ska vara en 
varaktig förändring räcker det inte bara med att genomföra en förändring, utvärdera 
den och sedan släppa den eftersom gamla vanor riskerar att komma tillbaka. Det 
gäller att fortsätta att trycka på de nya förändringarna, fortsätta utvärdera dem, och 
inte acceptera en återgång till gamla tillvägagångssätt.  

Och det är väl det svåra med allt förändringsarbete; att få en varaktighet, att 
få till en bestående förändring och det tror jag är att vi oftast gör saker lite 
för fort. […] Och då kan man upptäcka efter tre år att ”nej men gud, det här 
gjorde vi för tre år sen, vart tog det vägen?” För då har man tappat det och 
så har man fallit tillbaka till gamla rutiner och så får man starta ett nytt 
projekt och göra om samma sak, känns det som. Vi är lite dåliga att hänga i. 
(Förändringsledare 5) 
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Förändringsledarna menar att det är viktigt att också tänka strategiskt framåt när 
målen eller delmålen för förändringsarbetet har nåtts och när utvärderingen kan visa 
vilka resultat som genererats. Några menar att det är viktigt att förändringens 
momentum bibehålls genom att man som ledare ställer nya krav, sätter nya mål och 
utmanar gruppen till att ta nästa kliv. Förändringsarbete är sällan något tidsmässigt 
avgränsat utan en fortgående process. En ledare behöver då skapa nya mål och 
visioner, och tänka strategiskt. 

Det är inte självklart att medarbetare hela tiden vill höja ribban för vi har ju 
en latmask i oss allihopa. Det är ganska skönt att vara nöjd med det man har 
uppnått och så. Men just att ledaren då kan sätta nya utmanande mål – och 
självklart i en perfekt värld så kan en grupp människor göra det utan att det 
finns en formell ledare – men då finns det säkert informella ledare som ändå 
gör det här. (Förändringsledare 3) 

Samtidigt finns alltid risken för förändringströtthet och risken för att medarbetarna 
inte inser att förändringsarbetet faktiskt också är en del i deras arbete. Att upparbeta 
nya strukturer, tillvägagångsätt och rutiner tar mycket energi, vilket gör att 
medarbetarna kan känna att de behöver en paus från allt det nya och istället arbeta 
enligt redan invanda rutiner.  

Sen tar det mycket kraft så ibland behöver man få vila, det var som nån sa 
bra ”Ja men herregud, kan vi inte bara få arbeta?”. Jo, det är just det vi gör. 
Men man kände att få vara i sin lilla trygga bubbla och göra det man är van 
vid, för det här tar ju kraft ifrån alla. Man ska tänka, man ska utvärdera och 
man ska förändra och… Ibland är det skönt att bara cykla till jobbet utan att 
tänka på vilken väg man väljer liksom. Så att det tog mycket kraft, väldigt 
mycket kraft. (Förändringsledare 5) 

4.5 Sammanfattning 

Som beskrivet i det här kapitlet kan förändringsarbete sammanfattas genom fyra 
olika faser; Initiering, förankring, genomförande och uppföljning. Dessa kan i sin tur 
sammanfattas som två olika övergripande processer; en förhandlingsprocess 
(initiering- och förankringsfasen) och en realiseringsprocess (genomförande- och 
uppföljningsfasen).  

Förhandlingsprocessen 
Innan ett förändringsarbete kan genomföras praktiskt behövs ett förarbete som vi 
har valt att beskriva som en förhandlingsprocess. Denna process består av två olika 
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faser: en initieringsfas och en förankringsfas. I initieringsfasen ligger mycket fokus på 
förändringsledaren själv och hur denne skaffar sig en bild av vad som ska göras. 
Antingen finns redan en tydlig målbild och vision – initierad från övre ledning – som 
ledaren behöver ta ställning till innan detta introduceras till berörda medarbetare, 
eller så kan målbild eller vision vara otydliga och ledaren behöver ta fram en sådan 
bild och definiera förändringen. Det senare kan ske antingen genom att ledaren själv 
gör någon form av nulägesanalys och ställer upp mål och delmål, eller genom att 
tillsammans med verksamheten arbeta fram mål och delmål. Denna fas handlar 
därför mycket om att ledaren behöver sätta sig in i förändringen, vad den innebär och 
vad den egna rollen och uppdraget innebär. Ledaren behöver också säkerställa att 
denne har stöd i organisationen – från både ledning och medarbetare, och hur 
potentiella motreaktioner ska hanteras. Ledaren behöver också sätta upp mål och 
visioner för förändringen eller delar av förändringen. Detta kan ledaren göra själv 
eller gemensamt med de som berörs av förändringen.  

I nästa fas, förankringsfasen, fokuseras ledaren och berörda medarbetare. Denna fas 
handlar om att tydliggöra mål och visioner och konkretisera dessa till detaljerade 
planer. Två olika strategier är synliga. Den ena strategin innebär att ledaren förklarar 
och motiverar de mål och visioner som beslutats om. Detta innebär att ledaren 
försöker inspirera sina medarbetare till varför förändringen behövs och vad deras 
vinning på detta är. I dessa situationer är det viktigt att ledaren är synlig och 
tillgänglig samt förklarar och motiverar förändringen så tydligt som möjligt. En hjälp i 
detta kan vara att ledaren försöker identifiera de förändringsbenägna som finns, dvs. 
de som är för förändringen och låta dem hjälpa de som är mer osäkra på 
förändringen. En annan strategi är de ledare som väljer att besluta om mål och 
visioner gemensamt med medarbetarna. Detta moment handlar då om att inventera 
de behov som finns och fatta beslut om vilka och hur dessa behov ska tillgodoses 
genom förändringen. I dessa situationer är ledarens förmåga att skapa delaktighet 
hos medarbetarna av stor betydelse.  

Realiseringsprocessen 
När förhandlingsprocessen är klar finns en grund för att påbörja det praktiska 
genomförandet av förändringsarbetet, vilket vi har valt att kalla 
genomförandeprocessen. I likhet med förhandlingsprocessen består även denna 
process av två faser: en genomförandefas och en uppföljningsfas. I 
genomförandefasen handlar det mycket om att följa de detaljerade planer som 
antagits i den föregående fasen. Under genomförandet kan medarbetarna känna viss 
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osäkerhet, och ledaren behöver då ha en rak kommunikation för att styra 
förändringsarbetet och ställa krav på förbättringar. Ledaren kan också behöva 
förmedla lugn och tydligt visa att denne själv tror på förändringsarbetet som pågår. I 
de fall det fortfarande finns medarbetare som känner oro och är motsträviga till den 
pågående förändringen kan ledaren behöva hantera detta på ett mer tydligt och 
bestämt sätt genom att ställa krav.   

Processens avslutande fas, uppföljningsfasen, infaller när mål eller delmål med 
förändringen har uppnåtts och ska utvärderas. I denna fas är det viktigt att fira att 
målen har nåtts, att lyfta fram goda resultat och exempel för att visa vad 
förändringsarbetet har lett till, men också lyfta fram framträdande personer som 
bidragit i arbetet. Det är också viktigt att se till att ”låsa fast” resultaten så att 
förändringen blir hållbar och samtidigt blicka framåt och skapa nya visioner eller 
strategier för fortsatt utveckling. Detta innebär att ställa nya/högre krav på 
medarbetarna och utmana dem mot nya mål. I de fall resultaten enbart delvis 
uppnåtts, exempelvis om resultaten skiljer sig mellan olika grupper, är det viktigt att 
som ledare vara uthållig, ställa krav och se över om resurstilldelningen behöver 
anpassas.  

Tabell III på nästa sida sammanfattar de huvudsakliga ledarbeteenden som hör ihop 
med de fyra identifierade faserna. 
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Tabell III Sammanfattning av ledarbeteenden i förändringsprocessens fyra faser  

Initiering 

Sätta sig in i och 
övertyga sig själv 
om förändringen 

Göra nuläges-
analys 

Säkerställa stöd 
från ledning och 
team 

Skapa visioner och 
övergripande 
planer 

Förbereda sig själv 
för olika reaktioner 
och scenarier 

Förankring 

Inspirera, förklara 
och motivera 

Skapa gemensam 
målbild.  

Vara synlig och 
tillgänglig 

Lyssna och 
diskutera.  

Hantera oro och 
motstånd 

Inventera behov 
hos medarbetare 
och verksamheten 

Fatta beslut om 
genomförande. 

Genomförande 

Genomföra enligt 
beslut och planer 

Tydliga krav och 
rak 
kommunikation 

Utmana och 
uppmuntra 

Hantera oro och 
motstånd 

Förmedla trygghet 
och förtroende 

Uppföljning 

Utvärdera mål 
eller delmål 

Erkänna människor 
och fira resultat 

Låsa fast 
förändringar 

Utveckla strategi 
och vision för 
fortsatt arbete 

Höja ribban och 
utmana gruppen 

 

Hur lika eller unika är förändringsprocesser? 
De flesta förändringsledare menar att faserna de beskrivit generellt är ganska lika 
mellan olika förändringsprocesser. Några av ledarna hänvisade till sina erfarenheter 
från andra typer av verksamheter och menade att förändringsprocessen hade samma 
innehåll. Det kan vara olika projekt, i olika kontexter, men i grund och botten handlar 
det om att förändra människors beteenden.  

Men det är samma strategier som jag ser det, […] att man måste prata med 
medarbetare, man måste förstå vad man håller på med, det spelar ingen roll 
hur stort eller litet det är, det är min erfarenhet. Angreppssättet är otroligt 
viktigt. (Förändringsledare 12) 

Nej jag tycker det är generellt, det är det. […] Det är komplexiteten kring hur 
många som är inblandade och hur många du behöver liksom nätverka med 
och möta och så, men faserna och det som händer tycker jag är samma. 
(Förändringsledare 6) 
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Ett par andra förändringsledare menade istället att förändringsprocessen på ett 
övergripande, generellt plan kunde vara lik, men eftersom det handlade om unika 
människor var också var processen som sådan unik.  

Det vore ju jättebra […] om alla förändringar följde en strikt process, om man 
visste precis hur man skulle göra i förberedelsefasen och så trycker man på 
knappen och sen rullar det på enligt den där processen och så får man ut ett 
jättebra resultat på slutet. Det skulle ju vara rätt så bekvämt, men det funkar 
väl kanske inte så riktigt. Eller också funkar det så, men att varje tillfälle är 
alltså unikt beroende på vilka människor som är med och vilken omgivning 
dom finns i. (Förändringsledare 1) 

Även om beskrivningarna i det här kapitlet kan ge sken av att förändringsarbetet är 
linjärt och går igenom var och en av de fyra faserna i rak progression, är verkligheten 
mer komplex. Som förändringsledare är det svårt att få en fullständig överblick över 
all denna komplexitet och förutse varenda detalj i förändringsprocessen. Med andra 
ord blir det svårt att följa detaljerade planer, så varför överhuvudtaget göra dem? En 
förändringsledare behöver därför kunna vara flexibel och anpassa sig efter 
problemen efterhand som de dyker upp.  

När man börjar jobba så kanske man inser då att dom här pilarna inte var 
riktigt så likriktad som vi kanske trodde först, utan först måste vi 
kompetensutveckla alla. Sen när vi har börjat kompetensutveckla så märker 
man ju när man sätter igång att vissa behöver mer, vissa behöver mindre, 
man behöver styra om […] under väg på nåt sätt. Jag vet att en del gör väldigt 
detaljerade planer innan man sätter igång. Mitt arbetssätt är att lite mer göra 
en övergripande plan, sätta igång, och sen justera planen iterativt då. Och 
det där är nog lite olika, men jag tror mer på det. Jag tror att dels kommer 
man igång snabbare och får ut verklig effekt snabbare, men framför allt så 
vet man så lite om verkligheten totalt sett när man planerar, så att det är 
viktigt att komma igång, tycker jag. (Förändringsledare 9) 

Även om alla detaljer i förändringsprocessen rimligen inte kan förutses, kan den 
sortens beskrivning som vi ger i det här kapitlet hjälpa en förändringsledare att få syn 
på de övergripande dragen i processen, och därmed bli något bättre förberedd för 
vad som komma ska. I rapportens avslutande kapitel sammanfattar vi våra slutsatser 
och diskuterar vilket värde en förändringsledare kan ha av vår studie. 
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5 Diskussion 

I inledningen beskriver vi att vårt mål med rapporten är att bidra med kunskap om 
hur ledarbeteenden kan anpassas till olika faser under en förändringsprocess för att 
skapa förutsättningar för ett hållbart förändringsarbete. En förutsättning för att göra 
detta är att identifiera vilka faser som finns i en förändringsprocess. Utifrån vårt 
material har vi identifierat fyra sådana faser (initiering, förankring, genomförande och 
uppföljning). Att förändringsarbete kan delas upp i olika faser stöds av tidigare 
forskning, även om det finns olika definitioner och beskrivningar av faserna. Den 
beskrivning vi har tagit fram har stora likheter med den beskrivning som ges av Daft 
(se s. 4). Det är dock viktigt att påpeka att de fyra faserna vi har identifierat inte är 
absoluta. I vissa av våra intervjuer beskrivs fler eller färre faser, men vi har ändå sett 
att de fyra faserna återkommer så pass ofta att de kan anses utgöra någon sorts 
”medelvärde” av de svar vi har fått från de intervjuade förändringsledarna. Det är 
också viktigt att påpeka att olika förändringsprocesser kan förlöpa på olika sätt. Det 
som är viktigt i sammanhanget är att kraven på ledarskapet ändras vartefter 
processen fortskrider. Vår kategorisering och indelning kan således fungera som ett 
verktyg för att uppmärksamma vilka ledarbeteenden som kan krävas i olika delar av 
förändringsprocessen. 

Det finns stora likheter mellan våra resultat och Kotters åtta punkter (se s. 3). Flera av 
dessa återkommer i vår modell. En viktig skillnad är dock att den sekvens som antyds 
av Kotters punkter inte återfinns i vår modell. Även om våra fyra faser antyder en fast 
progression bör dessa inte ses som en checklista som kan bockas av i en strikt 
sekvens. Trots detta ger vår modell, precis som Kotters ramverk, ett intryck av att en 
förändringsprocess har ett linjärt och starkt förutsägbart förlopp. Detta stämmer 
givetvis inte i vartenda fall. I våra intervjuer antyds att det i vissa fall kan vara 
nödvändigt att återgå till tidigare faser, antingen för att korrigera misstag som har 
gjorts eller för att kompensera för andra uppkomna händelser. En konsekvens av 
detta är att vissa förändringsprocesser kan beskrivas som en spiralliknande 
progression mellan faserna. 

Vissa klassiska ledarskapsteorier antyder att det finns generiska egenskaper som 
definierar en god ledare. Vi ser inga sådana tendenser i våra resultat. Tvärt emot är 
en central slutsats från den här studien att förändringsledning inte är en statisk 
företeelse. Vi ser att ledarna ständigt förändrar sitt beteende beroende på 
situationen. Det finns alltså inget ”universellt” ledarskap som fungerar i alla lägen. 
Istället kan vi se att ledarskapet behöver vara flexibelt, och förändringsledaren 
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behöver ha en förmåga att kliva in i (och ut ur) olika roller under processens gång 
allteftersom förutsättningarna förändras. Exempelvis ser vi en tendens till ett 
konsultativt och konsensussökande ledarskap krävs i början av en förändringsprocess, 
och att detta övergår till ett mer stödjande, resultatorienterat och ibland auktoritärt 
ledarskap under genomförandefasen. 

En duktig förändringsledare behöver alltså vara uppmärksam på vilka behov som 
finns – både hos verksamheten och medarbetarna – och dessutom 
förändringsprojektets progression. Vår modell ger ett bidrag till hur en ledare kan få 
syn på dessa faktorer och vilka ledarbeteenden som är lämpliga i olika situationer. En 
sådan anpassning av ledarskapet har vissa likheter med Hersey och Blanchards teori 
om situationsanpassat ledarskap (se s. 6), men det finns några viktiga skillnader. I 
Hersey och Blanchards modell är det medarbetarnas uppgiftsmognad som driver 
fram en förändring av ledarens beteende. I vår modell är det snarare förändringens 
innehåll och förändringsprocessens progression som har betydelse för 
ledarbeteendet. Även om uppgiftsmognad nämns i några enskilda intervjuer är det 
inte särskilt framträdande över lag.  

En aspekt som i vårt material framstår som betydelsefull är i vilken grad förändringen 
har definierats i förväg, exempelvis genom beslut från högre ledning. I de fall 
förändringen till hög grad är fördefinierad lämnar detta litet handlingsutrymme åt 
förändringsledaren att ändra och modifiera i planerna. I de fall förändringen är mer 
öppen eller odefinierad ger detta större handlingsutrymme åt förändringsledaren att 
själv skapa planerna. Oavsett om förändringsarbetet är beslutat från högre ledning 
(top-down) eller från ledaren själv (bottom-up), framträder inget av dem som 
”bättre” i termer av slutresultat, men de ger olika förutsättningar och 
handlingsutrymme åt förändringsledaren och de båda strategierna kan generera 
situationer som behöver hanteras på olika sätt.  

Det tycks som att när handlingsutrymmet är begränsat medför detta att 
förändringsledaren har ett starkare fokus på verksamhetens krav och behov, snarare 
än på medarbetarnas krav och behov. De beskrivna ledarbeteendena är främst 
inriktade mot att få medarbetarna att acceptera beslut och planer och få dem med 
sig i förändringsprocessen. När handlingsutrymmet istället är större tillåter det att 
medarbetarnas krav och behov inkluderas i högre utsträckning, exempelvis genom att 
medarbetarna är med och formar förändringsprocessen utifrån deras perspektiv och 
behov. I intervjuerna framkom att verksamhetens krav till och med emellanåt får stå 
tillbaka under processens gång. Även om inte någon av de båda strategierna tycks 
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vara bättre eller sämre för slutresultatet, är det värt att fundera på de eventuella 
konsekvenser dessa kan generera under processens gång. När medarbetarna tydligt 
involveras i förändringsprojektet är det möjligt att de känner sig mindre stressade och 
ängsliga inför en förändring och istället känner sig delaktiga och motiverade, dvs. det 
blir mindre motstånd mot förändringen. Dessutom, ett förändringsarbete som tydligt 
minskar medarbetarnas stress och ökar deras motivation för deltagande kanske inte 
bara ger förväntade slutresultat, utan också en mer hållbar förändring? Även om vi 
inte har tillräckligt underlag i vårt material för att med säkerhet uttala oss i frågan, 
anser vi att detta är en fråga som förtjänar uppmärksamhet under 
förändringsarbetet. 

I den här undersökningen beskrev alla förändringsledare att det var viktigt att 
anpassa sitt ledarskap beroende på var i faserna de befann sig, men få uppehöll sig 
kring vilka konsekvenser det skulle kunna få om de inte gjorde det – annat än att 
projektet inte skulle gå att genomföra eller att projektet inte skulle generera resultat. 
Denna anpassning tycks i grund och botten handla om att balansera kraven från 
verksamheten med kraven från medarbetarna beroende på vart i processen 
förändringen befinner sig. Om de inte anpassar sig skulle projektet inte fungera och 
inte generera resultat, eftersom kraven från antingen verksamheten eller 
medarbetarna skulle ta överhanden. Istället gäller det som förändringsledare att hitta 
en balans mellan de olika kraven så att medarbetarna mår bra och känner sig 
motiverade samtidigt som projektet drivs framåt mot målet. En förändringsledare 
med stort handlingsutrymme kan alltså ha större frihet att anpassa sina 
ledarbeteenden för att möta både verksamhetens och medarbetarnas behov. Innebär 
detta att ett större handlingsutrymme hos förändringsledaren är bättre för både 
medarbetare och förändringsprojektet? Återigen är detta en fråga vi inte kan besvara 
utifrån vårt material, men som vi rekommenderar förändringsledare att vara 
uppmärksamma på. 

En ambition med den här rapporten är att bidra till att underlätta för människor som 
står inför utmaningen att leda en förändringsprocess. Det är därför viktigt att klargöra 
vilken sorts bidrag vi har möjlighet att ge. Vi har identifierat fyra faser som vi anser 
ger en generisk beskrivning av hur en förändringsprocess ser ut. Modellen kan 
därmed fungera som ett verktyg för att uppmärksamma de generella tendenser som 
finns i en förändringsprocess och vilka ledarbeteenden som är lämpliga i olika 
situationer. Således kan modellen hjälpa till att ”se runt hörnet” och förutspå vad 
som rimligen kommer att hända senare, och därmed hjälpa förändringsledaren att bli 
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bättre förberedd för hela processen. Vi kan alltså säga att vår modell är beskrivande 
snarare än föreskrivande.  

5.1 Några råd inför förändringsarbetet 

Även om vi forskare oftast föredrar att beskriva, sammanfatta och bygga teorier vill vi 
ändå våga oss på att ge några råd och tips om vad vi anser är ett gott 
förändringsledarskap. 

Koppla rätt ledarbeteende till respektive fas 
En central slutsats, och även en utgångspunkt för den här studien, är att de faser vi 
har beskrivit i den här rapporten hänger ihop med en uppsättning ledarbeteenden. 
För varje fas finns ett antal associerade beteenden som en ledare behöver ta till för 
att processen ska flyta på. Eftersom vår kategorisering av faserna inte är skriven i sten 
finns det en viss flexibilitet i hur ledarbeteendena associeras med faserna. Vi anser 
dock att det finns en risk med att avvika nämnvärt från de beteenden som beskrivs 
under respektive fas. Exempelvis behöver en ledare hantera medarbetarnas oro och 
frågor vid olika tillfällen. I senare delar av processen (genomförandefasen) kan en 
ledare ta en ganska auktoritär position och endast registrera att det finns en oro, 
men ändå ställa tydliga krav på medarbetarna. I början av processen 
(förankringsfasen) blir ett sådant förhållningssätt kontraproduktivt. Här behövs 
istället en mer empatisk och demokratisk position, och medarbetarnas oro behöver 
erkännas, lyftas fram och bearbetas.  

Ett löst definierat förändringsinitiativ kräver ett demokratiskt ledarskap 
Det krävs olika ledarskap beroende på om förändringen är fördefinierad eller inte. En 
förändring som är definierad i förväg tillåter oftast mycket lite utrymme för 
medarbetarna att påverka förändringens innehåll. Om en sådan förändring ska gå att 
genomföra behöver förändringsledaren hitta argument för att sälja in förändringen 
hos medarbetarna. Om förändringen däremot är öppen eller löst definierad finns ett 
utrymme för medarbetarna att komma till tals, vilket antas vara mer fördelaktigt. I 
sådana fall behöver förändringsledaren anta ett mer demokratiskt förhållningssätt 
och sträva efter att ta fram en gemensam målbild tillsammans med medarbetarna. 

Kommunikation är nyckeln till en framgångsrik förändring 
En god förändringsledare behöver kunna både lyssna och prata. Ibland behöver 
människor bara prata av sig, ibland finns det en genuin oro som måste bemötas och 
hanteras, och ibland finns det goda idéer om hur förändringen kan riktas om och bli 
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ännu bättre. Pratet är en viktig faktor för att skapa en gemensam förståelse av 
nuläget och vad förändringen innebär, samtidigt som det för vissa fungerar som en 
säkerhetsventil som kan minska stress och oro. 

Bromsa och gasa för att hålla ihop gruppen 
Det är viktigt att vara beredd på att människor reagerar olika på förändring. Vissa 
människor reagerar mycket positivt på förändringsidéer och antar utmaningen med 
stort engagemang. Andra är dock mer tveksamma och ibland också rädda för hur det 
kommer att påverka deras arbetssituation. Det är en utmaning att ”hålla ihop” 
gruppen; en ledare behöver bromsa de ivriga och samtidigt uppmuntra de 
tveksamma. I tidiga faser av förändringsprocessen behöver en förändringsledare vara 
ganska försiktig och återhållsam, medan det i genomförandefasen kan krävas en mer 
bestämd hållning gentemot tveksamma individer. 

Fira framgångar och utmana gruppen 
Positiv återkoppling är något som alltid är viktigt för att förstärka önskade beteenden. 
Det gäller givetvis också förändringsarbete. Det är viktigt att en förändringsledare tar 
initiativ till att fira framgångar och lyfta fram goda insatser. Någon konkret belöning 
är inte alltid nödvändig; att synliggöra och tydligt framhäva individer som har gjort ett 
bra jobb är ofta tillräckligt. 

Det är också viktigt att inte luta sig bakåt och vila så snart goda resultat har uppnåtts. 
Förändringsledaren behöver också utmana gruppen till nya insatser. Här krävs lite 
”fingertoppskänsla”: När är det dags att höja ribban? Eftersom vi inte har studerat 
ledarskapet på den detaljnivån kan vi endast ge ett allmänt råd om att 
förändringsledaren bör ”känna sig fram” till när gruppen är redo. 

Förvänta inte att processen är linjär 
Som antytt ovan bör förändringsprocesser inte ses som linjära. Ibland kan ledaren 
behöva gå tillbaka till tidigare faser, exempelvis för att fånga upp tveksamma 
individer. Ibland kan det till och med vara nödvändigt att gå ända tillbaka till 
initieringsfasen för att omdefiniera förändringens grundidé. En ledare behöver vara 
förberedd på en sådan iteration mellan faserna. 
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Bilaga: Intervjuguide 

Presentation med namn/ev visitkort. Jag ingår i ett projekt tillsammans med [namn] kopplat till Helix 
vid Linköpings universitet. Projektet handlar om att undersöka ledarskap och vilka krav som ställs på 
ledare vid förändringsarbeten. Vi kommer att intervjua ett mindre antal personer med erfarenhet av 
att leda ett större förändringsarbete. Resultatet kommer sedan att ligga till grund för en senare 
enkätundersökning. Intervjuerna spelas in för att få ett gemensamt analysunderlag. Det är bara vi i 
projektteamet som kommer att ha tillgång till intervjuutskrifterna och ditt svar behandlas 
konfidentiellt. Intervjun kommer att ta ungefär 45 minuter. Deltagande är frivilligt och du kan när som 
välja att inte svara på någon fråga eller avsluta intervjun. Kan vi börja?  

På band vid intervjuns början: Organisation, person och datum 

1. Ålder 
2. Utbildningsbakgrund 
3. Vilken befattning/position i organisationen har du? 
4. Hur länge har du haft den positionen/befattningen?  
5. Hur länge har du arbetat i organisationen? 
6. Kan du kortfattat beskriva dina huvudsakliga uppgifter? 
7. Hur mycket erfarenhet har du av att leda förändringsprocesser? Mycket erfarenhet/flera 

förändringsprocesser? På olika nivåer/formella roller? 
8. Kan du kort beskriva en förändringsprocess som du varit med och drivit, som varande minst 

ett år? Vad var syftet med förändringen? Vem initierade förändringen? Vilka var involverade i 
förändringsprocessen? Vilka berördes av förändringen? Var det många medarbetare att leda 
under förändringsprocessens gång? 

9. Hur skulle du beskriva ditt ledarskap under förändringsprocessens gång? 
10. Tog du olika roller som ledare (under processen)? I vilka situationer? 
11. Tycker du att ditt ledarskap förändrades under processens gång? På vilket sätt?  
12. Vad gjorde att det förändrades? Några förutsättningar som förändrades? Såsom 

medarbetarna, dig själv, kollegor, ledning, förändringsprocessen som sådan/faser, 
verksamheten, organisationen, omvärlden?  

13. Upplevde du att det fanns olika faser under förändringsprocessen som krävde olika ledarskap 
av dig? Vilka var dessa faser? Vilket ledarskap krävdes i respektive fas? Vad var det i de olika 
faserna som gjorde att det krävdes olika ledarskap? 

14. Vad har förändringarna i ledarskapet inneburit för medarbetarna? 
15. Vad tror du hade hänt om ledarskapet inte förändrats i de olika faserna? Vilken betydelse 

hade det haft för medarbetarna?  
16. Vilka förutsättningar hade du för att kunna vara en så bra ledare som möjligt under 

processen? Stöd? På vilket sätt? Av vem? Olika stöd under olika faser?  
17. Om du skulle ge råd till någon som står inför att leda en liknande förändringsprocess, vad 

skulle du då ge för råd? 
18. Är det något mer du skulle vilja tillägga, eller kommentera? 
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