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Sammandrag 
Tidigare studier har uppmärksammat ledarskapets roll vid förändringar för att överbrygga det 

motstånd som kan uppstå från individers håll. Ledares specifika roll på olika nivåer i en 

förändringskontext kvarstår dock att studera. Studiens syfte är därigenom att undersöka hur 

ledarskapet ser ut på olika nivåer genom en komplex förändringsprocess för att främja dess 

genomförande. Studien har en kvalitativ metodanstants baserad på sex stycken 

semistrukturerade intervjuer på ett fallföretag. Resultatet visar på att ledarskapet oberoende 

av chefsnivå betonar vikten av att verka som ambassadör, vara synlig och närvarande, 

kommunicera samt ha personligt intresse. Resultatet antyder vissa särskiljande 

ledaregenskaper hos chefer över chefer inom området för kommunikation men främst att de 

ledaregenskaper som är av vikt inom olika chefsnivåer är likartade genom 

förändringen.Vidare så indikeras att förändringar, komplexa eller inte, är en stor del av 

verksamheten numera och går ihop med chefers vardagliga arbete mer och mer.  
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1. Inledning  
Förändring är något som kontinuerligt sker inom organisationer och kan därmed ses som en 

naturlig del av organisationers verksamhet (Kraft, Sparr och Peus, 2018). Vissa förändringar 

är mer av en pågående art och sker på daglig basis medan andra snarare är planerade och 

komplexa (Ibid). De senare benämns som förändringar av andra ordningen (Peus et al., 2009) 

även kallat komplexa förändringar (Johnson och Fredian, 1986) och är mer radikala och 

involverar skift på olika nivåer inom organisationen (Peus et al., 2009; Johnson och Fredian, 

1986). Dessa påverkar hela systemet och ingående tankemönster samt ageranden hos 

individer och grupper (Ahrenfelt, 2013). Trots att komplexa förändringar av den andra 

ordningen kan vara nödvändiga att genomföra för organisationers framgång och överlevnad 

så möts de ofta av motstånd eftersom individer tvingas överge bekanta företeelser (Peus et al., 

2009) vilket leder till att många försök till implementering misslyckas (Kotter, 2007; Beer 

och Nohria, 2000). 

 

Litteraturen kring ämnet organisatorisk förändring fokuserar i hög grad på de olika steg som 

processen kan inneha samt de faktorer som kan främja positiva utfall. Inom detta fält har ett 

ökat intresse vuxit för ledarskapets roll vid lyckade organisatoriska förändringar (Rowland 

och Higgs, 2008). Delar av ansvaret för acceptans och implementering av förändringar tycks 

ligga hos förändringsledarna inom organisationen (Hallin, Olsson och Widström, 2019). 

Genom att arbeta med det mänskliga perspektivet vid förändring kan chefer med sitt 

ledarskap stödja individers förändringsresa och eftersträva effektiva utfall (Ibid). 

 

Externa såväl som interna faktorer i omgivningen kan driva på behovet av förändring inom 

organisationer (Lewin och Cartwright, 1951). En extern faktor som påverkat företag de 

senaste åren är den informationstekniska utveckling som har skett (Hallin, Olsson och 

Widström, 2019). Utvecklingen inom detta område har bland annat förändrat dagens arbetsliv 

genom att öppna upp för nya möjligheter vad gäller sättet att organisera arbetet på 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Som ett resultat har många företag i Sverige de senaste åren följt 

trenden med “flexibla kontor” och genomgått en förändring mot aktivitetsbaserade 

arbetsplatser (Lid-Falkman och Stenström, 2017). Aktivitetsbaserade arbetsplatser (Activity 

Based Workplace) kännetecknas av att man som anställd inte har en fast plats, utan istället 
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väljer de anställda varje dag plats utifrån den aktivitet de ska genomföra bland de zoner som 

företaget erbjuder (Skogland, 2017). Det aktivitetsbaserade kontoret är således ett sätt för 

företag idag att utnyttja de skift som skett i dagens arbetslivet och som innebär att 

kontorsanställda numera kan arbeta på alternativa arbetsplatser med bärbara datorer och 

teknisk utrustning till sin hjälp och därmed inte har lika stort behov av en egen kontorsplats 

(Hultberg, 2018). I vissa fall kombineras implementering av det aktivitetsbaserade kontoret 

även med en flytt (De Lima Fagerlind, 2019; Sveriges kommuner och landsting, 2014) och 

kan därigenom anses vara en komplex organisatorisk förändring genom att det är två 

förändringar som sker parallellt. Dessa innebär radikala skift på flera nivåer inom 

organisationer samt påverkar hela systemet, tankemönster och ageranden hos individer och 

grupper i enlighet med definition av Ahrenfelt (2013) vilket motiverar dess komplexa 

karaktär.  

 

Ett av fallen där en flytt och implementering av ett aktivitetsbaserat arbetssätt har skett är 

under Swedbanks omlokalisering till Sundbyberg 2014. Banken genomgick en förändring 

från kontorslandskap till ett aktivitetsbaserat kontor med tanken att över 80 % av de anställda 

på kontoret skulle arbeta utan en fast plats (De Lima Fagerlind, 2019). Efter flytt och 

implementering tvingades denna siffra modifieras något, men merparten av de anställda 

omfattas fortfarande av förändringens första utformning (Ibid). Swedbank strävar efter att ha 

en inkluderande och hållbar arbetsmiljö som bygger på flexibilitet och balans i medarbetarnas 

dagliga liv vilket det aktivitetsbaserade kontoret vill främja (Swedbank AB, 2019), samtidigt 

är Swedbank även transparenta med att förändringen handlar om en översyn av kostnader till 

följd av sammanfallande tids bankkris (De Lima Fagerlind, 2019). Det aktivitetsbaserade 

kontoret är ett sätt för företagen att optimera sin kontorsyta och i förlängningen bli mer 

kostnadseffektiva (Skogland, 2017). Genom att minska kostnader kan företag skapa bättre 

ekonomiskt hållbara förutsättningar i utmanade perioder och i förlängningen behålla sin 

konkurrenskraft (Hallin, Olsson och Widström, 2019) 

 

1.1 Problemformulering 
Att behålla konkurrenskraft har blivit allt viktigare och mer avgörande i den ständigt 

föränderliga värld som organisationer verkar inom idag (Al-Haddad och Kotnour, 2015). 
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Som ett resultat av globaliseringen har det uppstått nya utmaningar på en allt mer 

konkurrerande marknad (Peus et al., 2009). Företag möter idag en ökad konkurrens för 

produkter och rekrytering på en vidgad arbetsmarknad, ökade statliga bestämmelser och 

regler och en ständigt föränderlig efterfrågan hos konsumenter (Abudi, 2017; Peus et al., 

2009; Kotter och Schlesinger, 2008). En avgörande faktor för organisationers framgång och 

existens är förmågan att snabbt kunna anpassa sig till omgivande förändringar (Peus et al., 

2009).  

 

Att driva igenom förändringar kan därmed ses ha blivit en norm för organisationers fortsatta 

konkurrenskraft och existens (Al-Haddad och Kotnour, 2015). Som tidigare nämnt är dock 

motstånd till förändring en vanligt reaktion från individers håll (Peus et al., 2009; Kotter och 

Schlesinger, 2008; Strebel, 1996). Mer än 60 procent av alla förändringsinitiativ misslyckas i 

att möta det förväntade resultatet och många överges helt (Higgs och Rowland, 2005). Det 

finns därmed ett genomgående problem mellan å ena sidan ett ökat behov av att genomgå 

förändringar för överlevnad och existens på en globaliserad och allt mer konkurrerande 

marknad, samtidigt som motståndet till förändringar från individers håll i organisationen är 

vanligt. För att hitta lösning på denna problematik och främja lyckade implementeringar hos 

organisationer har fokus varit på hur man kan överbrygga motståndet hos alla individer inom 

organisationen (Georgalis et al., 2015). Däribland har intresset vuxit för ledarskapets roll vid 

organisatorisk förändring (Peus et al., 2009; Rowland och Higgs, 2008) där ledare antas 

kunna influera specifika individer eller grupper under förändring (Kotter och Schlesinger, 

2008) 

 

Studier har genom åren fokuserat på olika dimensioner av effektivt ledarskap och i 

förändrings-kontext funnit samband mellan specifika ledaregenskaper hos ledare och positiv 

påverkan på förändringsprocesser (eg. Faupel och Süß, 2019; Suada och Dževad, 2014; 

Higgs och Rowland 2009; Herold et al., 2008; Higgs och Rowland 2005). Chefer kan med sitt 

ledarskap påverka individer under förändring och därigenom vara en viktig förändringsledare. 

(Hallin, Olsson och Widström, 2019). Samtidigt bör inte chefer inom en organisation 

behandlas som en homogen grupp (Karanika-Murray et al., 2015). Även om ledare på olika 

nivåer kan anta samma funktioner, som att definiera kollektiva mål och strategier samt 

organisera medarbetare för att uppnå dessa, kan utförandet från ledaren se annorlunda ut på 
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olika organisatoriska nivåer (Zaccaro och Klimoski 2001) och dessa kan vidare inneha unika 

roller och olika utrymme för påverkan (Karanika-Murray et al., 2015). Tidigare studier har 

visat på att ledaregenskaper kan skilja sig åt beroende på ledarens nivå inom organisationen 

(eg. Zaccaro och Klimoski, 2001; Hunt och Ropo, 1995). Ytterligare har högt uppsatta chefer 

med en verkställande roll väsentlig påverkan på resultat och därmed kan annat ledarskap bli 

relevant (Day och Lord, 1988). Ju högre uppsatt en chef är desto mer komplexa uppdrag som 

ofta sker under ett längre tidsspann. Det kräver därmed ett annat ledarskap jämfört med ledare 

på lägre nivåer (Hunt och Ropo, 1995).  

 

Det är därmed påvisat att vissa specifika ledaregenskaper kan främja genomföranden av 

förändring, samt att ledare kan ha olika roller beroende på nivå inom organisationen, men 

dess specifika roll på olika nivåer i en förändringskontext är relativt outforskat. Vidare så 

måste alla berörda nivåer inom en organisationen ta till sig förändringen för att få den att 

fästa (Kotter, 2007). Därmed finns det en relevans i att undersöka hur ledarskapet ser ut på 

olika nivåer för att främja detta genomförande. Det leder in på, och motiverar, vår valda 

forskningsfråga.  

 

1.2 Forskningsfråga 
Hur ser ledarskapet ut på olika nivåer i en komplex förändringsprocess för att främja 

genomförandet?  

 

Forskningsfrågan ska i sin tur besvaras med hjälp av följande underfrågor: 

❏ Vilka ledaregenskaper är av vikt inom olika chefsnivåer vid en förändring? 

❏ Skiljer sig ledarskapet åt beroende på vilken nivå ledaren innehar i organisationen? 

 

1.3 Syfte 
Uppsatsen syftar till att vidare utforska hur chefers ledarskap ser ut på olika nivåer under 

Swedbanks flytt och implementering av aktivitetsbaserat kontor genom att undersöka vilka 

ledarskapsegenskaper som är av vikt inom olika chefsnivåer. Relevansen finnes i att kunna 

identifiera om ledarskapet skiljer sig åt på olika nivåer i organisationen och om det därmed 

ställs olika krav på chefer i sin ledarroll beroende på vilken nivå de arbetar inom genom 
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förändringen. Genom att studera en komplex förändring som den gjord hos Swedbank kan 

studien bidra till utökade kunskaper inom ledarskap vid en komplex organisatorisk 

förändring. 

 

1.4 Avgränsning 
Studien har avgränsats till att enbart se på ledarskapet ur chefernas perspektiv och kommer 

därmed inte väga in medarbetares uppfattning. Vidare har även ledarskap som begrepp 

avgränsats. Även om det kan argumenteras för att det kan finnas informella ledare eller andra 

förändringsledare kan ha inverkan på en komplex förändringsprocess genom sitt informella 

ledarskap har studien valt att enbart kolla på formella ledarna med en uttalad chefsroll.  
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2. Teori 
Teoriavsnittet ger en inblick i det teoretiska ramverket och baseras på tidigare forskning 
inom området för komplex organisatorisk förändring, motstånd vid förändring samt 
ledarskap för att övervinna motstånd vid förändring. Dessa avsnitt representerar studiens 
nyckelområden och sammanfattas i en analysmodell som sedan ligger till grund för den 
vidare analysen. 
___________________________________________________________________________  
 

2.1 Komplex organisatorisk förändring 
Att organisationer idag behöver vara mer vaksamma på sin omgivning bygger på 

uppfattningen om att de idag verkar som en del i en större omvärld (Hallin, Olsson och 

Widström, 2019). Livsvillkoren för verksamheten förändras därigenom i takt med hur 

marknaden, konkurrenter eller samhällen utvecklas. Därmed krävs det strukturerade analyser 

av omvärlden och planer på hur organisationen ska förändras för att överleva och fortsätta 

verka. Detta är utgångspunkten för det planerade förändringsarbetet (Ibid). Planerade 

förändringar är ofta komplexa (Kraft, Sparr, Peus, 2018) och påverkar individers 

tankemönster och ageranden (Ahrenfelt, 2013). Ytterligare berör dessa organisationens 

verksamhet in på dess kärna och förändrar flera dimensioner inom den (Levy, 1986). 

 

Förändringsledning är ett tillvägagångssätt som gör det möjligt för organisationer att 

kontrollera implementeringen av förändringar och förbättra möjligheter av affärsfördelar 

(Grimolizzi-Jensen, 2018). Det ses som ett strukturerat arbetssätt för att säkerställa att 

förändringar implementeras genomgående för att nå varaktiga fördelarna (Ibid). Utöver detta 

betonas den mänskliga sidan vid förändringar som fokuserar på hur ledarskap på alla nivåer 

arbetar med medarbetare inom organisation (Sparr, 2018). Därigenom är förändringsledaren 

en viktig komponent för att planera och leda de aktiviteter som krävs för att förändring ska 

ske (Hallin, Olsson och Widström, 2019). I vissa organisationer anses dessa vara cheferna, 

där ansvaret för acceptans och implementering av förändringen tycks ligger hos dem (Ibid). 

 

2.3 Motstånd till förändring 
Initiativ till förändringar inom organisationer möts ofta av någon form av motstånd (Kotter 

och Schlesinger, 2008). Även om chefer ofta är väl förberedda på att motstånd sker görs 
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sällan en systematisk bedömning innan gällande hur motståndet kommer ta sig till uttryck 

och vad det grundar sig i (Ibid). Om motstånd som uppstår inte övervinns kan resultatet bli 

ökad frånvaro, minskad produktivitet, negativitet till företaget eller förlust av värdefulla 

talanger (Attwood, 1996). Grunden till detta kan ligga i det faktum att individer inom 

organisationen ser på förändring på olika sätt. Även om förändring kan innebära möjligheter 

för företaget och dess framgång, kan det samtidigt uppfattas som påträngande och något som 

stör och rubbar kända företeelser för individer och därigenom äventyrar deras trygghet 

(Strebel, 1996). Även förändringar som kan ses som positiva eller rationella involverar 

osäkerhet och förlust på något sätt (Kotter och Schlesinger, 2008). Likaså är det viktigt att 

uppmärksamma att även chefer i en roll som förändringsledare kan uppfatta problem eller 

inte inneha full förståelse bakom beslut om förändringsinitiativ (Ford, Ford och Amelio, 2008 

se Gioia et al., 1994) och i förlängningen visa upp missnöje genom bristande engagemang 

(Gill, 2002). När allt kommer omkring, för att förändring ska ske måste varje person inom 

organisationen tänka, känna eller göra något annorlunda (Duck Daniel, 1993) och det görs 

inte alltid utan att individer känner press, stress och motstånd (Ahrenfelt, 2013). Motstånd ser 

inte heller lika ut i alla fall. Individer eller grupper kan reagera på olika sätt mot en 

förändring, där vissa passivt motstår är andras reaktion att aggressivt försöka underminera 

den (Kotter och Schlesinger, 2008). Kotter och Schlesinger (2008) framhäver fyra vanliga 

orsaker till motstånd vid förändring: 

 

Den första av dessa benämns som trångsynt självintresse och handlar om att individer tror att 

de kan komma att förlora något av värde till följd av förändringen. Som Jacobsen (2013) 

skriver kan detta vidare handla om rädsla att förlora identitet vid exempelvis byte av kontor 

eller arbetsuppgifter, eller att förlora sociala kontakter vid exempelvis omstruktureringar 

(Ibid). Genom motstånd handlar därmed individen i eget intresse snarare än i organisationens 

för att bevara sina personliga fördelar (Kotter och Schlesinger, 2008).  

 

En andra orsak är missförstånd och bristande förtroende och handlar om att individer också 

kan visa motstånd till följd av att de missförstår vad en förändring kommer innebära. 

Individer kan tolka att förändringen kommer vara kostsamt för dem själva i form av 

exempelvis mer arbete och ofta händer det samman med en känsla av dåligt förtroende till 

ledningen eller ledarna som initierar förändringen (Kotter and Schlesinger, 2008). Denna 
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orsak till motstånd kan härledas till att individen har antaganden om förändringar baserat på 

tidigare misslyckade förändringsinitiativ. Som ett resultat kan det skapas ett bristande 

förtroende till ledning vilket lägger en grund för skepticism och missförstånd (Gill, 2002) 

 

Vidare kan en tredje orsak grunda sig i olika bedömningar vilket innebär att medarbetare gör 

andra bedömningar av vad som är bra eller dåligt för organisationen än vad cheferna gör och 

därigenom exempelvis ser mer nackdelar än fördelar med en förändring.  

 

Den fjärde orsaken som Kotter och Schlesinger (2008) tar upp är låg tolerans för förändring 

och den innebär att individer kan ha låg tolerans för förändringar och ha en rädsla för att inte 

räcka till i den nya situationen eller utvecklas i den riktning som förändringen innebär. 

Rädslan kan också ligga i att individer inte vet vad kommer hända eller hur ens uppgifter kan 

påverkas samt vara rädd för det okända.  

 

Samtidigt som motstånd gör en förändringsprocess svårare, bidrar det även till att processen 

inte hamnar i fallgropar som i värsta fall gör att medarbetare inte överhuvudtaget arbetar i 

enlighet med förändringens riktning (Ahrenfelt, 2013) . Motstånd kan därmed ses stanna upp 

processen men i förlängningen driva implementeringen framåt genom att förändringsarbete 

och kritik hör ihop (Ahrenfelt, 2013). Många chefer blundar för de många olika sätten som 

medlemmar kan reagera på vid organisatorisk förändring men blundar också för de sätt som 

de själva kan influera specifika individer eller grupper under förändring och bidra positivt till 

dess utfall (Kotter and Schlesinger, 2008).  

 

2.4 Att övervinna motstånd genom ledarskap 
För att övervinna motståndet till förändring har ett ökat intresse vuxit för ledarskapets roll vid 

organisatoriska förändringar (Rowland and Higgs, 2008). Ledarskapets roll och ingående 

egenskaper ses som viktigt för implementering av förändring inom organisationer (Gilley, 

Dixon, Gilley, 2008) Ledare antas vidare kunna etablera förhållanden som påverkar 

medarbetares förmåga att uppnå organisatoriska mål (Jones och Van de Ven, 2016). 

Ledarskap har dock blivit känt som ett relativt vagt begrepp som kan innefatta mycket 

(Rowland och Higgs, 2008). En definition av begreppet är att ledarskap innefattar att skapa 
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riktning för framtiden, förmedla denna genom ord och handling samt bidra till medarbetares 

motivation och inspiration för att förverkliga framtida mål trots de hinder som kan uppstå 

(Kotter, Larsson, och Waltman, 1998). Teorier om ledarskap har utvecklats i ett antal separata 

spår som ger olika dimensioner och perspektiv på vad effektivt ledarskap är (Gill, 2002). Ett 

av dessa är området kring förändringsledarskap.  

 

Förändringsledarskap är ett övergripande begrepp som definierar ledares förmåga att vid 

förändring påverka och motivera andra genom sin vision och driv samt tillhandahålla resurser 

för att bygga en solid grund för förändring (Higgs och Rowland, 2000). För att kartlägga 

förändringsledarskap har tidigare studier försökt identifiera specifika egenskaper hos ledare 

och studerat relationen mellan dessa och organisatorisk förändring (Ford och Ford, 2012). I 

dessa studier görs det en distinktion mellan att antingen ha en ansats som grundar studien på 

traditionell teori kring ämnet ledarskap och utifrån det identifiera potentiellt relevanta 

egenskaper i relation till förändring (e.g Herold et al., 2008) eller anta en ansats där dessa 

egenskaper hos ledare identifieras i specifik relation och anslutning till förändring (eg. Higgs 

och Rowland, 2005).  

 

Rowland och Higgs (2008) har identifierat egenskaper hos ledare specifikt relaterade till 

förändring, därmed motiveras delar av deras studier kring förändringsledarskap som relevant 

för studiens teoretiska ramverk. En annan riktning hade varit att ha en ansats som bygger på 

traditionella studier om ledarskap och applicera det på den vidare studien, men eftersom 

huvudområde är ledarskap vid förändring motiveras denna specifika, om än något mindre 

etablerade studien av Higgs och Rowland (2005), passa bättre. Det transformativa ledarskapet 

har även varit framträdande inom området för ledarskap och förändring (Ibid). Studier har 

visat på ett direkt negativt samband mellan transformativa ledarskap och motstånd till 

förändring (eg. Suada och Dževad, 2014) samt att organisationer som ingår i 

förändringsprocesser uppfattas uppnå mer positiva utfall när de är ledda av transformativa 

ledare, och särskilt under förändringar med många justeringar och skift på olika nivåer (Boga 

och Ensari, 2009). Därmed motiveras teorin om det transformativa ledarskapet ytterligare 

som relevant i studiens sammanhang.  
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2.4.1 Förändringsledarskap 

Rowland och Higgs (2008) har genom sina studier identifierat egenskaper specifikt relaterade 

till att leda förändringar. Resultatet har bidragit till att skapa en bild av ledarskap som 

fenomen, och mer specifikt för ledare som tvingas möta utmaningar av att leda 

organisationen mot signifikanta förändringar. Vidare så är ledarens beteende under en 

förändring av större magnitud, vilket likställs med en komplex förändring, vad som står för 

den största skillnaden mellan att lyckas eller misslyckas med implementeringen (Ibid). 

Således är förståelse för ledares beteende och utövning en viktig faktor och något som krävs 

för att åstadkomma förändring. Olika sätt att leda kan kategoriseras till tre övergripande 

kluster - formande ledarskap, inramande ledarskap samt kapacitetsskapande ledarskap  1

(Higgs och Rowland, 2005). Ledare kan befinna sig inom flera kategorier, men det finns 

tydliga fördelar med vissa kategorier och karaktärsdrag i avseende av förändringsprocesser, 

vilket kommer tas upp ytterligare. Dessa övergripande kluster angivna av Rowland och Higgs 

(Ibid) är följande:  

 

Formande ledarskap 

Ledare inom kategorin formande ledarskap tenderar att göra sin röst hörd över andras och ger 

gärna sin vision och personliga åsikter om vad som är i behov av att göras genom hela 

förändringsprocessen och agerar gärna därefter utan att uppmärksamma andras åsikter. 

Ledaren sätter upp tydliga milstolpar och mål och bestämmer vad personer ska göra och när, 

samtidigt som denna avser att allt ske med brådskande karaktär. Dessa ledare försöker forma 

beteendes hos medarbetare och förväntar sig att andra ska följa deras exempel. De håller 

andra ansvariga för att leverera uppgifter men styr samtidigt vem som ska utföra aktiviteter 

och uppnå mål. Denna kategori står för den mest ledar-centrerade och ett dominant antagande 

för dessa ledare är “utan mig kommer ingenting ske” (Higgs och Rowland, 2008, ss. 80) 

 

Inramande ledarskap 

En ledare med inramande ledarskap tycker det är viktigt förstå källan till varför en förändring 

ska ske och försöker därefter uppmärksamma och förklara detta för andra. Ledaren ökar 

därigenom individens medvetenhet kring behovet av att genomgå en förändring. Genom att 

1 Översättning gjord av författarna  
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använda sig av tillförlitlig data, som resultat eller rapporter som visar på en trend, skapar 

denna ledare ett större sammanhang för varför förändringen är viktig, snarare än att ge sin 

personliga teori eller åsikt om detta. Dessa ledare arbetar även med medarbetare för att skapa 

vision, riktning och förväntningar på prestationer. Bakom förändringens guidande principer 

ligger inte bara vad som ska göras och uppnås, utan fokus ligger även på hur saker kan ske 

genom denna förändringsprocess. Ledaren vägleder endast och ger en övergripande riktning 

för att hjälpa organisationen att hamna på rätt spår. När ramarna för förändringen är 

upprättade, det vill säga uppdraget, visionen, principerna och planen, så tar ledaren ett steg 

tillbaka och uppmuntrar individerna att ta ansvar och ha inflytande för att implementera 

förändringen och påverka sin egna förändringsresa.  

 

Kapacitetsskapande ledarskap 

Kapacitetsskapande ledare hjälper andra att lära sig för att utveckla individens kompetens 

eller exempelvis lära sig att hantera förändring som fenomen. De investerar ofta sin tid och 

sina pengar och anstränger sig mycket genom förändringens gång. Feedback och coaching är 

vanligt eftersom dessa ledare låter individer veta hur de kan förbättra sig genom att öka deras 

kapacitet att klara av många olika uppgifter. De spenderar mycket tid på att engagera 

organisationen som helhet för att tillsammans utveckla förmåga att hantera kritiska uppgifter. 

På så sätt gör denna ledare att grupper och team inom organisationen förbättrar sin 

anknytning till varandra över organisationens gränser. Ledaren förespråkar ett arbetssätt där 

större grupper inom organisationen går ihop och tillsammans skapar värde samt utbyter 

information för att öka kunskaperna och kapacitet för att förbättra sig. Det genomgående 

antagandet av denna ledare är “vi kan inte förändra oss om vi inte lär oss och växer” (Higgs 

och Rowland, 2008, ss. 82) 

 

Det har gjorts ett flertal analyser av relationen mellan dessa tre kategorier och lyckade 

förändringar inom organisationer (Rowland och Higgs, 2008). Rowland och Higgs (2005) 

fann att ledarskap som kan liknas vid mest ledar-centrerat, det vill säga formande ledarskap, 

och som fokuserar på ledarens roll, makt och förmågor var mest relaterade till misslyckanden 

vid implementering av förändringar, vilket även stöds av författarna i senare studier (eg. 

Higgs och Rowland, 2009). Inramande ledarskap visade sig däremot vara tätt kopplat till 

lyckade förändringar. Det visar därmed på att förändringsprocesser inom organisationer kan 
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dra nytta av ledare som kan guida snarare än att kontrollera och kan få människor att inse 

behovet och meningen med förändringen. I det längre perspektivet, då olika förändringar sker 

löpande inom verksamheten och inte alltid är planerade, visar det sig även att 

kapacitetsskapande ledarskap kunde bidra positivt till lyckade utfall. Detta eftersom 

ledaregenskaperna inom denna främjar att organisationen konstant är uppmärksamma på vad 

som händer i omgivning, var organisation eller individer inom denna verkar ha fastnat och 

hjälper därmed människor att komma vidare.  

 

Teorin kring förändringsledarskap ger en bild av ledaregenskaper vid förändring och hänvisar 

främst till nutiden med fokus på den specifika förändringen och hur ledaren hanterar den 

(Herold et al., 2008). För att bredda perspektiven och bidra till en mer nyanserad bild kan det 

vara relevant att även se till det transformativa ledarskapet som är en mer övergripande teori 

om ledare och följare över tid. Teorin har även undersökts inom organisationer och 

förhållandet mellan chefer och medarbetare (eg. Faupel och Süß, 2019; Suada och Dževad, 

2014; Boga och Ensari, 2009; Herold et al., 2008).  

 

2.4.2 Transformativt ledarskap  

Traditionellt sett har ledares påverkan på arbetskraften inom en organisation kopplats till hens 

ledarskapsstil och inom ämnet för ledarskapsstilar finns flertalet varianter att studera (Boga 

och Ensari, 2009). Ett populärt förhållningssätt är det transformativa ledarskapet som haft ett 

fokus inom litteraturen sedan tidigt 1980-tal (Northouse, 2016). Det transformativa 

perspektivet på ledarskap kan ses som ett brett perspektiv innefattande faktorer och 

dimensioner som kopplas till olika processer av ledarskap (Ibid) samt hur förhållandet mellan 

en ledare och dess följare ser ut över tid (Herold et al., 2008). Generellt sett beskriver teorin 

hur ledare kan utveckla, initiera och genomföra signifikanta förändringar inom organisationer 

(Ibid). Ledare som uppvisar transformativt ledarskap fokuserar på att svara på följarnas 

behov, önskemål och värderingar (Burns, 1978) och vädjar till att framkallar känslan av en 

högre vision och uppmuntran till att uppnå visionen (Burns och Rechy, 2004). Genom detta 

skapas en relation mellan ledare och följare som leder till ömsesidigt högre motivation och 

moral (Burns, 1978). En ytterligare utveckling av teorin om transformativt ledarskap har skett 

genom Bass (1985) som koncentrerade sin forskning mer kring organisationer (Faupel och 
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Süß, 2019). Inom organisationer innehar den transformativa ledaren förmåga att förändra 

individens synsätt och beteende samt motivera dessa att minska sitt egna intresse för 

organisationens bästa (Bass, 1985). Genom att inge förtroende, skapa entusiasm kring 

gemensamma mål samt ha ett långsiktigt perspektiv på problemlösning kan transformativa 

ledare vidare attrahera sina följare att gå i en viss önskad riktning (Bass, 1985, Bass & 

Riggio, 2006). 

 

Transformativt ledarskap kan därmed ses som en process som förändrar människor och antas 

vara viktig vid en förändringsprocess genom att dessa ledare engagerar och motiverar följare 

till att stödja den valda riktningen som ledaren förespråkar (Herold et al., 2008). Teorien 

involverar att medarbetare utför mer än vad som förväntas av dem. En ytterligare faktor som 

bör påpekas är att transformativt ledarskap kan användas för att beskriva ett brett spann av 

ledarskap, från påverkan av följare mellan två hierarkiska skick till bredare försök att influera 

hela organisationer och till och med kulturer (Northouse, 2016).  

 

I sin utveckling av transformativt ledarskap delar Bass och Riggio (2006) upp 

transformationellt ledarskap i fyra hörnstenar inom vilka påverkan av det transformativa 

ledarskapet kan härledas till:  

 

1. Idealiserad påverkan  

Ledaren fungerar som en idealisk förebild för anhängare. En transformationell ledare 

förkroppsligar de egenskaper hen vill ha i sitt team. I detta fall ser följarna ledaren som 

en modell att efterlikna. De har en stor respekt från deras följare och inger stor tillit. 

Ledaren ger följaren en vision och känsla av mission.  

 

2. Inspirerande motiv  

Transformationella ledare har förmågan att inspirera och motivera andra genom sin 

vision. I praktiken använder ledaren symboler och anspelar på känslor för att få gruppen 

att lyckas. Till exempel kan en säljchef motivera säljarna genom att koppla deras arbete 

till företagets framtida tillväxt. 
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3. Intellektuell stimulering  

Ledaren utmanar följarna att vara mer kreativa och innovativa, de uppmuntrar sina 

följare att utmana nuvarande uppfattningar, både bland dem själva samt organisationen. 

Denna typ av ledarskap testar nya tillvägagångssätt och utvecklar nya sätt att hantera 

organisatoriska problem. Den uppmuntrar följare att tänka själva och lösa problem.  

 

4. Individualiserad hänsyn  

Transformationella ledare visar genuint intresse för följarnas behov och känslor samt 

hjälper dem att själva aktualisera dessa. Denna personliga uppmärksamhet till varje 

följare hjälper till att utveckla förtroende bland organisationens medlemmar. Denna 

faktor representerar ledare som skapar ett stöttande klimat och lyssnar på de individuella 

behoven hos dess följare. 

 

Tidigare studier har sett ett eventuellt samband mellan motstånd till förändring och ett 

transformativt ledarskap (Faupel och Süß, 2018 ; Suada och Dževad, 2014). Det som 

framkommit är att det transformativa ledarskapet är positivt korrelerat till individers 

engagemang under förändring (Faupel och Süß, 2019; Herold et al., 2008) samt att det i vissa 

fall även har reducerat motståndet till förändringen både indirekt och direkt (Suada och 

Dževad, 2014). Det har även visat sig att organisationer som ingår i förändringsprocesser 

uppfattas uppnå mer positiva utfall när de är ledda av transformativa ledare, och särskilt 

under förändringar med många justeringar på olika nivåer (Boga och Ensari, 2009). 

Transformativa ledare kan ändra följares uppfattning om förändringens konsekvenser till en 

mer positiv art (Ibid). Det finns även skillnader i hur förekommande transformativt ledarskap 

är på olika ledarskapsnivåer. Bruch och Walter (2007) identifierade att en idealiserad 

påverkan och inspirerande motiv förekom oftare bland högre uppsatta snarare än 

mellanledare. De fann ingen skillnad mellan grupperna för intellektuell stimulering och 

individualiserad hänsyn. Däremot var idealiserad påverkan, inspirerande motiv och 

intellektuell stimulering effektivare för att stärka underordnade arbetstillfredsställelse bland 

övre snarare än mellanchefer. Tidigare studier betonar därmed transformativt ledarskap som 

viktigt under en förändringsprocess (eg. Faupel och Süß, 2019; Suada och Dževad, 2014; 

Boga och Ensari, 2009). 
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2.6 Analysmodell 
En analysmodell har upprättats för att skapa en mer enhetlig teoribild och sammanfatta hur 

begrepp hänger ihop och påverkar varandra. Modellen visar på hur motstånd kan uppstå hos 

medarbetare vid komplex organisatorisk förändring samt att chefer på olika hierarkiska nivåer 

måste bemöta detta motstånd för att främja implementeringen. Chefer kan i sin tur använda 

ledaregenskaper som i relation till en förändring kan vara mer positiva eller negativa för 

utfallet. De ledaregenskaper som valts ut för att analysera detta innefattar det transformativa 

ledarskapet (idealiserad påverkan, inspirerande motiv, intellektuell stimulering, 

individualiserad hänsyn) och förändringsledarskap (inramande och kapacitetsskapande). Det 

formande ledarskapet som även nämns i teorin om förändringsledarskap anses inte vara 

relevant för analysmodellen då studier har funnit att dessa ledaregenskaper främst är 

relaterade till misslyckanden vid implementering av förändringar (Higgs och Rowland, 2009; 

Rowland och Higgs, 2005). Analysmodellen visar även på uppsatsens huvudsyfte genom att 

binda samman ledarskap och komplex organisatorisk förändring. Genom denna koppling 

visar modellen på de möjliga lärdomar som uppsatsen syftar till att utveckla, nämligen hur 

ledarskapet ser ut på olika nivåer inom en organisation för att främja genomförandet av en 

komplex förändringsprocess.  

 

 

Figur 1. Teoretisk ramverk 
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3. Metod 
I följande metodavsnitt presenteras och motiveras de val som har gjorts i anslutning till 
studiens genomförande. Först ges en övergripande förklaring av metodansats samt metod för 
datainsamling, vilket sedan följs av genomgång av studiens strategier för urval och dess 
tillvägagångssätt samt avslutningsvis en metoddiskussion. 
___________________________________________________________________________ 
 

3.1 Metodansats  
Studien har valt att undersöka hur ledarskapet ser ut på olika nivåer genom en komplex 

förändringsprocess för att främja genomförandet. För att få fördjupad kunskap inom ämnet 

har studien genomförts med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativa 

forskningsmetoder lägger stor vikt vid respondenternas upplevelser och tankar (Bryman, Bell 

& Harley, 2019) vilket således motiveras den valda forskningsmetoden som passande för att 

besvara frågeställningen. Studiens design utgick från en fallstudie då en enstaka händelse 

studerades. Fallstudien i sig ämnar att på djupet och inom en begränsad tidsram undersöka 

och studera aspekter av ett problem (Bell och Waters, 2016) vilket därmed motiverade valet 

av fallstudien som design. För att besvara frågeställningen har nyckelbegrepp 

operationaliserats och i sin tur legat till grund för studiens intervjufrågor (Bilaga 3). Den 

insamlade datan undersöktes sedan enligt analysmodellen (Figur 1). Frågeställningen 

besvarades genom att se till vilka ledaregenskaper som är av vikt inom respektive chefsnivå 

genom en komplex förändring, samt om ledarskapet skiljer sig åt beroende på vilken nivå 

ledaren innehar i organisationen. 

 

3.2 Metod för datainsamling 
Den kvalitativa proceduren, som användes i studien, innefattade semistrukturerade 

djupintervjuer med sex anställda på Swedbank (Tabell 1) som bedömdes vara relevanta i 

relation till den genomförda förändringen. Relevant sekundärmaterial från företaget, som 

powerpoints och informationsblad, användes även med syfte att stärka den insamlade datan. 

Upplägget för intervjuerna kan förklaras som semistrukturerat eftersom det gavs möjlighet att 

ställa uppföljande frågor för att dyka djupare inom relevanta områden. Respondenter får 

såldes större möjligheter att påverka intervjuns innehåll och bidra med sina upplevelser vilket 

leder till att bättre förklaringar kan ges av området (Alvehus, 2013). Frågorna (Bilaga 3) som 
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ställdes under intervjun var uppdelade enligt huvudfrågor som i sin tur hade ett antal 

underfrågor och baserades på operationalisering av det teoretiska ramverket. Vid formulering 

av frågor bör målet vara att framkalla spontana beskrivningar snarare än att uppmuntra till 

egna mer spekulativa svar, samt att närma sig ämnet ur olika synvinklar (Kvale, Brinkmann, 

Torhell, 2014). Bell och Waters (2016) framhåller även vikten av att ställa frågor som inte är 

ledande och utan värderingar. Ingen pilotstudie genomfördes vilket kunde ha förbättrat 

frågornas relevans och intervjuguidens kvalitét (Bryman, Bell och Harley, 2019). Dock 

korrekturlästes frågorna innan av en kontaktperson på företaget för att säkerställa dess 

relevans och tydlighet.  

 

3.2 Urvalsstrategi 

3.2.1 Val av studieobjekt 

Vid val av studieobjekt bör man ha i åtanke att valet bör vara realistiskt ur tidsaspekt (Bell 

och Waters, 2016). Som studieobjekt för studien valdes Swedbank ut. Swedbank är en av de 

stora bankkoncernerna i Sverige (Svensk Bankmarknad, 2019) och ett företag som svarar på 

den företeelse som är identifierad och önskas undersöka igenom uppsatsen, nämligen en 

komplex organisatorisk förändring vilket motiverar valet. Merparten av de anställda omfattas 

fortfarande av förändringens första utformning och motiverade därmed Swedbank ytterligare 

som urval genom att representera ett företag som har implementerat ett aktivitetsbaserat 

kontor i samband med sin flytt.  

 

3.2.2 Val av respondenter 

Vid val av respondenter bör man göra ett urval som inte är för stort så att förberedelse, 

genomförande och bearbetning av material hinns inom angiven tidsram (Dalen, 2015). Det är 

viktigt att fundera på vilka respondenter som ska väljas ut och hur dessa motiveras (Ibid). Vid 

val av respondenter var det i åtanke att dessa skulle bidra till data som kunde utgöra 

tillräckligt med underlag för vidare analys. Respondenternas roll var därmed att ge en inblick 

i ledarskapet på olika nivåer inom Swedbank och därigenom blev fem chefsroller på olika 

nivåer relevanta (se Tabell 1). Tre av dessa är chefer över chefer (respondent C, E, F), men på 

olika nivåer och över olika verksamheter. Två är chefer över medarbetare (respondent A, D), 

vilket motiverades genom att öppna upp för ytterligare perspektiv om chefsrollen närmare 
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verksamheten. Av dessa har alla förutom respondent A varit chef under hela 

förändringsprocessen men blev dock chef i processens mittersta skede. Vidare valdes även en 

projektmedlem inom HR ut med tät koppling till projektet, respondent B. Denna syftade till 

att ge bakgrund och information om Swedbank och förändringen som helhet.  

 
Tabell 1. Respondentmall 

Namn  Befattning Stationering Datum och ort Tid 

Respondent 
A 

Chef över medarbetare  Sundbyberg, 
Stockholm 

10 dec 2019 25 min 

Respondent 
B 

Projektmedlem inom HR Sundbyberg, 
Stockholm 

10 dec 2019 45 min 

Respondent 
C 

Chef över chefer Sundbyberg, 
Stockholm 

10 dec 2019 30 min  

Respondent 
D 

Chef över medarbetare  Sundbyberg, 
Stockholm 

10 dec 2019 35 min 

Respondent 
E  

Chef över chefer City,  
Stockholm 

11 dec 2019 40 min 

Respondent 
F 

Chef över chefer Sundbyberg, 
Stockholm 

11 dec 2019 45 min 

 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Operationalisering 

Teoriavsnittet lade en grund för relevanta begrepp inom ämnet komplex organisatorisk 

förändring, motstånd samt ledarskap för att bygga en grund för den vidare uppsatsen. För att 

operationalisera dessa abstrakta begrepp till något mer konkret och mätbart bröts först och 

främst relevanta begrepp ut från teori-delens huvudområden “motstånd”, “transformativt 

ledarskap” samt “förändringsledarskap”. Dessa sammanfattades sedan i en tabell (se Bilaga 

1) och syftade till att översätta den valda teorin till enstaka begrepp som tydliggjorde kärnan 

inom respektive kategori. För att ytterligare operationalisera dessa begrepp (Bilaga 2) till 

något mätbart i form av frågor skapades även ett antal “samlingar” där flera begrepp inom 

“transformativt ledarskap” och “förändringsledarskap” med liknande innebörd vävdes 

samman till en grupp som sedan låg till grund för utformning av frågor (Bilaga 3). Detta 
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tillvägagångssätt gjorde att alla begrepp på något sätt kunde härledas till de ställda frågorna i 

intervjun (Bilaga 3). Vissa frågor återkom inom flera “samlingar” med anledningen att de 

tänkbara svaren kunde röra sig inom flertalet av dessa. Frågor upprättades även kring 

motstånd. Dessa skapades med hjälp av Kotter och Schlesinger’s (2008) kategoriseringar och 

operationaliserades därefter till relevanta frågor (Bilaga 3).  

 

3.3.2 Genomförande av intervjuer 

Studiens intervjuer hölls på cirka 25-45 minuter vardera på Swedbanks kontor i Sundbyberg 

samt i Stockholm City. Respondenterna erhölls information och huvudfrågorna via mail 

innan för att minska missförstånd och möjliggöra utförliga svar. För att i största möjliga mån 

undvika materialbortfall spelades intervjuerna även in samt transkriberades i efterhand. 

 

3.3.3 Hantering av data  

Vid hantering av data har en kvalitativ innehållsanalys tillämpats med syftet att gruppera 

meningsfull information från den insamlade datan (Watt Boolsen och Kärnekull, 2007). Först 

och främst transkriberades datan från intervjuerna för att skapa en rättmätig helhetsbild. 

Transkribering bidrar till att lära känna det empiriska materialet och lägger en god grund för 

analysprocessen (Dalen, 2015). Materialet färgkodades sedan med utgångspunkt i Bilaga 1. 

Därefter kodades materialet återigen till ett antal nya kategorier inom vilka gemensamma 

meningsstrukturer återfanns i citaten från intervjuerna. Dessa kategorier låg sedan till grund 

för resultatet. Vid beskrivning av empirin gjordes en deskriptiv sammanfattning baserad på 

alla citat från intervjuerna med respondent A, C, D, E, F förutom inom delen för ‘bakgrunden 

till förändringen’. Empirin för detta avsnitt baseras uteslutande på intervjun med respondent 

B och respondentvaliderades innan publicering, på förfrågan av respondenten, för att 

säkerställa att sammanhanget förståtts rätt. 

 

3.3.4 Etiska aspekter 

Som forskare har man ansvar över att ge viss information till respondenterna i ansluting till 

sitt forskningsprojekt. Det är viktigt att framföra vad undersökningen handlar om, hur 

frågorna kommer vara strukturerade samt vad man ämnar göra med den information som man 

får fram (Bell och Waters, 2016). Bell och Waters (2016) skriver vidare att det inte är 
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tillräckligt att delge detta muntligt i anslutning till intervjun, istället bör det formuleras 

skriftligen så att respondenterna har nödvändig information samt en möjlighet att fundera på 

vad de svarar ja till. Det är även viktigt ur en etisk aspekt att ha respondenternas medgivande 

innan starten av intervjuarbetet (Ibid). För att svara på de etiska riktlinjerna informerades 

respondenterna via mail om uppsatsens huvudämne och syfte.  

 

3.4 Metoddiskussion  
Kritik riktat mot metoden tar sin utgångspunkt i att fallet som studeras berör ett långt 

tidsspann. Ett långt tidsspann kan resultera i att respondenter inte helt minns hur saker har 

skett (Gerring, 2006). Det kan vidare kopplas till den problematik som finns med en fallstudie 

som handlar om att det är svårt att kontrollera den information som ges, vilket kan leda till 

skeva eller snedvridna resultat (Bell och Waters, 2016).  

 

Studien tar sig även an ett stort fallexempel i det att företaget omfattar många anställda samt 

att förändringen innefattar både en flytt och implementering av ett nytt arbetssätt vilket ställer 

höga krav på studiens utformning och genomförande. Ytterligare kritik är riktat mot valet av 

intervjuobjekt där urvalets storlek med fördel hade varit större. Urvalet bortsåg även från hur 

länge personerna varit i sin chefsposition, vilket kan ha haft påverkan på studiens utfall. 

Kritiken ligger också i att en av av cheferna inte har varit chef under hela förändringens gång, 

dock bidrog respondent A ändå till grund för analys genom att utöka förståelsen för 

ledarskapet i förändringens senare skeden. 

 

Avlutningsvis finns det alltid en risk för viss partiskhet i kvalitativa forskningsmetoder 

eftersom intervjuarna är människor som på ett omedvetet sätt kan påverka respondenten i en 

viss riktning (Bell och Waters, 2016). Denna möjliga skevhet kan ytterligare förstärkas om 

forskare har ett stort engagemang för frågeställningen (Dalen, 2015). Har man som författare 

personliga kopplingar till studieobjektet kan det leda till ett mindre kritiskt synsätt (Ibid). 

Eftersom en av författarna har en personlig koppling till studieobjektet så har detta 

genomgående varit i åtanke. För att minska en eventuell partiskhet har respons mottagits från 

handledare och andra utomstående eftersom dessa kan avgöra om större fokus har lagts på 

vissa delar och negligerat andra (Bell, 2005).  
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4. Empiri 
Under det empiriska avsnittet redogörs för den insamlade empirin i anslutning till de 
genomförda intervjuerna. Empirin presenteras med utgångspunkt i analysmodellens 
kategorier samt innefattar ett bakgrundsavsnitt till företaget och förändringen. Avslutningsvis 
introduceras nya kategoriseringar i relation till ledarskapet under förändringen och baseras 
på det insamlade materialet från intervjuerna. 
___________________________________________________________________________ 
 

4.1 Förändringen gjord på Swedbank  
Swedbank har, med en verksam historia på nästan tvåhundra år, genomgått flertalet 

förändringar genom årens lopp. Verksamhetens transformation har i vissa fall påverkats av 

diverse kriser i omvärlden som haft en påverkan på företaget och därigenom setts som bra 

tillfällen att se över verksamheten samt hur man arbetar inom den enligt respondent B. 

Förändringar är någonting som Swedbank ständigt måste förhålla sig till och kan därmed ses 

som en naturlig del av den löpande verksamheten. Respondent B menar därför att den 

förändring gjord 2014 inte skiljer sig så mycket åt jämfört med andra förändringar som sker 

numera: 

 

Vi pratar jättemycket om att förändring är inget man gör i ett projekt längre, utan världen 

förändras så snabbt hela tiden så det är någonting i det löpande arbetet, vi måste konstant 

förändra oss annars kommer inte vi längre vara relevanta, och det tror jag kanske inte alla 

har en förståelse för hela tiden. - Respondent B 

 

Respondent B berättar vidare bakgrunden till förändringen. Den kris som inleddes år 2008 

förändrade det ekonomiska läget i stora delar av världen och inom företag. Inte minst 

drabbades Swedbank av krisen vilket fick banken att se situationen som ett tillfälle att se över 

verksamheten. De kommande två åren efter krisens början inleddes därför ett 

transformerande arbete i samverkan med medarbetare med fokus på att se över vad banken 

skulle stå för samt vilka framtida värderingar man skulle ha. Alla tjugotvåtusen medarbetare 

fick bland annat besvara frågor som “vad står Swedbank för idag” och “vad borde Swedbank 

stå för i framtiden” och svaren genererade de värderingar Swedbank idag har implementerat i 

sin verksamheten, nämligen “öppen, enkel, omtänksam”.  
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Samtidigt som arbetet med de nya värderingarna pågick stod det även klart att de nuvarande 

lokalerna som företaget hade var gamla och slitna och det fanns ett behov av att förnya 

arbetsmiljön. Alternativen var att flytta ut temporärt för att renovera och sedan flytta tillbaka 

igen. Genom att se på hur företag världen över utvecklades under perioden blev det tydligt att 

kraven på att erbjuda ett flexibelt och utvecklande arbete skulle bli alltmer viktigt i en tid 

privat- och arbetsliv integreras allt mer. Swedbank såg möjligheten att skapa mer 

behovsanpassade lokaler för sin verksamhet som låg mer i linje med de nya värderingarna. 

Beslut togs om att skapa ett aktivitetsbaserat kontor samt att implementering av detta skulle 

ske i samband med flytt till nya lokaler.  

 

År 2010 beslutade Swedbank att flytta huvudkontoret från Brunkebergstorg till Sundbyberg 

och tog samtidigt beslutet att i samband med flytt även ändra arbetssättet till aktivitetsbaserat. 

Banken blev därmed den första svenska storbank som flyttade hela sin 

huvudkontorsverksamhet utanför innerstans gränser. Beslutet om att flytta utanför 

innerstaden låg i linje med verksamheten där merparten av kunderna inte finns i Stockholms 

innerstad, gav möjlighet att bygga ett nytt hus från grunden samt skapade en ekonomisk 

hållbarhet med lägre priser. Swedbank bestämde att huset som skulle byggas skulle vara 

öppet, enkelt och omtänksamt - allt i samklang med företagets värderingar. Respondent B 

betonar att det var en gedigen bas som besluten kring flytt och nytt arbetssätt grundade sig i 

och att dessa beslut hade föranletts av flera års funderingar kring vilka lösningar som skulle 

bli bäst för verksamheten från det att krisen satt sina spår. Man ville ta hela verksamheten till 

nästa steg och genomföra en större förändring som kunde skapa en fortsatt framtida relevans 

för företaget. Från 2012 och fram till flytten förberedde man sig väl inför flytt och det nya 

arbetssättet genom löpande information och utbildningar och åtskilliga aktiviteter 

genomfördes för att förbereda medarbetarna. 

 

Idag kallas arbetssättet “Swedbank at work” och innebär att arbetssätt, teknik och miljö stöds 

genom att bland annat erbjuda zoner för olika ljudnivåer och funktioner inom kontoret som 

syftar till att skapa naturliga mötesplatser och uppmuntra kreativitet. Det finns fyra 'Goda 

vanor' som företaget har satt upp i samverkan med medarbetarna som vägleder dem på 

arbetsplatsen. Dessa är free seating, clean desk, respect sound zones och shared rooms. Som 

medarbetare har man ingen egen plats utan arbetssättet kännetecknas av att man får sätta sig 
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var man vill inom kontorets aktivitets-anpassade områden. Samtidigt har man tillhörighet till 

ett “nav” där man har sina saker och som fungerar som en gemensam yta för att samla 

arbetsgrupper.  

 

4.2 Reaktioner mot förändringen 
De initiala reaktioner som uppstod innefattade både positiv och negativ respons där vissa 

enbart såg förändringen som något positivt och spännande medan andra var mer tveksamma 

eller rentav hade negativ inställning enligt respondent D. En stor del av den negativa 

responsen handlade om att inte ha en egna plats, men även att risken att bli av med viktiga 

papper ansågs av vissa vara problematiskt. Respondent C upplevde även stora skillnader på 

individnivå bland medarbetarna i fråga om respons och betonade att vissa individer inte har 

några problem med förändringar. Många som har arbetat på Swedbank länge ansåg 

exempelvis att förändringar sker ofta och blir således inte lika berörda längre. Samtidigt, sett 

till den större massan så blev många oroliga i det att man inte visste vad som skulle hända i 

en sån här förändring och därmed blev mer berörda enligt respondent C. Även respondent E 

höll med om att det skiljde sig mycket i uppfattningen om förändringen. Medan vissa tyckte 

att “det här är ingen förändring” alls, tycke andra att det var en stor sådan. Respondenten F 

lyfte även att företagets medarbetare sett olika på förändringen och att en spridning samtidigt 

inte är ovanlig.  

 

Det är mänskligt att antingen se på det här positivt eller negativt, jag tror det var två ganska 

vitt skilda synsätt i organisationen, det får vi vara ärliga och säga och det kanske är en 

naturlig spridning på så många anställda, men det fanns dem som tyckte att det här ska bli 

det roligaste som finns och sen fanns det som som bara såg problem med det. - Respondent F 

 

Samtidigt påpekade respondent F att det kan bero på stora skillnader i individens behov. 

Vissa vill helst sitta i ett eget rum och kanske är som mest produktiva där, medans andra 

skulle klättra på väggarna direkt. Ytterligare uppstod det en oro över att man behövde komma 

in mycket tidigare till jobbet för att få plats uppstod. Respondent E jämförde förändringen 

med när man gjorde omorganisationer eller flytt av verksamhet till Baltikum och upplevde att 
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samma oro över att förlora sitt jobb uppstod bland vissa medarbetare men i mindre grad, 

vilket även var något som respondent C uppfattade. 

 

När flytten väl skett kvarstod negativa uppfattningar hos vissa medarbetare (A, C, D, E och 

F) och som respondent D berättade så upplevdes det att vissa av de mer tveksamma försökte 

hitta fel i sin omgivning, såsom problem med stolar eller kö till hissarna. Samtidigt betonade 

även respondent D att många medarbetare blev mer positivt inställda efter flytt då de fick 

testa på miljön och kunde uppskatta exempelvis de nya träningslokalerna eller det flexibla 

arbetssättet. Det var dock fortfarande skilda åsikter mellan medarbetarna. Respondent A 

lyfter att vissa medarbetare har haft problem med de nya platserna. Eftersom många tar 

samma plats fungerar inte alltid rotationen i platserna. Respondent E förtydligade även att det 

var vissa saker som inte fungerade väl efter flytten och behövde modifieras av företaget men 

att vissa individer som söker negativa aspekter alltid hittar det. Bland negativ respons påpekar 

Respondent D bland annat teamets utspriddhet och att de anställda inte träffar varandra i lika 

stor utsträckning. Även om man har ett hemma-nav är det inte säkert att alla sitter där. 

Samtidigt är en av fördelarna och de positiva reaktioner med arbetssättet att man kan sätta sig 

var som helst och den uttalade flexibiliteten vilket många samtidigt uppskattar menar 

respondent D. 

 

(...) Det är också en av fördelarna med att man kan sätta sig var som helst det finns ju en 

acceptans för att man inte behöver sitta på ett och samma ställe men det tror jag att om 

teamet fick välja skulle man vilja ha en plats som är vår, det är jag helt övertygad om. - 

Respondent D 

 

Överlag framkom det att det uppstod både positiva och negativa reaktioner genom 

förändringsprocessens gång samt att reaktionerna har skilt sig mellan individer, inom olika 

verksamheter och utifrån individuella behov. Som en chef framhöll är det viktigt att förstå att 

människor kan reagera olika:  
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Men jag skulle säga att det är att inte underskatta människors respons. Hur dem tar det här. 

Det skulle jag säga. Det är man alltid förvånad över. Man kan tro att nu blir det hela havet 

stormar och så blir det inte så eller så tror man att det kommer bli lugnt men så blir det totalt 

hela havet stormar. - Respondent C 

 

4.3 Ledarskapet under förändringen 
I samband med flytten av huvudkontoret år 2014 genomfördes olika utbildningar, workshops 

och punktinsatser och mycket information gick ut för att stötta genomförandet. Det var en 

stor förändring som skedde för såväl chefer som medarbetare enligt respondent B. 

Förändringsledning har samtidigt blivit en naturlig del av många chefers ansvar eftersom 

förändringar är något som numera sker hela tiden och en naturlig del av arbetet. Ur det 

perspektivet skiljer sig inte en fysisk flytt från andra förändringar utan är något Swedbank 

arbetar löpande med enligt respondent B. Det perspektivet på förändringar var även något 

som andra respondenter betonade. 

 

Det är så mycket som förändras hela tiden så det är lite konstigt att säga att just den här 

förändringen ska ni förhålla er såhär till, vi har förändringar hela tiden, så det här skiljer sig 

inte från något annat ur det här perspektivet. - Respondent B 

 

Förändringar sker konstant. Det är ens jobba som chef. Det är mycket förändringar. - 

Respondent C 

 
Jag kan väl känna att förändring är förändring oavsett om det är en organisationsförändring 

eller en flytt eller något annat (...) det kräver en del, det är lite det som är udden av 

ledarskap, att få med sig folk och få det att funka och flyta på bra. - Respondent F 

 

Enligt sekundärdata från förberedelserna framgår att Swedbank har översatt sina värderingar 

till ett antal ledarkriterier för att uttrycka förväntningar på chefer och vägleda samt utveckla 

ledarskapet. Dessa innefattar att vara tydlig i förväntningar och målbild, synlig genom att 

vara närvarande och tillgänglig, ge och ta ansvar, förstå och arbeta för helheten genom att 

samarbeta med andra funktioner för gemensamma mål samt bry sig om människor och 

resultat genom att bygga relationer. Vad gäller ledarskapet i det löpande förändringsarbetet 
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framgår att det övergripande ansvaret för chefers del är att ansvara för att implementera 

förändringen, vara en förebild och ambassadör för Swedbanks arbetssätt, samt att säkerställa 

att tillräckligt med tid och resurser läggs på att träna medarbetare i arbetssättet.  

 

4.3.1 Verka som ambassadör  

En ledaregenskap som framkom i intervjuer med både chefer över chefer och chefer över 

medarbetare (A, D, E och F) i anslutning till förändringen var vikten av att vara en 

ambassadör och som respondent F uttryckte det “walk-the-talk”. Merparten framhöll det som 

viktigt att leda som man lär och i perspektiv av förändringen därmed ta till sig det nya 

arbetssättet och visa på ett gott exempel. På så sätt, som respondent E betonade, kan man i en 

förändring börja få med sig några som sedan får fler att följa efter. Ser individer att en chef 

gör det är medarbetare mer benägna att acceptera ett beteende. En chef över chefer 

(respondent F) framhöll att det är en viktig komponent i ledarskap att ta ansvar som chef och 

visa rätt typ av inställning till förändringen, oavsett om man själv tycker att det var ett bra 

beslut eller är positiv till det, vilket var något som även en chef över medarbetare (respondent 

D) höll med om: 

 

För det första tycker jag att vara en god ambassadör, det tycker jag är jätteviktigt, det här att 

leda som man lär, man kan inte stå och säga någonting och göra annorlunda. Jag skulle säga 

att jag är absolut en av de få som lämnar min arbetsplats om jag är borta längre än en 

halvtimme idag. Jag släpar med mig min ryggsäck, så det tror jag är viktigt att man är en 

ambassadör. -  Respondent D 

 

Man måste gå in med ett öppet sinne och tro på att förändringen kommer blir bra, och kan 

man inte hitta det själv måste man hitta någon annan ambassadör för jobbet enligt en annan 

chef över chefer (respondent E). Likaså måste man förklara, sprida lugn och positivitet. Även 

om man som chef inte tyckte det var en bra förändring får man ändå ta den rollen eftersom 

det ingår i ens uppdrag. Det är även viktigt att förstå, som respondent C underströk, att även 

chefen är de som förändras och är en del av förändringen. Det innebär att man först måste 

arbeta med sig själv som chef och sedan gå in och arbeta med andra mot förändringen och 

förstå sin roll i den. En utmaning och kritik mot den egna ledningen som en chef över chefer 

betonade (respondent E) var att delar av ledningen inte hade arbetat aktivitetsbaserat efter 
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implementering vilket på så sätt hade varit utmanande för personen själv i sin roll som 

ambassadör i och med att folk hade undrat “varför ska jag om inte dom”.  

 

4.3.2 Vara synlig och närvarande 

En ledaregenskap som även framkom i svaren på alla chefsnivåer (A, C, D, E och F) var att 

vara synlig. Med synlighet menas inte nödvändigtvis att vara på plats fysiskt utan man kan 

synas på olika sätt, man kan att som en chef över medarbetare (respondent A) berättade 

exempelvis skicka över ett sms och fråga “hur saker gick igår” eller “hur mår din dotter 

idag”. Det är viktigt att se folk även om de inte är på plats och i relation till den förändring 

gjord på Swedbank kan det varit än viktigare väl efter flytten menar många respondenter. 

Detta kan förklaras av att arbetssättet som förändringen innebar grundar sig i att medarbetare 

inte jobbar på fasta platser. Samtidigt som det är en organisation där man arbetar med 

människor och därmed är det viktigt att cheferna syns och har kontakt med teamet efter 

implementering för att fästa förändringen och få den att fungera:  

 

Jag tror att om man står inför förändringen tror jag att det är viktigt att tänka på hur man 

ska vara synlig och tillgängligt även fast alla är utspridda. Det tror jag är superviktigt. Att 

man ser folk även fast de inte är där. - Respondent A 

 

Det [nya arbetssättet] ställer andra krav, och då är det ju mycket att vara synlig (...) du 

måste finnas i rummet, du måste känna vilken känsla och klimat du har på golvet, och det kan 

man bara göra genom att vara närvarande, ta frågor direkt och synas. - Respondent D 

 

Synligheten betonas därigenom som en viktig komponent både av chefer över chefer samt 

chefer över medarbetare. En av respondenterna framhävde även att det nya arbetssättet har 

bidragit till en större synlighet på vissa sätt för chefer vilket har kunnat främja processen av 

förändring ytterligare:  

 

Att vara i aktivitetsbaserat passar mig bra och ett bra ledarskap bra. Man är närvarande, 

man är synlig, man är lite flexibel - man kan hoppa ner och landa och prata lite här och var 

med olika medarbetare och så. Det finns inget som heter chefens rum längre. - Respondent F 
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4.3.3 Kommunikation 

Som framkommit tidigare kan förändringar göra folk oroliga i det att man inte vet vad som 

kommer hända. Alla chefer över chefer samt chefer över medarbetare betonade därigenom att 

kommunikation i olika former är viktigt (A, C, D, E, och F). Kommunikation kan fungera 

som ett sätt att förbereda individer, och där fick cheferna också ett tydligt ansvar för att hur 

man kommunicerar till medlemmar enligt respondent F. Vidare så är det viktigt med 

proaktivitet i kommunikation i sammanhang av en förändring. Eftersom förändringar innebär 

mycket osäkerhet och individer naturligt har mycket frågor kan det vara viktigt att även 

kommunicera “vi vet inget mer just nu” men att chefer visar på trygghet och trovärdighet i 

det att man kommunicerar det som går enligt både en chef över chef (respondent F) och 

förtydligades även av en chef över medarbetare (respondent D).  

Man undrar, hur påverkar det här mig, vad innebär det (...) någon måste möta dem 

[frågorna] även om man inte har svaren. - Respondent D  

Man bör vidare, enligt en chef över chefer (respondent C) vara anträffbar och besvara frågor 

direkt. Vidare som respondent D framhävde är det även viktigt att skapa en plattform för 

dialog vilket också hör till en form av kommunikation: 

 

Jag tror att det är viktigt att skapa en plattform för dialog, det är jätteviktigt, och att lyssna 

av både det som sägs och det som inte sägs (...) det kan man bara göra genom att vara 

närvarande, och att ta frågor direkt. - Respondent D 

 

Innan flytten kommunicerade man även mycket med medarbetare kring att börja jobba med 

aktivitetsbaserat arbetssätt. En chef över medarbetare (respondent D) minns ett tillfälle då alla 

satt i en ring och pratade om hur det skulle bli, diskuterade mycket om olika uppfattningar 

samt satte upp gemensamma principer för hur man skulle arbeta inom arbetssättet och främja 

en god arbetsmiljö. Men även efter implementering fortsatte arbetet och man pratar om 

arbetssättet i grupp, både i mindre och större grupper, om hur man ska jobba och hur man ska 

må samt balansen mellan fritid och jobb (respondent A).  
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I anslutning till kommunikation framhöll även två chefer över chefer (C och F) vikten av att 

förbereda organisationens medlemmar väl och med hjälp av kommunikation repetera in syftet 

samt delge argumentationen till varför förändringen ska ske. Respondenterna betonade även 

att förberedelserna bör ske utan en brådskande karaktär.  

 

Mycket kommunikation. Mycket förberedelse. Man ska aldrig ta lätt på det. Tro inte att det 

här är inte så farligt. För det är alltid någon som tycker det. Gör inget förhastat - och 

förbered. - Respondent C 

 

Många gånger så har man en väldigt tendens att man vill få fram något fort och då missar 

man detaljer och det är oftast där djävulen ligger. - Respondent C 

 

Också vara tydlig i argumentationen för varför vi gör det här och motivera det (...) att 

repetera in syftet och hur det ska gå till och sådär det tror jag är jätteviktigt ändå för en sån 

stor förändring. - Respondent F 

 

4.3.4 Personligt intresse 

Samtliga chefer framhöll även vikten av att vara lyhörd för medarbetarnas behov på ett eller 

annat sätt (A, C, D, E, och F) eftersom alla inte stödjer förändringen eller den nya 

arbetsmiljön. Därmed blir samtal på individnivå viktigt, samt i grupp för att lyfta allt som 

behövs vilket både chefer över chefer samt chefer över medarbetare framhöll (A, C och E). 

En av cheferna över medarbetare säger att man inte kan ha för mycket möten med gruppen 

eller individer:  

 

Jag försöker träffa alla varje vecka. Där sitter vi en och en och det finns ingen agenda. De är 

deras möte lika mycket som mitt. Lyfta allt mellan himmel och jord, allt mellan jobb och 

annat. Man blir lite hobbypsykolog. Det beror på om man bjuder in också. - Respondent A 

 

Likaså är det viktigt att lyssna på individers behov, som är väldigt olika genom förändringen 

och i den nya miljön. En chef över medarbetare (respondent D) berättade att en inom hens 

arbetsgrupp har haft problem med ryggen och därmed behöver annat stöd, och det måste man 
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vara lyhörd för. Även företaget som stort har tillsatt en arbetsmiljögrupp med möte varje 

månad med chefer och anställda som är tillsatta som ombud och är ett viktigt tillfälle att ge 

alla en plats att få utlopp för vad de behöver enligt en chef över chefer (respondent F). Under 

en förändring är det även viktigt att finnas där tidigt som chef och låta alla uttrycka sin känsla 

enligt en chef över medarbetare:  

 

Det finns en period då man måste få uttrycka vad man känner, även om det både är positivt 

och negativt, det måste finnas ett utrymme. - Respondent D 

 

Respondent E tyckte även att det nya arbetssättet som förändringen burit med sig bidrog till 

ett ledarskap med mer utrymme för spontana samtal och träffar. Att gränserna mer har 

suddats ut mellan chefer och medarbetare tycks vara bra och bidragit till förändringen genom 

att chefer kunnat vara mer lyhörda för medarbetare och behov i den nya miljön och därmed 

stötta genomförandet: 

 

Det blir väldigt många fler spontana möten med medarbetare (...) man får en bättre dialog 

med medarbetare, man har suddat ut gränserna mer mellan chefer och medarbetare vilket 

jag tycker är jättebra. Och när man sitter med hör man mer vilka frågor som kommer upp 

både arbetsmässigt men man ser och hör och känner medarbetarna mer. Man hör på 

tonläget hur någon svarar. Kanske inte har en så bra dag? - Respondent E 

 

Sammanfattningsvis, som en chef över medarbetare betonade, är det viktigt att förstå att man 

som chef arbetar med människor och att man bör ha det i åtanke genom en process av 

förändring såväl som i de vanliga arbetet: 

 

“Att vara chef är ett människo yrke. Många tänker det som en position eller något man 

klättrar till. Det är ett yrke där man jobbar med människor. Att andra tycker om jobbet och 

trivs. Man måste gilla människor som sagt. Det är skillnad på chef och ledare” - Respondent 

A 
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5. Analys 
I följande analysavsnitt återkopplas studiens ämne till problematiseringen och följs sedan av 
en analys och diskussion i relation till analysmodellen och det teoretiska ramverket. 
___________________________________________________________________________ 
 
Syftet med uppsatsen har varit att utforska hur ledarskapet ser ut på olika nivåer genom en 

komplex förändringsprocess för att främja genomförandet. Genom att studera ett fallföretag 

och dess ledarskap på olika nivåer i en förändring, innefattande flytt och implementering av 

aktivitetsbaserat kontor, har författarna försökt besvara syftet. Ämnet motiveras som relevant 

eftersom ledarskapet har visat sig vara viktigt i anslutning till förändring. Detta för att 

överbrygga problematiken mellan ett ökat behov av att genomgå förändringar för överlevnad 

och existens på en allt mer konkurrerande marknad (Al-Haddad och Kotnour, 2015; Peus et 

al., 2009), samtidigt som motstånd till förändringar från individers håll är vanligt (Peus et al., 

2009; Kotter och Schlesinger, 2008; Strebel, 1996). 

 

Studier inom ämnet ledarskap har i direkt anslutning till förändring påvisat att vissa 

ledaregenskaper hos chefer kan bidra positivt till förändringsprocessen (Faupel och Süß, 

2018; Rowland och Higgs, 2008; Rowland och Higgs, 2005). Inom området för ledarskap är 

det även påvisat att chefers roll kan variera beroende på nivå inom organisationen 

(Karanika-Murray et al., 2015; Zaccaro och Klimoski, 2002; Hunt och Ropo, 1995; Day och 

Lord, 1988). Chefers roll på olika nivåer genom en förändringsprocess kvarstår dock relativt 

outforskat. Alla berörda nivåer inom en organisationen måste ta till sig förändringen för att få 

den att fästa (Kotter, 2007). Därmed finns det en relevans i att undersöka hur ledarskapet ser 

ut på olika nivåer för att främja detta genomförande. Utifrån ovanstående resonemang och det 

teoretiska ramverket upprättades en analysmodell med vilken analysen tar sin utgångspunkt i.  
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Figur 1. Teoretiskt ramverk 

 

5.1 Komplex organisatorisk förändring 
Livsvillkoren för verksamheten förändras i takt med hur marknaden, konkurrenter eller 

samhällen utvecklas (Hallin, Olsson och Widström, 2019). Därmed krävs det strukturerade 

analyser av omvärlden och planer på hur organisationen ska förändras för att överleva och 

fortsätta existera (Ibid). För Swedbanks del blev den ekonomiska krisen år 2008 ett bra 

tillfälle att se över verksamheten och transformera den i en riktning som kunde säkerställa en 

framtida relevans för företaget. Det empiriska materialet understryker därmed det perspektiv 

på förändringsarbete som tidigare har presenterats och som betonar vikten av att genomgå 

förändringar för att behålla relevans och fortsatt existens på marknaden.  

 

I anslutning till den förändring som genomfördes betonade flertalet respondenter att den 

snarare var en inom en mängd förändringar som företaget har genomfört, istället för att 

understryka någon komplexitet i anslutning till just denna. Förändringar kan ses ha blivit en 

norm för organisationers fortsatta konkurrenskraft och existens (Al-Haddad och Kotnour, 

2015) sker mera kontinuerligt inom organisationer och därigenom ses som en naturlig del av 

verksamheten (Kraft, Sparr, Peus, 2018). Det perspektivet på förändring tycks det empiriska 

avsnittet även understryka och betonar även att det ses som en naturlig del av chefers arbete 

och ansvar numera att hantera förändringar.  
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Med utgångspunkt i fallstudien, tycks därmed inte en fysisk flytt eller implementering av ett 

nytt arbetssätt skilja sig åt från någon annan förändring. Snarare anses den vara en del av ett 

löpande arbete inom vilket förändringar är vanliga. På vissa sätt motsäger det vad uppsatsen 

hade som utgångspunkt, nämligen att komplexa förändringar skiljer sig från andra 

förändringar. Det antogs därigenom att det ställs andra krav på ledarskapet genom att dessa 

förändringar är mer omvälvande till sin karaktär och förändrar verksamheten på många olika 

nivåer (Peus et al., 2009). Enligt det empiriska materialet tycks snarare en förändring vara 

inlagd i flera och därmed går inte heller ledarskapet att isolera till en komplex sådan eftersom 

det sker förändringar hela tiden inom verksamheten.  

 

5.2 Motstånd 
Trots att förändringar kan vara nödvändiga att genomföra är negativa reaktioner vanligt då 

individer tvingas överge vanliga företeelser (Peus et al., 2009; Kotter och Schlesinger, 2008; 

Strebel, 1996). Därmed är det inte förvånande att både positiva och negativa reaktioner 

uppstod under förändringens gång på Swedbank. Medan vissa medarbetare såg förändringen 

som en möjlighet och något positivt ur aspekt av flexibilitet, nya lokaler, och mer interaktivt 

arbetssätt, så kände andra oro inför det okända och att förlora saker av värde för individen, 

som exempelvis papper eller möjlighet till en egen plats.  

 

Inom området för motstånd visar därmed det empiriska materialet på likheter med delar av 

det teoretiska ramverket och möjliga orsaker till motstånd (Kotter och Schlesinger, 2008). 

Däribland trångsynt självintresse genom att vissa individer upplevde att de skulle förlora 

något av värde till följd av förändringen samt låg tolerans för förändring genom att 

medarbetare uppvisade oro och rädsla inför det okända. Motstånd ser samtidigt inte lika ut i 

alla fall och individer kan reagera på olika sätt vid en förändring (Kotter och Schlesinger, 

2008). Det var även något som förtydligades i empirin. Många chefer betonade att det har 

varit skilda reaktioner mellan individer inom organisationen, och att man som chef aldrig ska 

underskatta individers respons. Att motstånd fanns representerat genom Swedbanks 

förändringsprocess tycks med andra ord inte vara förvånande. Samtidigt tyder det uppvisade 

motståndet på att ett ledarskap i linje med det transformativa (Bass och Riggio, 2006), 

inramande- och kapacitetsskapande (Higgs och Rowland, 2005) kan vara positivt för 
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genomförandet enligt analysmodellen och vad tidigare studier (eg. Faupel och Süß, 2019; 

Suada och Dževad, 2014; Rowland och Higgs 2008; Herold et al., 2008; Rowland och Higgs, 

2005) har funnit i anslutning till ledarskap för att främja genomförandet av komplexa 

förändringsprocesser. Det för analysen vidare in på området om ledarskapet under 

förändringen, med fokus på olika chefsnivåer.  

 

5.3 Ledarskap på olika nivåer  
Ledarskapet genom förändringsprocessen tyder enligt det empiriska materialet på många 

likartade ledaregenskaper hos chefer över chefer och chefer över medarbetare. Däribland var 

de mest betonade ledaregenskaperna hos båda grupperna att verka som ambassadör, att vara 

synlig och närvarande, att kommunicera samt att ha personligt intresse. Ledarskapet i 

fallstudien går på många sätt i linje med de ledaregenskaper som beskrivs inom det 

transformativa ledarskapet, och främst idealiserad påverkan, individualiserad hänsyn men 

även delar av förändringsledarskap och främst det inramande- och kapacitetsskapande 

ledarskapet. Tidigare studier (eg. Bass och Riggio 2006; Rowland och Higgs, 2005) har 

betonat att ledaregenskaperna inom dessa kategorier är positiva i en förändringskontext för att 

främja genomförandet. De handlar om att guida snarare än kontrollera, att få människor att se 

meningen med förändring, skapa vision, riktning, förväntningar och värde tillsammans 

(Rowland och Higgs, 2005), inspirera och verka som idealisk förebild samt svara på följares 

behov och ge personlig uppmärksamhet (Bass och Riggio, 2006).  

 

Än mer intressant, än det påvisade teoretiska sambandet, och i relation till uppsatsens 

specifika frågeställning, är dock att ledarskapet på olika nivåer tycks vara likartat med enbart 

några få särskiljande drag. Även om respondenterna har olika många anställda under sig och 

är närmare eller längre ifrån verksamheten framkom likartade svar i merparten av 

intervjuerna med enbart ett undantag, inom området för kommunikation. Inom detta område 

framkom även att merparten av cheferna över chefer betonade vikten av att förbereda 

organisationens medlemmar väl utan att brådska på processen samt att repetera in syftet och 

delge argumentationen till varför förändringen ska ske. 
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Som problematiseringen betonar så kan ledare inneha unika roller och olika utrymmen för 

påverkan inom organisationen (Karanika-Murray et al., 2015) samt högre uppsatta chefer 

innehar ofta mer komplexa uppdrag under ett längre tidsspann vilket kräver olika ledarskap 

jämfört med ledare på lägre nivåer (Hunt och Ropo, 1995). Att chefer över chefer var de enda 

som betonade vikten av att delge argumentation till varför förändringen ska ske samt repetera 

in syftet kan möjligtvis härledas till vad tidigare studier har funnit i anslutning till olika 

chefsnivåer. Har högre uppsatta chefer mer påverkan och kan sägas vara närmare besluten 

kanske dessa möjligtvis även ser en större vikt i att repetera in syfte och delge argumentation 

bakom besluten. Möjligtvis kan det förklaras av att besluten som frågorna grundar sig i har 

varit dem närmare under processens gång i jämförelse med chefer på lägre nivåer. Dock har 

det empiriska materialet inte utforskat varför de särskiljande dragen finns representerade, 

därmed bör ovanstående analys ses mer som spekulativa resonemang.  

 

Utöver de särskiljande dragen inom kommunikation tycks inte det empiriska materialet gå 

helt i linje med vad tidigare studier inom ledarskap har antytt, nämligen att chefers roll kan 

skilja sig åt beroende på nivå inom organisationen (eg. Karanika-Murray et al., 2015; Zaccaro 

och Klimoski 2001; Hunt och Ropo, 1995; Day och Lord, 1988). Detta kan ha sin 

utgångspunkt i att de ledarskriterier som företaget har på många sätt går i hand med 

ledarskapet även under förändringen. De betonar att man som chef ska vara vara tydlig i 

förväntningar och målbild, synlig genom att vara närvarande och tillgänglig samt ge och ta 

ansvar. Vidare så betonas även att förstå och arbeta för helheten genom att samarbeta med 

andra funktioner för gemensamma mål samt bry sig om människor och resultat. Dessa 

kriterier kan på vissa sätt tolkas vara i samklang med ledarskapet i anslutning till 

förändringen. Däribland att verka som ambassadör, att vara synlig och närvarande, att 

kommunicera samt att ha personligt intresse.  

 

Möjligtvis belyser detta ytterligare vad analysen tidigare har resonerat kring, nämligen att 

förändringar sker konstant och därmed anses vara en naturlig del av verksamheten och 

chefers ansvar att hantera numera. Studien har försökt reda ut hur ledarskapet ser ut på olika 

nivåer för att främja genomförandet, eftersom det är relevant att alla berörda nivåer inom en 

organisationen måste ta till sig förändringen för att få den att fästa (Kotter, 2007). Utifrån 

fallstudiens resultat kan det indikera att chefers ledarskap under förändring och i det 
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“vardagliga arbetet” tycks gå ihop mer och mer. Har företaget ledarkriterier som omfattar alla 

chefer och står för en essentiell ledargrund, kan det möjligtvis innebära att det finns likartade 

drag i ledarskapet även under förändring. De ledaregenskaper som är av vikt för att främja 

genomförandet är således mer likartade än särskiljande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40 



 

6. Slutsats 
Följande avsnitt sammanfattar studiens syfte samt presenterar dess slutsatser inom området 
för ledarskap på olika nivåer genom komplex organisatorisk förändring. 
___________________________________________________________________________ 
 
Studiens har syftat till att undersöka skillnader i ledarskapet på olika nivåer genom en 

komplex förändringsprocess Genom en fallstudie på Swedbank och dess ledarskap på olika 

nivåer under en förändringsprocess mot aktivitetsbaserat kontor har följande forskningsfråga 

utforskats: “Hur ser ledarskapet ut på olika nivåer i en komplex förändringsprocess för att 

främja genomförandet?”. 

 

Fallstudiens resultat visar på att ledarskapet oberoende av chefsnivå betonar vikten av att 

verka som ambassadör, vara synlig och närvarande, kommunicera samt ha personligt intresse. 

Resultatet visar på vissa särskiljande ledaregenskaper mellan chefer över chefer och chefer 

över medarbetare inom området för kommunikation. Resultatet antyder dock främst att de 

ledaregenskaper som är av vikt inom olika chefsnivåer genom förändring är likartade. Att 

ledarskapet inte skiljer sig märkbart åt beroende på chefsnivå kan vidare ha sin utgångspunkt 

i att företagets ledarkriterier på vissa sätt kan tolkas vara i samklang med det ledarskap 

studiens empiri fann i anslutning till förändring. Det antyder ytterligare att förändringar, 

komplexa eller inte, numera är en del av verksamheten och att chefers ledarskap under 

förändring och i det vardagliga arbetet tycks gå ihop mer och mer. Resultatet indikerar även 

att en förändring är inlagd i andra förändringar numera, vilket således gör det svårt att isolera 

ledarskapet till en komplex sådan. Dock krävs det mer studier inom området för att fastställa 

generella slutsatser vad gäller ledarskapet på olika nivåer genom en komplex organisatorisk 

förändring.  
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7. Diskussion 
Avsnittet för diskussion resonerar kring studiens bidrag och dess begränsningar samt ger 
avslutningsvis förslag på framtida forskning inom området. 
___________________________________________________________________________ 
 

7.1 Studiens bidrag 
Studien har undersökt ledarskapet på olika nivåer genom en komplex organisatorisk 

förändring och bidrar med insikter vad gäller ledarskapsegenskaper på olika chefsnivåer 

genom en förändringsprocess, samt ger en antydan om att dessa egenskaper är likartade 

snarare än särskiljande mellan olika chefsnivåer. Studien bidrar även med en antydan om att 

komplexa förändringsprocesser inom organisationer tycks vara en inom delen av många 

förändringar som sker, och därmed utgör en stor del av chefers vardagliga arbete numera.  

 

7.2 Studiens begränsningar 
Studien antyder samband och resultat som är applicerbart på fallföretaget och kan indikera 

riktning för framtida studier. Dock gör dess begränsningar i form av att enbart se till ett 

fallföretag, enbart studera ett litet antal chefer inom detta samt att utelämna medarbetares 

perspektiv att analysen och generaliserbarheten begränsas. Det går därmed inte att dra några 

slutsatser på ett större plan utan de analyser som görs kan enbart indikera och ge en antydan 

snarare än att generalisera eller säga något med säkerhet.  

 

7.3 Förslag på framtida forskning  
Det krävs mer studier inom ämnet och med fler chefsnivåer representerade för att styrka 

resultatet, samt ett medarbetarperspektiv på det upplevda ledarskapet på olika nivåer är av 

vikt för att fördjupa analysen och utöka perspektiven på ett sätt som denna studie inte har haft 

möjlighet till. Förslag på vidare forskning är därmed hur medarbetare uppfattar ledarskapet 

på olika nivåer genom en förändringsprocess samt ytterligare studier om chefers ledarskap på 

olika nivåer genom en förändring.  
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8. Bilagor 
Bilaga 1. Sammanfattade huvudbegrepp i analysmodell 

Motstånd till förändringar 
Kotter and Schlesinger (2008) 
 
______________________ 
 
Trångsynt självintresse 
Rädsla att förlora något av värde 
Rädsla att förlora identitet 
Handla i eget intresse 
Bevara personliga fördelar 
 
Missförstånd och bristande 
förtroende 
Missförstå följder  
Dåligt förtroende för ledare 
 
Olika bedömningar 
Skilda bedömningar om 
organisationens bästa 
Ser fler nackdelar än fördelar 
 
Låg tolerans för förändring 
Rädsla att inte klara nya krav 
Rädsla inför framtid 
Rädsla att inte räcka till 
 

Change Leadership  
Framework 
Rowland and Higgs (2008) 
________________________ 
 
Formande ledarskap  
Delge egen vision/personlig åsikt 
Tydliga milstolpar 
Fokus vad som ska uppnås 
Bestämmer vem/vad/när 
Brådskande karaktär 
Forma beteenden  
Vill att andra följer ledarens idéer  
 
Inramande ledarskap 
Förstå källa till förändring 
Uppmärksamma andra på behovet 
Använda tillförlitlig data 
Skapa vision, riktning, 
förväntningar med andra 
Fokus hur saker ska göras 
Vägledande roll 
Ger individer utrymme och ansvar 
 
Kapacitetsskapande ledarskap 
Hjälpa andra lära sig 
Investerar tid och pengar 
Anstränger sig 
Ger feedback 
Coachar  
Engagera organisation som helhet 
Skapa värde tillsammans 
Förändring föds ur att lära sig och 
växa  

Transformativt 
Ledarskap 
Bass and Riggio (2006) 
______________________ 
 
Idealiserad påverkan 
Idealisk förebild 
Ledare modell att efterlikna 
Respekt från följare  
Ger följare vision och mission  
 
Inspirerande motiv 
Förmåga att inspirera och 
motivera  
Använder känslor och symboler 
 
Intellektuell stimulering 
Uppmana till kreativitet och 
innovation 
Utmana uppfattningar 
Testa nya tillvägagångssätt 
Uppmuntrat till att tänka själva, 
lösa problem 
 
Individualiserad hänsyn 
Visar genuint intresse för följares 
behov 
Personlig uppmärksamhet 
Stöttande klimat 
Utveckla förtroende 

 
 
Bilaga 2. Operationalisering av teoretiskt ramverk - ledarskap 

TEORI 
Kvalitéer hos ledarskap  
 
Inramande ledarskap 
Förstå källa till förändring  
Uppmärksamma andra på behovet  
Använd tillförlitlig data 
 
Intellektuell stimulering 
Utmana uppfattningar  
Testa nya tillvägagångssätt 
Uppmuntra till kreativitet, innovation 
 
Inspirerande motiv 

OPERATIONALISERING 
 
Grupp 1 - Utmana uppfattningar, förmedla och 
motivera ett behov 
_____________________________________ 
 
Hur informerade ni de anställda om förändringen 
som skulle ske? 
Var det något speciellt ni hade i åtanke när de 
anställda informerades? 
Vad var viktigt att framföra i ett första skede? 
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Använda symboler och känslor som sätt att motivera 
vision 
 

Var det viktigt att chefer förstod varför förändringen 
skulle ske? Varför, varför inte? 
 
Arbetade du på något speciellt sätt för att förbereda 
chefer under dig inför denna process? 
 
Hur inspirerar och motiverar man individer bäst i 
situation av förändring enligt dig? 
 
Upplever du att medarbetare är mer öppna till att 
testa nya tillvägagångssätt efter denna 
förändringsprocess?  
 

 

TEORI 
Kvalitéer hos ledarskap  
 
Inspirerande motiv  
Förmåga att inspirera och motivera  
Använder känslor och symboler som sätt att motivera 
vision 
 
Idealiserad påverkan 
Ge följare vision och mission  
 
Inramande ledarskap 
Tillsammans med andra skapa vision, riktning, 
förväntningar 
 
Kapacitetsskapande ledarskap 
Hjälpa andra att lära sig 
Skapa värde tillsammans 
Ge feedback 
Coacha  
 

OPERATIONALISERING  
 
Grupp 2 - Inspirera, motivera och skapa värde 
tillsammans  
______________________________________ 
 
Fanns det behov av att samordnade arbetsgruppen i 
högre utsträckning under någon del av 
förändringsprocessens gång? Varför/varför inte?  
 
Vad upplever du har varit din viktigaste roll genom 
denna förändringsprocess?  
Har du i ditt ledarskap kunnat bidra med något 
speciellt? 
 
Hur inspirerar och motiverar man individer bäst i 
situation av förändring enligt dig? 
 
Vilka ledaregenskaper tycker du är viktiga i din roll 
som chef här på Swedbank? 
Upplever du att några av dessa har varit mer 
avgörande under förändringens gång? 
 
Vad anser du vara viktigt i din roll som chef över 
chefer/medarbetare i en situation av förändring? 

 

TEORI 
Kvalitéer hos ledarskap  
 
Intellektuell stimulering  
Uppmuntrar till att tänka själva, lösa problem 
 
Kapacitetsskapande 
Feedback 
Coaching 
Förändring föds ur att lära sig och växa  
 
Inramande ledarskap 

OPERATIONALISERING 
 
Grupp 3 - Vägledning, självständighet och 
lärande 
___________________________________ 
 
Vad upplever du har varit din viktigaste roll genom 
denna förändringsprocess?  
Har du i ditt ledarskap kunnat bidra med något 
speciellt? 
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Ger individ utrymme och ansvar 
Vägledande roll snarare än bestämmande 
 
 

I en process av förändring är mycket nytt, hur har du 
kunnat hjälpa medarbetare att finna sig i den nya 
situationen?  
Hur viktigt är det att vägleda medarbetare, och hur 
vägleder man bäst? 
 
Anser du att det har krävts mer av dig som ledare 
genom en process av förändring? På vilket sätt? 
 
Vilka ledaregenskaper tycker du är viktiga i din roll 
som chef här på Swedbank? 
 
Vad anser du vara viktigt i din roll som chef över 
chefer i en situation av förändring? 

 

TEORI 
Kvalitéer hos ledarskap  
 
Individualiserad hänsyn 
Visar genuint intresse för följares behov 
Personlig uppmärksamhet 
Stöttande klimat 
Utvecklar förtroende 
 
Inramande ledarskap  
Med andra skapa vision, riktning, förväntningar 
 
Kapacitetsskapande ledarskap 
Anstränger sig 
Investerar tid  
Skapa värde tillsammans 
Engagera organisation som helhet 
 
 
 
 
 

OPERATIONALISERING 
 
Grupp 4 - Visar intresse, skapar engagemang och 
förtroende 
_____________________________________ 
 
Fanns det behov av att samordnade arbetsgruppen i 
högre utsträckning under någon del av 
förändringsprocessens gång? Varför/varför inte?  
 
Upplevde du att medarbetarna hade förtroende för 
dig som ledare genom processens gång? 
Om inte, hur gjorde ni för att förbättra detta? Om ja, 
hur hade du skapat detta förtroende? 
 
Vilka ledaregenskaper tycker du är viktiga i din roll 
som chef här på Swedbank? 
Vad upplever du har varit din viktigaste roll genom 
denna förändringsprocess?  
 
Vad anser du vara viktigt i din roll som chef över 
chefer i en situation av förändring? 
 
Har du i ditt ledarskap kunnat bidra med något 
speciellt? 

 

TEORI 
Kvalitéer hos ledarskap  
 
Idealiserad påverkan 
Idealisk förebild 
Ledare modell att efterlikna 
Respekt från följare  
 
Individualiserad påverkan  
Utveckla förtroende 

OPERATIONALISERING 
 
Grupp 5 - Vara förebild och modell att efterlikna 
____________________________________ 
 
Upplevde du att medarbetarna hade förtroende för 
dig som ledare genom processens gång? 
Om inte, hur gjorde ni för att förbättra detta? Om ja, 
hur hade du skapat detta förtroende? 
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Kapacitetsskapande ledarskap 
Hjälpa andra lära sig 

 
Upplevde du att medarbetare/chefer under såg dig 
som en förebild för hur man skulle ta sig an 
förändringen?  
 
Anser du att medarbetares acceptans påverkades av 
hur du som ledare tog dig an förändringen? 
 

 
Bilaga 2. Operationalisering av teoretiskt ramverk - motstånd 

Motstånd  
 
Trångsynt självintresse 
Rädsla att förlora något av värde 
Rädsla att förlora identitet 
Handla i eget intresse 
Bevara personliga fördelar 
 
 
 
Missförstånd och bristande förtroende 
Missförstå följder  
Dåligt förtroende för ledare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olika bedömningar 
Skilda bedömningar om organisationens bästa 
Ser fler nackdelar än fördelar 
 
 
 
 
 
 
Låg tolerans för förändring 
Rädsla att inte klara nya krav 
Rädsla inför framtid 
Rädsla att inte räcka till 
 
 

 
 
Upplevde du att det fanns någon rädsla hos de 
anställda att de skulle förlora något?  
 
Fanns det rädsla att sin identitet skulle äventyras?  
 
 
 
Upplevde du att medarbetare och chefer förstod 
förändringen eller uppstod det under någon del av 
processen gång missförstånd vad gäller dess syfte 
eller innebörd? Om ja, hur hanterade du det? 
 
Hade ledning och chefer förtroende från medarbetare 
och chefer på lägre nivåer? Om ja, hur hade detta 
förtroende byggts upp. Om nej, hur förbättrade ni 
förtroendet? 
 
 
Var det lika förståelse för behovet av förändring och 
dess fördelar för organisationen mellan ledning, 
chefer, medarbetare upplever du?  
 
 
 
 
 
Har förändringar skett tidigare inom organisationen? 
 
Var medarbetare och chefer rädda inför ovissheten 
med framtiden? 
 
Fanns det rädsla att inte klara av de krav som ställdes 
i och med detta? 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Intervjuguide 
Chefsposition (respondent C, D, E, F) 
 

1. Presentation av oss 
2. Presentation av respondent  

 
3. Aktivitetsbaserade arbetssättet 

Vad innebär det aktivitetsbaserade arbetssättet hos er idag? 
 
Har det nya arbetssättet förändrat din roll som chef något, det vill säga hur du arbetar nu 
jämfört med tidigare? 
 
Hur upplever du att anställda under dig upplever förändringen mot aktivitetsbaserat arbetssätt 
idag?  
 

4. Förändringen mot aktivitetsbaserat arbetssätt  
När förändringen kom till din kännedom, hur tänkte du kring att du skulle inneha en ledarroll 
genom denna process? 
 
När förändringen kom till dina medarbetares kännedom, vilken reaktion mötte du som chef 
från medarbetare du är chefer över? 
 
Fanns det behov av att samordna medarbetare du är chef över i högre utsträckning under 
förändringens gång?  
 
Upplever du att du genom ditt ledarskap kunde påverka hur medarbetare du är chef över såg 
på förändringen som helhet? 
 
Tycker du att det ställdes andra krav på dig som chef genom en förändringsprocess jämfört 
med hur du agerar som chef i ditt ordinarie arbete? 
 
Anser du i efterhand att din roll som chef var viktigast i något speciellt skede av 
förändringsprocessen? 
 
5. Avslutning  
Vilka lärdomar har du tagit med dig från denna förändringsprocess mot aktivitetsbaserat 
arbetssätt som du skulle vilja förmedla till andra chefer som står inför samma eller liknande 
förändring?  
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Intervjuguide 
Chefsposition (respondent A) 
 

1. Presentation av oss 
2. Presentation av respondent  

 
3. Aktivitetsbaserade arbetssättet 

 
Vad innebär det aktivitetsbaserade arbetssättet hos er idag?  
 
När du fick en chefsroll, hur tänkte du kring det faktum att du skulle leda en grupp inom en 
aktivitetsbaserad arbetsplats?  

 
Hur arbetar du som chef inom det aktivitetsbaserade arbetssättet idag, det vill säga vad är 
viktigt av dig som chef inom en aktivitetsbaserad arbetsplats? 
 
Vilka utmaningar tycker du att det aktivitetsbaserade arbetssättet har medfört för dig som 
chef?  
 
Vilka positiva aspekter anser du att det aktivitetsbaserade arbetssättet har medfört för dig och 
de medarbetare du är chef över? 

 
Vilka reaktioner har du mött från de medarbetare du är chef över under tiden du har varit chef 
inom detta arbetssätt?  
 
Hur upplever du att anställda under dig upplever förändringen mot aktivitetsbaserat arbetssätt 
idag?  
 

5. Avslutning  
 

Vilka lärdomar har du tagit med dig som chef inom ett aktivitetsbaserat kontor som du skulle 
vilja förmedla till andra chefer som står inför ett genomförande av samma förändring?  
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Intervjuguide 
Projektmedlem HR (respondent B) 
 

1. Presentation av oss 
2. Presentation av respondent  

 
3. Aktivitetsbaserade arbetssättet 

 
Berätta lite kort om bakgrunden till- och arbetet med den förändring gjord hos er i och med 
flytt och implementering av det aktivitetsbaserade kontoret? 
 
Vad innebär det aktivitetsbaserade arbetssättet hos er idag? 
 
Hur upplever anställda på Swedbank förändringen mot aktivitetsbaserat arbetssätt idag?  
 

4. Förändringen mot aktivitetsbaserat arbetssätt  
 

Hur såg ni på det faktum att denna förändringsprocess innefattade både en flytt och 
implementering av nytt arbetssätt?  
 
Vad var viktigt när ni informerade de anställda om förändringen som skulle ske? 
 
Arbetade ni på HR med chefer på något sätt inför och under denna förändringsprocess?  
 
Vilken reaktion mötte organisationen som helhet vid tillkännagivandet av förändringen? 
 
Har den första utformningen av aktivitetsbaserat kontor och arbetssätt förändrats något? 
 
 

5. Avslutning 
 

Vilka lärdomar har ni på HR tagit med er från denna förändringsprocess mot aktivitetsbaserat 
arbetssätt som du skulle vilja förmedla till andra organisationer som står inför samma eller 
liknande förändring? 
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