
“Efter ett tag förstod jag att det är inte en flytt, det

här är en förändringsresa”

En kvalitativ intervjustudie om beskrivningar av ledarskap och

motstånd under ett förändringsarbete på Uppsala kommun

Johanna Ek och Elin Sundell

Sociologiska institutionen

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C

Kandidatuppsats, 15 hp

VT 2022

Handledare: Agneta Hugemark

Examinator:



Tack!

Vi vill rikta ett stort tack till alla informanter som tagit sig tid att medverka i studien. Tack för

att ni delat med er av era beskrivningar och upplevelser som möjliggjort denna uppsats. Även

ett stort tack till Hanna för ovärderlig hjälp och engagemang. Till sist vill vi tacka vår

handledare Agneta som bidragit med värdefull feedback och stöttning genom hela processen.
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Sammanfattning

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur chefer på Uppsala kommun beskriver sina

upplevelser av ett förändringsarbete. Det huvudsakliga fokuset har legat på att undersöka

deras beskrivningar av hur de utövat sitt ledarskap under förändringsarbetet, hur de upplever

att förändringen har varit anpassad efter verksamheten samt om de stött på något motstånd

under förändringen. Studien bygger på en kvalitativ metod som utgjorts av semistrukturerade

intervjuer följt av en kvalitativ innehållsanalys. Det empiriska materialet bygger på intervjuer

med åtta respondenter med chefsposition på Uppsala kommun och varade ca 45-50 minuter.

Det  insamlade materialet sattes sedan i relation till uppsatsens teoretiska och begreppsliga

ramverk.

Av resultatet framgår att cheferna beskriver att de utövat sitt ledarskap genom en hög

anpassningsgrad efter medarbetarnas behov och mognad. Vidare framgick att endast ett par

av cheferna ansåg att förändringen inte har varit anpassad efter enheternas verksamhet, då det

aktivitetsbaserade arbetssättet inte ansågs vara lämpligt för enheternas behov. Sammanlagt

hade en klar majoritet av cheferna stött på motstånd i form av oro hos medarbetarna kopplat

till praktiska frågor om att arbeta i aktivitetsbaserade lokaler. En av cheferna har också stött

på kraftigare reaktioner om motstånd i form av en uppsägning i personalgruppen. Dessa

resultat kopplas samman med situationell ledarskapsteori, nyinstitutionell teori samt

vidareutvecklingen av teorin arbetskollektivet, för att ge perspektiv och tolkningar av

materialet. I diskussionsdelen relateras resultatet till vad som tidigare har forskats om

ämnena. Avslutningsvis kommer vi till konklusionen att dessa teorier och begrepp kan hjälpa

oss förstå chefernas beskrivningar, samt att det finns flera gemensamma nämnare i de

angivna svaren. I slutet av uppsatsen ges förslag på vidare forskning om ämnet.

Nyckelord

ledarskap, förändringsarbete, motstånd
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Vår samtid präglas av förändring vilket påverkar både individer och organisationer. Med

tanke på att förändring blivit så pass normaliserat ställer det också krav på samhällets olika

aktörer att vara flexibla. För en organisation som verkar i en föränderlig samtid krävs därför

en flexibilitet till sin omgivning. En organisation som vägrar anpassa sig till en förändrad

miljö riskerar att stagnera och inte kunna upprätthålla en hög prestanda eller

konkurrenskraftighet (Lawler & Worley, 2006, s.1). Detta hade i förlängningen kunnat

generera sämre lönsamhet för organisationen (Jacobsen & Andersson, 2013, s.21). Med

anledning av detta blir det alltså viktigt för organisationer att både genomföra förändringar

när det krävs, men även hantera dessa på ett lyckat sätt.

Förändringar i organisationer kan genomföras av olika anledningar och ske på olika sätt,

exempelvis i förändrat arbetssätt, ny teknik eller genom att flytta till nya lokaler (Jacobsen &

Andersson, 2013, s.29). Förändringar är framför allt ett försök till handling och därav kan

reaktioner uppstå hos de som blir berörda. Reaktionerna inför en förändring kan vara

blandade, men handlar inte sällan om motstånd av olika karaktär. Motståndet kan vara av

olika kraft, form och varaktighet beroende på exempelvis organisation och kontext (Jacobsen

& Andersson, 2013, s.26).

Eftersom förändringar är komplexa och kan möta olika reaktioner, ställs det också höga krav

på chefer att utöva ledarskap. Detta då chefer hamnar i nyckelroller med stor påverkan för hur

mottagandet blir. Med utövande av ledarskap menas att chefen står i ett asymmetriskt, eller

ojämlikt förhållande till sina medarbetare och får dessa att följa (Alvesson, Blom &

Svenningsson, 2017, s.24). Ledarskap har därför möjligheten att göra skillnad för hur

anställda tar emot beslut, men kan även stärka moral, inspirera medarbetare och ge mening åt

enformiga arbetsuppgifter (Alvesson, Blom & Svenningsson 2017, s.13). Genom att

exempelvis måla en tydlig framtidsvision som medarbetaren kan finna trygghet och

förtroende i kan cheferna leda och engagera sina medarbetare (Jacobsen & Andersson, 2013,

s.211).

En organisationsförändring som blir alltmer vanlig är omvandlandet av traditionella
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cellkontor till trendiga aktivitetsbaserade arbetsplatser (Skogland, 2017, s.62). Detta innebär

att kontoret utformas efter zoner som baseras på medarbetarnas olika aktiviteter (Sveriges

Kommuner och Landsting, 2014, s.7). Kontoret bygger på ett aktivitetsbaserat arbetssätt som

är vanligt förekommande bland offentligt anställda tjänstemän i Sverige (Sveriges Kommuner

och Landsting, 2014, s.13). En organisation som nyligen genomfört denna förändring är

Uppsala kommun, som under hösten och vintern 2021 flyttade in i aktivitetsbaserade lokaler i

det nyligen renoverade Stadshuset (Dagens Fastigheter, 2020). Förändringen innebär alltså

både en fysisk flytt till nya lokaler, men även införandet av det aktivitetsbaserade arbetssättet.

Uppsala kommuns olika verksamheter satt tidigare utspridda på olika kontor och genom

denna förändring har organisationen samlat en stor del av sina anställda i Stadshuset.

Organisationen är den största arbetsgivaren i kommunen (Uppsala kommun, 2021) och

består av olika bolag, styrelser, nämnder och förvaltningar (Uppsala kommun, u.å). Att

genomföra en organisationsförändring av denna storlek i en stor organisation som Uppsala

kommun förutsätter att förändringen blir väl genomförd och är anpassad efter organisationens

verksamhet. Under förändringsarbetet ställer det således krav på cheferna att utöva ledarskap,

då det kan spela stor roll för hur förändringen tas emot ute i organisationen.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur chefer på Uppsala kommun beskriver sin

upplevelse av ett nyligen genomfört förändringsarbete. Som tidigare nämnt är Uppsala

kommun den största arbetsgivaren i kommunen och bedriver en rad olika verksamheter under

en och samma organisation. Storleken på organisationen gör den komplex, vilket innebär att

organisationens olika verksamhetsområden kan skilja sig mycket ifrån varandra.

Med bakgrund i denna komplexitet anses det intressant att undersöka hur chefer i kommunen

beskriver att de har utövat sitt ledarskap under förändringsarbetet, samt hur de upplever att

förändringen har varit anpassad efter verksamheten. Detta eftersom

organisationsförändringens natur kan ha effekt på både hur cheferna kan utöva sitt ledarskap,

men även vilka eventuella reaktioner cheferna kan möta i organisationen. Detta har resulterat

i följande frågeställningar:
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1. Hur beskriver cheferna att de utövat sitt ledarskap under förändringsarbetet?

2. Hur beskriver cheferna att förändringen har varit anpassad efter verksamheterna?

3. Har cheferna stött på någon form av motstånd under förändringsarbetet?

1.3 Uppsatsens disposition

Denna uppsats börjar med att introducera läsaren till de ämnen som uppsatsen kommer beröra

samt till fallorganisationen Uppsala kommun, där studien har utförts. Detta mynnar sedan ut i

studiens syfte och problemformuleringar. I kapitel 2 presenteras tidigare forskning om

uppsatsens ämnen i syfte att ge läsaren en bakgrund till vad som tidigare sagts om de berörda

ämnena organisationsförändringar, ledarskap, ledarskap i förändring och motstånd. I kapitel 3

presenteras sedan den teoretiska begrepps- och referensram som uppsatsen bygger på, med

nyinstitutionell teori, motivationsklyftan samt en vidareutvecklingen av teorin

arbetarkollektivet. Därefter följer en redogörelse för ledarskapsteorin om situationellt

ledarskap. Den teoretiska begrepps- och referensramen kommer sedan att kopplas ihop med

det sammanställda empiriska materialet för att analyseras.

I kapitel 4 redovisas de metodansatser som uppsatsen bygger på samt de metodologiska

aspekter som har bidragit till att forma processen. Här presenteras analysprocessen av det

insamlade materialet samt en sammanställning av det färdiga kodningsschemat. Detta görs i

syfte att visa läsaren hur uppsatsens empiri har bearbetats inför resultatet. I kapitel 5

presenteras sedan den sammanställda empirin i form av ett resultat, vilket analyseras med

hjälp av den teoretiska begrepps- och referensramen som presenterades i uppsatsens tredje

kapitel. Detta görs för att ge olika teoretiska perspektiv på hur resultatet kan tolkas. Därefter

följer en diskussion i kapitel 6 om hur resultatet relaterar till teori, tidigare forskning samt

vald metod. Uppsatsen avslutas med en konklusion samt reflektion och förslag på vidare

forskning.

1.4 Avgränsningar och definitioner av begrepp

Då uppsatsens frågeställningar riktar sig till personer i chefspositioner kommer uppsatsen

också avgränsas till det ledarskap som utövas av formella chefer, i ett asymmetriskt
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maktförhållande till medarbetarna (Alvesson, Blom & Svenningsson, 2017, s.24). Denna

avgränsning görs för att  bidra till att uppsatsen blir mer begriplig för läsaren i syfte att

besvara frågeställningen.

Det finns många definitioner av ledarskap. Alvesson, Blom & Svenningsson (2017) menar att

ledarskap har möjligheten att stärka moral, att inspirera medarbetare samt skapa ömsesidig

förståelse och tillit bland människor (Alvesson, Blom & Svenningsson 2017, s.13). Denna

uppsats utgår från definitionen att utövande av ledarskap är de metoder och tillvägagångssätt

som chefen använder för att få med sig sina medarbetare och få dem att följa.

Ännu ett begrepp som är värt att definiera är “motstånd”, då vi i denna uppsats ämnar

undersöka om cheferna stött på reaktioner om motstånd från de anställda under

förändringsarbetet. Vi kommer därför att utgå från definitionen om att motstånd uppstår när

den anställde medvetet avviker från den överordnades förväntningar. Motstånd kan därmed

ses som ett sätt för den underordnade att försvara sin värdighet och framstå som självständig,

och blir ett sätt att frita sig från den kontroll den överordnade besitter (Karlsson & Skorstad,

2019, s.519). Motstånd kan ge sig tillkänna i olika former och reaktioner, både som kollektivt

såväl som individuellt (Karlsson & Skorstad, 2019, s.521).

Vidare anser vi att begreppet “förändringsarbetet” behöver klargöras för att läsaren enklare

ska begripa uppsatsens innehåll. Med “förändringsarbetet” syftar vi i denna uppsats till den

genomförda organisationsförändring som Uppsala kommun nyligen genomfört. Detta

inkluderar dels flytten till Stadshuset, där en stor del av organisationens personal har samlats i

nya kontorslokaler, men även implementeringen av ett nytt arbetssätt, då Stadshuset är

utformat med aktivitetsbaserade lokaler. Den tidsaspekt som “förändringsarbetet” avser är

från det att cheferna och enheterna blivit varse om att förändringen ska ske, fram tills att

flytten genomförts fysiskt.

2. Tidigare forskning

Syftet med detta kapitel är att redogöra för tidigare forskning, som valts ut för sin relevans

till uppsatsens ämne samt de frågeställningar som studien ämnar att svara på. Den tidigare

forskningen syftar till att ge läsaren övergripande bakgrundskunskaper om vad som tidigare

8



forskats på och konstaterats gällande uppsatsens ämnen. Den tidigare forskningen

presenteras i en särskild ordning, för att tydliggöra den röda tråden för läsaren. Initialt i

kapitlet introduceras forskning om organisationsförändringar, som följs av tidigare forskning

om motstånd, en potentiell konsekvens av organisationsförändringar. Till sist presenteras

forskning om ledarskap och ledarskap i förändring, som handlar om tillvägagångssätt för

chefer att leda sina medarbetare genom organisationsförändringar, samt för att bemöta

eventuellt motstånd.

2.1 Organisationsförändringar

W. Warner Burke och George H. Litwin (1992) ansåg sig efter flera år som

organisationskonsulter på British Airways ha fått tillräckliga erfarenheter angående vilka

organisationsförändringar som fungerat bra och vilka som fungerat mindre bra i

organisationen.  Dessa erfarenheter använde de sedan för att tillsammans ta fram den så

kallade Burke–Litwin Model of Organizational Performance and Change. Modellen kan ses i

sin helhet i figur 1.

Figur 1. Burke–Litwin Model of Organizational Performance and Change (1992)
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Burke–Litwin-modellen visar hur olika beståndsdelar i en organisation influerar varandra. En

organisation existerar i en extern miljö, bestående av exempelvis kultur, marknad samt

politiska och ekonomiska klimat. Exempel på detta är hur utformning av miljö och marknad

påverkar organisationens produkter och tjänster, hur motivation inom organisationen

påverkas av ledarskapet samt hur dynamik i grupperingar och team kan påverka

organisationens prestationer (Burke & Litwin, 1992, s.527). Modellen är komplex och visar

hur förändring i en av organisationens delar också kan komma att påverka och driva

förändring i andra delar av organisationen (Burke & Litwin, 1992, s.528). Vidare menar de att

organisationsförändringar kan påverkas av faktorer som strategi, ledarskap och

organisationskultur mer än exempelvis av organisationsstruktur eller system. Alltså menar de

att förändringar i exempelvis ledarskap kan få större påverkan än exempelvis en ny

organisatorisk struktur, beroende på var förändringen sker (Burke & Litwin, 1992, s.529).

John P. Kotter (1995) har observerat hundratals organisationsförändringar och vill med

artikeln “Why transformation efforts fail” understryka det faktum att majoriteten av fallen

varit mer eller mindre misslyckade. I förhoppning om att företag kan ta lärdom av andras

misstag har Kotter listat de åtta mest omfattande misstag som kunnat observeras under

förändringsprocesserna (Kotter, 1995, s.61):

1. Misslyckande med att skapa angelägenhetsmedvetande

2. Misslyckande med att skapa en vägledande koalition

3. Avsaknad av vision och strategi

4. Misslyckande med att förmedla förändringsvisionen

5. Misslyckande att eliminera hinder för förändringsvisionen

6. Misslyckande med att planera och skapa kortsiktiga framgångar

7. Utropa seger i förskott

8. Misslyckande att förankra förändringarna i organisationskulturen

Även i de lyckade förändringar som Kotter observerat har misstag begåtts, men han menar att

den bidragande faktorn till framgång handlar om en helhetsförståelse för

förändringsprocessen. Varje fas i en förändring kräver en viss ansträngning eftersom ett mer

omfattande problem i en av faserna kan få förödande konsekvenser på hela processen. Genom

att redogöra för de mer betydande misstag som företag riskerar att ställas inför, vill Kotter
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avslutningsvis poängtera att ett reducerat antal misstag under processen kan avgöra utfallets

framgång (Kotter, 1995, s.61).

I artikeln Managing Organizational Change: An integrative Perspective ställer sig Nadler

(1981) frågan om huruvida existerande kunskap om större organisationsförändringar kan

bilda ett praktiskt ramverk för hanterandet av organisationsförändringar. Syftet är alltså inte

att konstruera en ny teori eller modell, utan snarare förena befintlig kunskap (Nadler, 1981,

s.192). Nadler försöker inledningsvis introducera temat för organisationsförändringar, som

han menar kan handla om såväl miljöombyten som införande av ny teknik. Han hänvisar

sedan till Beckhard and Harris som förklarar förändring som en process bestående av tre

faser; current state (A), future state (B) och transition state (C). Målet med en förändring är

att gå från fas A till fas B, alltså från current state till future state. För att övergången till fas B

ska gå som planerat behöver den kritiska fasen C passeras. Denna fas är kritiskt då det som

sker i detta läge bestämmer hur fas B (future state) kommer arta sig (Nadler, 1981, s.196).

Alan L. Frohmans artikel Igniting Organizational Change from Below: The Power of

Personal Initiative (1997) skiljer sig något från Nadler, Kotter och Burke-Litwin, då Frohamn

undersökt mindre förändringar och hur dessa har drivits igenom på initiativ från

medarbetarna. Artikeln håller med om att organisationer är i behov av konstant förändring för

att anpassas till en föränderlig omgivning. Frohmans tes bygger däremot på att denna

anpassningsbarhet borde gynnas av mindre förändringar inom organisationen, initierade av

medarbetare (Frohman, 1997, s.39). Artikeln bygger på intervjuer med över 100 personer

inom olika discipliner, och undersökte bland annat eventuella gemensamma karaktäristiska

drag och drivkrafter bland dessa medarbetare (Frohman, 1997, s.40).

Resultatet av Frohmans studie visade att ambitionen bakom förändringsinitiativen var

problem-lösning-fokuserat. Medarbetarna initierade alltså förändringar när de såg problem

som behövdes tas om hand, och inte med någon agenda för att bli belönade eller befordrade

(Frohman, 1997, s.44). Drivkraften var således att göra skillnad (Frohman, 1997, s.45).

Frohman menar att de flesta organisationer inte fostrar eller omfamnar denna typ av kultur

där medarbetare i organisationen kan initiera och driva igenom en förändring (Frohman,

1997, s.47). Avslutningsvis argumenterar han för att studier om organisationsförändringar

inte bör ha huvudsakligt fokus på hur och varför individer motsätter sig förändringar, utan
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istället hur man kan identifiera de organisationsstrukturer som motsätter sig individers

initiativtagande och istället göra dem mer mottagliga för detta (Frohman, 1997, s.52).

2.2 Motstånd

Spiker och Lesser (1995) berättar i artikeln Change Management om en mindre däckverkstad

som valde att investera i nya maskiner med syftet att effektivisera verksamheten. Kort

därefter havererade maskinerna en efter en. Det visade sig att de anställda medvetet

ansvarade för haveriet med förhoppningen att arbetet skulle återgå till det gamla normala

(Spiker & Lesser, 1995, s.17). Med detta exempel vill författarna poängtera det faktum att

förändringar kommer mötas av motstånd oavsett hur fördelaktig förändringen tycks framstå

för såväl anställd som organisation. Att en förändring sker i större eller mindre skala har inte

heller någon större betydelse, motståndet uppstår på samma sätt men i varierande styrka.

Författarna menar att det inte är själva syftet med förändringen som är problematiskt utan

snarare tillvägagångssättet, som ofta utesluter hänsynstagande till den mänskliga faktorn

(Spiker & Lesser, 1995, s.17). David Coghlan menar i sin artikel “Approach to dealing with

resistance to change” till och med att ett försök till förändring som inte är personfokuserat,

kommer leda till just motstånd och alienation (Coghlan, 1993, s.13).

David Coghlans (1993) intentioner med artikeln är att granska aktuella metoder för att

hantera motstånd till förändring. Samtidigt förespråkar han Carl Rogers teori “A

person-centred approach” som han menar både kan underlätta hanteringen av samt

förståelsen för en individs motstånd till organisationsförändringar (Coghlan, 1993, s.10).

Inledningsvis utgörs artikelns innehåll av en sammanställning av olika källor som behandlar

ämnet motstånd till organisationsförändringar. Källorna berör exempelvis den aspekt som

menar att motstånd är vanligt förekommande då det utgör en väsentlig del i processen att

förstå förändringen. Vidare redogörs motstånd som något som har både en kognitiv och

emotionell påverkan på individen samt att motstånd bör ses som dynamiskt och inte passivt

(Coghlan, 1993, s.11).

Efter att ha gett prov på vad motstånd i organisationer kan innebära vill Coghlan presentera

Rogers teori “A person-centred approach” som ett sätt att hantera motståndet (Coghlan, 1993,

s.10). Grundtanken med Rogers teori är att inledningsvis skapa ett klimat där individen får
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förutsättningar att åstadkomma personlig förändring. Faktorer som utgör ett sådant klimat är

kongruens, ovillkorlig positivitet och empati. Rogers visar alltså på ett tillvägagångssätt för

att hantera motstånd kopplat till individer. Han menar att detta utgörs av stöttning på

personlig nivå, ovillkorlig positivitet för en ökad trygghet hos individen samt uppvisande av

empati med syfte att visa på genuint intresse för den som behöver stöttning (Coghlan, 1993,

s.12). Enligt Rogers bör alltså chefer skapa ett komfortabelt klimat där individerna får

möjlighet att processa förändringen med syftet att minska motståndskänslorna (Coghlan,

1993, s.13).

Tre olika typer av problem som kan uppstå när en förändring genomförs framgår även i

David A. Nadlers (1981) artikel Managing Organizational Change: An Integrative

Perspective. I artikeln berör han hur man strategiskt hanterar en organisationsförändring samt

har identifierat tre hinder: motstånd, kontroll och makt. Motstånd definieras av att människan

är i behov att känna stabilitet och säkerhet. När förändring sker på en arbetsplats försvinner

denna känsla av stabilitet och säkerhet vilket resulterar i en ovisshet hos individen. Att

behöva ändra en automatik och struktur kan leda till orolighet, i synnerhet om individen inte

tror på de nya förslaget (Nadler, 1981, s.197).

Problem kopplat till kontroll handlar om att förändringar kan göra att befintliga strukturer,

som tidigare varit effektiva för organisationens verksamhet, blir oanvändbara (Nadler, 1981,

s.197-198). Nadler menar att organisationen under en förändring riskerar att tappa sin

kontroll över arbetskapaciteten om förändringsarbetet fokuserar mer på målet av förändringen

än på själva vägen dit. Det sista problemet menar Nadler är kopplat till makt. I varje

organisation finns ett politiskt system bestående av stridande maktallianser, ett system som

vanligtvis faller sig naturligt inom en verksamhet. Denna dynamik som finns inom systemet

kan komma att påverkas under en förändring. Maktsystemet uppkommer av olika individer

och grupper inom organisationen, och det som kan väcka oro under en förändring är att

maktbalansen mellan positionerna i systemet kan komma att modifieras (Nadler, 1981,

s.198).

Att organisationsförändringar ofta leder till reaktioner om motstånd hos de som påverkas av

den berörs även av Kotter och Schlesinger (2008) i artikeln Choosing strategies for change.

Artikeln publicerades i Harvard Business Review första gången år 1979 och publicerades på
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nytt år 2008. Företag ställs fortfarande inför samma behov av förändringar, trots att världen

ser annorlunda ut många år senare, därav ansågs ämnet relevant för återpublicering. I artikeln

menar författarna att det främst finns fyra anledningar till varför anställda kan ställa sig

negativa till förändringar och uttrycka motstånd. Dessa beskrivs vara att anställdas

egenintresse inskränks, att de har brist på förståelse och tillit, att anställda värderar

situationen annorlunda från beslutsfattare samt att de har låg tolerans för förändringar

generellt. För att överkomma dessa motstånd identifierade Kotter och Schlesinger vissa

nyckelfaktorer för chefers agerande. Exempelvis kan man utbilda och kommunicera om

förändringen till medarbetarna, involvera och bjuda in dem till att medverka samt erbjuda

support till de som behöver stöd (Kotter & Schlesinger, 2008).

2.3 Ledarskap

I sin artikel Managerial Leadership: A Review of Theory and Research (1989) utvärderar

Gary Yukl teorier och empiriska studier om ledarskap och poängterar hur ämnet är intressant

för forskare inom olika discipliner som psykologi, sociologi, statsvetenskap och management

(Yukl, 1989, s.251). Trots att det finns en stor mängd forskning om ledarskap så kan en

fullständig definition av begreppet vara svår att hitta, då forskare ofta definierar begreppet i

den mån det passar deras studier. Yukl återger hur de flesta av dessa definitioner av ledarskap

inbegriper att inflytande utövas, men det kan vara oklart vem utövaren egentligen är eller på

vilket sätt inflytande utövas. Det råder även osämja huruvida någon som utövar inflytande

över någon annan genom makt och kontroll i form av belöning och bestraffning faktiskt kan

anses leda (Yukl, 1989, s.252). Yukl själv definierar i artikeln begreppet brett och menar att

ledarskap i en organisation inkluderar en mängd saker såsom påverkan på mål och strategier,

engagemang, grupptillhörighet och kultur (Yukl, 1989, s.253).

Alvesson och Spicer (2012) har en mer kritisk framhållning till ledarskap i artikeln Critical

leadership studies: The case for critical performativity. Författarna bygger sin artikel på

existerande litteratur, särskilt litteratur med en kritisk ton till kontroll och motstånd (Alvesson

& Spicer, 2012, s.369). I linje med detta positionerar de en performativ kritik mot ledarskap. I

artikeln menar författarna att ledarskap idag används som en övergripande lösning oavsett

vilket problem organisationen ställs inför eller vilken kontext det är. De menar att detta

bidragit till att vi endast är intresserade av att ompaketera chefens arbete som mer attraktivt
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och imponerande med hjälp av ledarskap (Alvesson & Spicer, 2012, s.367-368). Med denna

kritiska syn på ledarskap poängterar de vikten av att visa och reflektera över när, hur och om

det är lämpligt att utöva ledarskap alls (Alvesson & Spicer, 2012, s.367).

Huruvida det är lämpligt att använda ledarskap och isåfall i vilken mängd berörs även i

artikeln Enough Leadership av Henry Mintzberg (2004). I artikeln argumenterar han att det är

felaktigt att organisationer som ställs inför problem antas behöva nytt, eller mer, ledarskap.

Han menar att lösningen istället är ledarskap i mindre eller mer lagom mängd. Detta

exemplifierar han genom att en chef inte behöver vara drivande i att sätta en riktning för

medarbetarna, utan snarare stötta dem att skapa sin egen riktning. Vidare menar Mintzberg att

chefer vinner sitt ledarskap genom support från de som följer, medarbetarna, samt genom

engagemang. Genom att chefer själva engagerar sig i sitt arbete, roll och i organisationen kan

de också engagera andra runt om kring och vinner således respekt från sina medarbetare.

2.4 Ledarskap i förändring

Att organisationer är “fulla av skräp bestående av gårdagens förändringsinitiativ” beror

nödvändigtvis inte på organisationens kapacitet att genomföra förändringar, utan snarare på

bristande ledarskap (Gill, 2003, s.307). Roger Gill (2003) hävdar i artikeln Change

management - or change leadership? att en väl organiserad och planerad

organisationsförändring inte är tillräckligt, det krävs även effektivt ledarskap. Artikeln

presenterar resultatet av en treårig litteraturstudie där författaren konvergerar separata

ledarskapsteorier (Gill, 2003, s.307). Detta gör han i syftet att utveckla “en integrerad

ledarskapsmodell för framgångsrika förändringar” (Gill, 2003, s.312).

Gill menar att ett effektivt ledarskap kräver vision, värderingar, strategi, empowerment,

motivation och inspiration. Vision bidrar till en ökad förståelse för varför förändring är

nödvändigt samt fungerar som ett sätt att motivera (Gill, 2003, s. 312). Ett ledarskap som

framgångsrikt kan identifiera och promota gemensamma värderingar bidrar till skapandet av

en stark enhet och utgör därmed ett effektivt ledarskap (Gill, 2003, s. 313). Strategi är det

som banar vägen genom en förändring. Utan en strategi är och förblir visionen om

förändringen endast en dröm (Gill, 2003, s. 315). Genom empowerment ges medarbetaren

ökad befogenhet med intentionen att de ska bli mer självgående. Detta syftar till att kunna ge
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medarbetaren en större bidragande roll i verksamheten. Det handlar om att ledaren vill öka

tillförlitligheten till sina medarbetare så att de på egen hand kan åstadkomma nytta (Gill,

2003, s. 315). Motivation och inspiration leder till att en effektiv ledare får sina medarbetare

att vilja arbeta för organisationens mål. Genom att anpassa organisationen mål efter

medarbetarens egna behov och intressen uppstår motivation (Gill, 2013, s. 316). Artikeln

presenterar Gills ledarskapsmodell, bestående av ovannämnda beståndsdelarna, som han

menar resulterar i effektivt ledarskap som i sin tur ska leda till framgångsrikt

förändringsarbete.

Efter att ha tagit del av organisationsförändringar både som medarbetare samt från erfarenhet

som organisationskonsult utvecklade Craig M. McAllaster (2004) ett perspektiv på

förändring som han kallade The Five P’s of Change. McAllaster menar att de olika begreppen

kan fungera väl i förändringsarbete applicerat var för sig, men att de ger bäst effekt i

kombination med varandra (McAllaster, 2004, s.319). Pain, eller pina, beskriver han som

drivkraften i förändringar och menar att organisationer ofta driver ett förändringsarbete först

när pinan är så pass stor att förändring är enda utvägen (McAllaster, 2004, s.319). Process är

tillvägagångssättet för hur man genomför förändring. McAllaster menar att chefer ofta

applicerar one-size-fits-all-lösningar i egna organisationen som dessvärre sällan fungerar i

praktiken. Problemet är då att det sällan genomförs ordentliga utvärderingar för att analysera

verksamheten och fastställa organisationens egentliga behov (McAllaster, 2004, s.321).

Politik är ständigt närvarande och har stor påverkan på beslut om förändring i organisationer

(McAllaster, 2004, s.323). Payoff, eller utdelning, handlar om att chefer ofta genomför

förändringar utan tanke på vilken utdelning det kommer ge för övriga berörda i

organisationen. Det gör att det kan vara svårt att få de anställda att känna motivation eller

förståelse för vilken utdelning förändringen kommer att ge (McAllaster, 2004, s.324). Till sist

hävdar McAllaster att persistence, eller uthållighet, är viktigt då organisationer har ett

inneboende motstånd till förändringar. Han poängterar att framgångsrika förändringar bygger

på att överkomma detta motstånd. Detta görs genom uthållighet, som ofta är tidskrävande och

måste komma uppifrån ledningen genom strategiska förändringar som sedan noggrant

implementeras i resten av organisationen (McAllaster, 2004, s.326).

Även McKenna och Yost (2004) tar upp den motvillighet som finns hos individer och
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organisationer angående förändring. I sin artikel The Differentiated Leader: Specific

Strategies for Handling Today’s Adverse Situations menar de att förändringar, oavsett om de

är nödvändiga eller oundvikliga, kan leda till oroskänslor hos både ledning och anställda

(McKenna & Yost, 2004, s.293).

Artikeln bygger på The Waypoint Project, en 10 år lång studie genomförd på

flygplanstillverkaren Boeing. Studien följer karriärerna hos 120 chefer och studerar vilka

faktorer eller händelser som format deras utveckling och ledarskap, särskilt under kris och

stressiga perioder (McKenna & Yost, 2004, s.293). McKenna och Yost menar att många

föredrar sitt trygga tillstånd framför att erkänna ett behov av förändring. Genom att erkänna

behovet av förändring kliver man därmed utanför sin så kallade zone of comfort, vilket de

menar kan bidra till känslor av obehag både hos chef och medarbetare (ibid). Vidare menar

McKenna och Yost att chefer i pressade situationer tenderar att antingen starkt följa sin egen

övertygelse utan tanke på andra runt omkring, medan andra chefer lägger för mycket vikt vid

att behålla lugnet och trygghet hos de anställda. Författarna argumenterar för att nyckeln till

framgång i dessa situationer är chefens förmåga att hålla sig distanserad, eller differentierad,

från de känslor som förändringen kan frambringa hos andra. På så sätt kan chefen behålla

fokus på vad som är viktigt för själva förändringen, men också vad som är viktigt för

organisationens anställda (McKenna & Yost, 2004,  s.294).

McAllaster konstaterande att avsaknaden av ordentliga utvärderingar av egna verksamheten i

“process-stadiet” av en förändring kan leda till problem. Longnecker och Riemans (2007)

artikel Making organizational change stick: leadership reality checks tar avstamp i liknande

resonemang som McAllaster (2004, s.321) om behovet av att analysera den egna

verksamheten, identifiera förbättringsmöjligheter, implementera och därefter utvärdera och

mäta resultatet (Longnecker & Rieman, 2007, s.7). Genom sin forskning och intervjuer med

företagsledare har de funnit återkommande teman för hur organisationer bäst implementerar

hållbara förändringar, samt eventuella fallgropar att undvika.

Longnecker och Rieman argumenterar för att chefer under förändringsarbetet bör granska och

utvärdera de mål som satts upp under startfasen, för att enklare bedöma förändringens

framgång. Utvärderingen kan göras tillsammans med både team och kunder för att se vilka

resultat som förändringen har bidragit med, men även vilken effekt det haft på konkurrerande
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organisationer (Longnecker & Rieman, 2007, s.8). Författarna varnar dock chefer från att fira

målgången för tidigt. Precis som Kotter uttryckte i “Why transformation efforts fail” (1995,

s.66) så menar Longnecker och Rieman att ta ut segern i förskott kan förhindra nödvändiga

justeringar, och om arbetet behöver fortsätta även därefter kan detta resultera i brist på

motivation och tappat fokus hos medarbetarna (Longnecker & Rieman, 2007, s.8).

För att förändringar ska bli mer hållbara poängterar Longnecker och Reiman att både chefer

och medarbetare måste bibehålla fokus och disciplin tills förändringen satt sig tillräckligt för

att bli en ny vana. De menar att mycket startar med chefen som individ, om hen föregår med

gott exempel gällande beteende och stöttning kan det generera bättre prestationer hos

medarbetarna. Vidare menar Longnecker och Reiman att chefer kan motivera medarbetarna

under förändringen genom att investera i deras kontinuerliga utveckling. De fortsätter med att

argumentera för att förändringsarbete som drivs på detta sätt gör väsentlig skillnad, till

motsats från genom exempelvis skrämseltaktik (Longnecker & Rieman, 2007, s.9).

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning

Ovan har vi redogjort för tidigare forskning om de ämnen som uppsatsen berör:

organisationsförändringar, ledarskap, ledarskap i förändring samt motstånd. Dessa områden

relaterar till varandra på olika sätt och genom att presentera samtliga artiklar har vi ämnat

visa att det finns mycket tidigare forskat om ämnena och att ämnena således är

flerdimensionella.

Burke och Litwins modell om organisationsförändringar syftar till att visa hur delar i en

organisation påverkas och influeras av varandra och hur förändringar i en del av

organisationen kan påverka förändring i en annan del (Burke & Litwin, 1992, s.528). Kotter

listade de 8 mest omfattande misstag han observerat under förändringsprocesser och genom

att synliggöra dessa menade han att färre antal misstag blir avgörande för förändringens utfall

(Kotter, 1995, s.61). Frohman å andra sidan studerade organisationsförändringar av mindre

skala och menade att organisationer borde omfamna medarbetarnas vilja att göra skillnad och

initiativtagande till förändringar (Frohman, 1997, s.47).

Spiker och Lesser hävdar i artikeln Change Management att organisationsförändringar
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kommer mötas av motstånd oavsett hur fördelaktig den tycks framstå (Spiker & Lesser, 1995,

s.17). Vidare menar både Spiker och Lesser samt Coghlan att förändringar som inte är

personfokuserade kommer leda till alienation och motstånd (Spiker & Lesser, 1995, s.17;

Coghlan, 1993, s.13). Motstånd är även ett problem som Nadler identifierat i sin artikel,

kopplat till organisationsförändringar, som är definierat av människans behov av trygghet och

stabilitet. Vid en organisationsförändring riskerar denna trygghet att försvinna, vilket i sin tur

leder till ovisshet hos individen (Nadler, 1981, s.197).

Henry Mintzberg (2004) argumenterar i sin artikel för att chefer ska utöva ledarskap i mindre,

eller mer lagom mängd. Han menar att chefer inte måste vara drivande i att sätta riktningen

för medarbetarna, utan att de istället kan stötta sina medarbetare till att skapa sina egna vägar.

Gill menar å andra sidan att det krävs effektivt ledarskap för att en välorganiserad och

planerad organisationsförändring ska bli lyckad (Gill, 2003, s.307). McKenna och Yost menar

att chefer vid förändringar gynnas av att hålla sig differentierade och distanserade till de

känslor som förändringen kan frambringa hos andra. På detta sätt kan de behålla fokus genom

förändringsarbetet (McKenna & Yost, 2004, s.294).

Samtliga artiklar som har presenterats i detta kapitel bidrar till att ge läsaren insikter och

förståelse för den kontext som denna studies resultat kommer att sättas i. De ämnar därför

användas för att ställas i relation till och ge perspektiv på uppsatsens syfte: att undersöka hur

chefer i Uppsala kommun beskrivet att de utövat sitt ledarskap under ett förändringsarbete,

hur de upplevt att förändringen har varit anpassad efter verksamheten samt om de stött på

reaktioner om motstånd under förändringsarbetet.

3. Teoretisk och begreppslig referensram

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som uppsatsen bygger på. Här redogörs för

de teorier och begrepp som senare kommer att appliceras på det insamlade materialet i syfte

att besvara uppsatsens frågeställningar. Först redogörs för den nyinstitutionella teorin och

dess väsentliga begrepp som isomorfism, särkoppling och legitimitet. Denna teori har valts

för att kunna belysa varför organisationer väljer att genomföra samma

organisationsförändringar och applicera samma strukturer och processer trots skilda behov.

Därefter presenteras den så kallade motivationsklyftan, samt en vidareutveckling av
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motståndsteorin om arbetarkollektivet. Dessa har valts för sin relevans till ämnet motstånd

och för att kunna ge perspektiv på varför det kan uppstå i förändringar. Till sist följer en

redogörelse för ledarskapsteorin om situationellt ledarskap, som kommer vara behjälplig för

att analysera chefernas beskrivningar av det utövade ledarskapet.

3.1 Nyinstitutionell teori

Nyinstitutionell teori utvecklades ur den institutionella teorin. Ett fokusområde inom

nyinstitutionell teori handlar om organisationers tendens att bli alltmer lika varandra, särskilt

organisationer som verkar inom samma bransch eller samma organisatoriska fält.

Nyinstitutionell teori ställer frågan varför organisationer väljer att genomföra samma sorters

förändringar och applicera samma strukturer och processer, även om organisationerna skiljer

sig åt i exempelvis bransch eller geografiskt område, och därav kan ha skilda behov

(Eriksson-Zetterquist, 2009, s.64). Två tongivande verk som format den nyinstitutionella

teorin är DiMaggio och Powells (1983) artikel “The Iron Cage Revisited: Institutional

Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields” samt Meyer och Rowans

(1977) “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony”

(Eriksson-Zetterquist, 2009, s.63).

3.1.1 Isomorfism

Begreppet isomorfism kännetecknar fenomenet då organisationer som är verksamma inom

samma organisatoriska fält eller miljö tar efter varandra (DiMaggio & Powell, 1983, s.150).

Ett organisatoriskt fält innefattar ett kollektiv av organisationer som visar på liknande

institutionella tendenser, alltså exempelvis är verksamma inom samma bransch (DiMaggio &

Powell, 1983, s.148). DiMaggio och Powell menar att införlivandet av den byråkratiska

organisationsstrukturen är ett exempel på isomorfism. Denna homogenisering av en

verksamhetsstruktur uppstår däremot inte av anledningen att effektivisera verksamheten, utan

snarare på grund av att organisationer strävar efter att efterlikna varandra (DiMaggio &

Powell, 1983, s.147).

Isomorfism kan delas in i tre typer; tvingande, normativ och mimetisk. Tvingande isomorfism

betyder att en organisation tvingas anpassa sig och bli mer lik andra organisationer på grund
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av formella och informella krav. Dessa krav kan exempelvis vara formella politiska beslut

och lagar, men även av mer informell karaktär i form av ett tryck från andra organisationer

eller samhället (DiMaggio & Powell, 1983, s.150). Mimetisk isomorfism drivs till större del

av organisationers osäkerhet. Om en organisation exempelvis är osäker kring införandet av ett

arbetssätt eller policy kan de snegla på vad andra organisationer som liknar dem själva har

gjort. Genom att härma och ta efter andras beslut tar organisationen en lösning som varit

lyckad i en annan organisation och applicerar den i sin egna verksamhet, i hopp om att den

ska bli lika lyckad (DiMaggio & Powell, 1983, s.151). Normativ isomorfism uppkommer från

professionalisering, ett uttryck för när en yrkesgrupp gemensamt försöker samla och definiera

sina arbetsmetoder för att vinna legitimitet å yrkesrollens vägnar. Ökad professionalisering

beror på två aspekter: ökat inflytande av formell utbildning, samt uppkomsten av

professionella nätverk som i sin tur bidrar till spridningen av organisationsmodeller. Ett

exempel på hur normativ isomorfism tar sig uttryck är i rekryteringsprocesser när

organisationer väljer att nyanställa inom samma bransch (DiMaggio & Powell, 1983, s.152).

3.1.2 Legitimitet

Ett centralt begrepp inom nyinstitutionell teori är legitimitet. En organisation kan finna

trygghet i att införa strategier som redan framgångsrikt implementerats av andra

organisationer inom samma organisatoriska fält (DiMaggio & Powell, 1983, s.148).

Organisationer drivs alltså av att implementera välkända strukturer och processer som

fungerat för andra organisationer, då dessa är legitimerade och det då blir ett sätt att få

organisationens handlingar rättfärdigade. Att vinna legitimitet blir som ett kvitto på att

organisationen gör något rätt (Meyer & Rowan, 1977, s.340). Att vinna legitimitet från

omvärlden är således av stor vikt för organisationens fortsatta effektivitet och överlevnad

(Meyer & Rowan, 1977, s.349).

3.1.3 Särkoppling

Meyer och Rowan (1977) beskriver särkoppling som när delar och aktiviteter i en

organisationsstruktur är oberoende eller skilda från varandra. Om aktiviteter i en organisation

är för tätt kopplade till varandra är dessa också mer kontrollerade. Meyer och Rowan menar

att dessa försök till mer kontroll kan leda till konflikt och således sämre legitimitet.
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Särkoppling anses vara mindre konfliktskapande, eftersom en organisation kan behålla sin

formella struktur utåt medan de aktiviteter som genomförs inom organisationen kan variera i

hur de relaterar till den formella strukturen (Meyer och Rowan, 1977, s.357). Det kan alltså

finnas en distans inom organisationen mellan en formell och en mer informell struktur. Den

formella strukturen syftar till att organisationen ska vinna legitimitet externt från aktörer

utanför organisationen. Den informella strukturen å andra sidan är ofta mer anpassad efter hur

organisationen är mer effektiv i den dagliga verksamheten. Därför innebär särkoppling denna

distans som skapas mellan vad en organisation projicerar utåt, jämfört med hur det skiljer sig

från verksamheten inom organisationen (Meyer och Rowan, 1977, s.357).

3.2 Motstånd

För att anknyta till frågeställningen om huruvida cheferna i Uppsala kommun har upplevt

motstånd har vi valt att tillämpa Axelsson, Karlsson och Skorstads teoretiska utveckling

arbetarkollektivet idag. Axelsson, Karlsson och Skorstads studie är en uppföljning och

teoretisk vidareutveckling av Sverre Lysgaards teori arbetarkollektivet. Detta avsnitt kommer

inledningsvis bestå av Axelsson, Karlsson och Skorstads redogörelse för Lysgaards

ursprungliga teori om arbetarkollektivet följt av deras egen teoretiska vidareutveckling.

Genom att inledningsvis redogöra för Lysgaards teori ges läsaren större förståelse för vad

vidareutvecklingen grundar sig i.

3.2.1 Arbetarkollektivet

Arbetarkollektivet är ett resultat av sociologiprofessorn Sverre Lysgaards undersökning på en

pappersfabrik under 1950-talet. Undersökningen kännetecknas av en kamp mellan fabrikens

arbetare och ledning. Kollektivet, bestående av fabrikens arbetare, visade motstånd inför en

förändring som drevs av fabrikens ledning och kampen resulterade i att ledningen därefter

inte kunde genomföra vilka ändringar som helst utan arbetarnas synpunkt. Begreppsnamnet

är således ett sätt att poängtera att kollektivet endast innefattas av arbetarna, och inte chefer

högre upp i hierarkin (Karlsson & Skorstad, 2019, s.522).

Teorin om arbetarkollektivet menar att arbetsplatser består av två system: det
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tekniskt-ekonomiska systemet som utgörs av arbetsorganisering och företagets mål, främst

ekonomisk vinst, samt det mänskliga systemet som utgörs av arbetarna och deras mänskliga

behov. Enligt teorin hamnar dessa två system i konflikt med varandra och tre faktorer som

motsättningen bygger på har identifierats (Axelsson, Karlsson & Skorstad, 2019,  s.114): För

det första har människan en begränsad arbetskapacitet till skillnad från det

tekniskt-ekonomiska systemet som är omättligt. Fortsättningsvis hämmar systemet

människans behov av att utvecklas och arbeta mångsidigt då de arbetsuppgifter som tilldelas

är specialiserade och präglas av ensidighet. Den tredje faktorn grundar sig i risken att bli

ersatt av någon/något som gynnar systemet mer. Systemet är obönhörligt, den anställde är

alltid utbytbar vilket påverkar människans behov av trygghetskänsla (Karlsson & Skorstad,

2019, s.522).

Människan eftersträvar alltså trygghet, begränsning och mångsidighet vilket teorin menar

hotas av systemets omättlighet, ensidighet och obönhörlighet. För att överbrygga detta

mellanrum mellan människan och systemet tillträder arbetarkollektivet, vars syftet är att

skydda den anställde som är en del av det tekniskt-ekonomiska systemet.  Ett centralt begrepp

är “motmakt”, när detta kollektiv av anställda gör motstånd (Karlsson & Skorstad, 2019,

s.522).

3.2.2 Arbetarkollektivet idag - en ny studie och teoretisk utveckling

I Axelsson, Karlsson och Skorstads studie Arbetarkollektivet idag - en ny studie och teoretisk

utveckling (2019) återvänder forskarna till samma pappersfabrik 60 år senare i syfte att

undersöka om tiden har påverkat Lysgaards teori (Axelsson, Karlsson & Skorstad, 2019,

s.114).

Vidareutvecklingen skiljer sig från originalteorin då den senare menar att det

teknisk-ekonomiska systemet består av två separata system (Axelsson, Karlsson & Skorstad

2019, s.114). Vidareutvecklingen av teorin menar att det endast är det ekonomiska systemet

som karaktäriseras av omättlighet, ensidighet och obönhörlighet, då det tekniska systemet

inte skiljer sig fullt lika mycket från människans system, som kännetecknas av mångsidighet,

begränsande och trygghetssökande (Axelsson, Karlsson & Skorstad, 2019, s.141). I

vidareutvecklingen av teorin finner forskarna alltså skäl till att separera det
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vinstkoncentrerade ekonomiska systemet från det tekniska systemet, som snarare handlar om

fabrikens produktion.

Enligt Lysgaards ursprungliga teori är det inte är möjligt för arbetarna att infiltrera det

tekniskt-ekonomiska systemet (Axelsson, Karlsson & Skorstad, 2019, s.139).

Vidareutvecklingen av teorin visar å andra sidan att arbetarna faktiskt har infiltrerat det

tekniska systemet, då detta är skiljt från det ekonomiska systemet (Axelsson, Karlsson &

Skorstad, 2019, s.138). Forskarna kunde se att arbetarna intagit ett större ansvarstagande och

en större kontroll över arbetsprocessen i samband med den tekniska utvecklingen. I denna

utsträckning blir de också mindre utbytbara (Axelsson, Karlsson & Skorstad, 2019, s.138).

Exempelvis inför arbetarna också egna rutiner som de anser är mer effektiva än de som

delegerats av ledningen (Axelsson, Karlsson & Skorstad, 2019, s.136). I den nya teorin är

kollektivet av arbetare inte endast passiva gentemot ledningen. Med en utökad kunskap om

arbetsprocessen placerar de sig i en mer förmånlig position gentemot ledningen  (Karlsson &

Skorstad, 2019, s. 532).

3.3 Situationell ledarskapsteori

Situationell ledarskapsteori, även kallat situationsanpassat ledarskap, är en ledarskapsteori

utvecklad av Hersey och Blanchard. Den situationella ledarskapsmodellen (se figur 2) bygger

bland annat på att ledarskapet orienteras efter situation och efterföljare, genom så kallad

uppgiftsorientering och relationsorientering. Detta betyder att ledaren anpassar sitt ledarskap

efter hur pass “mogen” medarbetaren är. Med mognad menas hur pass senior personen är i

exempelvis anställningstid och i sin roll (Tollgert-Andersson, 1989, s.29), vilket bedöms efter

individens eller gruppens möjlighet och villighet att utföra uppgifter och ta egna initiativ.

Möjlighet och villighet delas sedan in i fyra nivåer, från låg till hög (Nicholls, 1985, s.2).
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Figur 2. Hersey och Blanchards modell av Situationsanpassat ledarskap

Utifrån dessa fyra nivåer kan ledaren sedan anpassa sitt ledarskap mellan fyra alternativa

ledarskapsstilar: instruerande, coachande, stödjande och delegerande. Dessa kommer från

modellens kurva “tell-consult-participate-delegate” (Nicholls, 1985, s.2). Tanken med

modellen är alltså att chefens ledarskapsstil anpassas efter medarbetarnas mognadscykel,

vilket således resulterar i ett så effektivt ledarskap som möjligt. Nedan följer en tolkning av

modellen i figur 2:

Enligt modellen krävs ett mer instruerande ledarskap i Q1, när medarbetarnas mognadsnivå

är låg, alltså när både individens möjlighet och villighet för att utföra uppgifter och ta initiativ

är låg. Den instruerande ledarskapsstilen har alltså en hög uppgiftsorientering och en lägre

relationsorientering, då ledarskapet går ut på att just instruera och förklara för medarbetaren

hur denne exempelvis ska utföra sina uppgifter. När medarbetaren uppnått en högre nivå

mognad av villighet i Q2, men fortfarande inte har möjlighet att utföra uppgifter fullt

självständigt, kan ledarskapsstilen anpassas till mer coachande. Enligt modellen är

relationsorienteringen högre för denna ledarskapsstil då det bygger på just coachande och

uppmuntrande till medarbetarnas förmåga.

Den stödjande ledarskapsstilen har även den en hög relationsorientering, men en lägre

uppgiftsorientering. Detta då medarbetarnas mognad anses nått en högre nivå och denne nu
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har möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter. Den delegerande ledarskapsstilen återfinns som

sista steget i Q4. Här har medarbetarna uppnått hög mognad i både möjlighet och villighet att

utföra sina arbetsuppgifter. Ledarskapsstilen har därför både en lägre relationsinriktning, då

medarbetarna sannolikt behöver mindre stöd och uppmuntran, samt lägre uppgiftsorientering,

då de kan utföra sina arbetsuppgifter självständigt och ta egna initiativ. Ett mer delegerande

ledarskap kan då appliceras av chefen då uppgifter kan delegeras med förtroende för

medarbetarnas förmågor att utföra dem.

3.4 Motivationsklyftan

Innan en organisation genomför en förändring behöver chefen samla på sig kunskap om

varför förändringen genomförs samt hur den ska genomföras, för att finna den motivation

och förståelse som ligger bakom beslutet. Dock riskerar chefen att landa i en fallgrop om inte

alla medarbetare är lika införstådda i förändringsprocessen som de antas vara. Att de inte är

lika införstådda kan bero på att medarbetarna inte fått samma förutsättningar som chefen att

förstå processen (Ahrenfelt, 2013, s.313). Detta leder till att ledarskapet påverkas i form av

bristande förståelse för medarbetarna. Om chefen inte är medveten om att den egna

förståelsen skiljer sig från medarbetarnas riskerar medarbetarna senare att hamna efter. Ofta

ges chefer mer tid för förberedelser inför en förändring än övriga medarbetare, som oftast

informeras mer hastigt och kortfattat om vad som ska genomföras (Ahrenfelt, 2013, s.315).

Om chefen då springer i förväg utan att ge medarbetarna tillräckligt med tid för att förstå

varför förändringen ska genomföras kan bland annat motstånd och brist på motivation uppstå

från medarbetarnas sida (Ahrenfelt, 2013, s. 314). Alltså skapas denna motivationsklyfta om

förutsättningarna vid ett förändringsarbete skiljer sig åt för chef och medarbetare.

4. Metod

I detta kapitel presenteras och argumenteras för de metodval som har gjorts. Denna uppsats

bygger på en kvalitativ metodansats, närmare bestämt semistrukturerade intervjuer som

sedan analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. I kapitlet redogörs också för urval av

deltagare samt vilka kriterier som legat till grund för detta urval. Därefter presenteras

materialinsamlingen samt hur analysprocessen genomförts med kodning och tematisering.
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Här presenteras också det sammanställda kodningsschemat. I slutet av kapitlet redogörs

kring studiens tillförlitlighet och de etiska överväganden som tagits i beaktning under

forskningsprocessen.

4.1 Metodval

Denna studie ämnade att undersöka hur chefer på Uppsala kommun beskriver att de har

utövat sitt ledarskap under ett förändringsarbete, hur de upplevt att förändringen har varit

anpassad efter verksamheten samt om de stött på reaktioner om motstånd under

förändringsarbetet. Detta gjordes med en kvalitativ metodansats i form av semistrukturerade

intervjuer samt en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ metodansats används fördelaktigt

inom samhällsvetenskaplig forskning, eftersom studier om människan och hennes sociala

värld skiljer sig från studier med naturvetenskapliga analysobjekt. Detta då människan

tillskriver mening till de händelser och upplevelser hon är med om (Bryman, 2018, s.477).

Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer kan motiveras då intervjupersonernas egna

uppfattningar och tolkningar är relevanta för att besvara frågeställningarna (Bryman, 2018,

s.561). Att genomföra semistrukturerade intervjuer kan också motiveras med att det finns

tydliga teman och frågor som ska tas upp under intervjun, i detta fall med hjälp av en

intervjuguide. Genom den semistrukturerade intervjun tillåts även samtalet att formas relativt

fritt efter intervjupersonens svar (Bryman, 2018, s.563). Vidare lämpar det sig att därefter

genomföra en kvalitativ innehållsanalys av det insamlade materialet. I detta stadie undersöks

intervjutranskriberingarna för att finna underliggande kategorier och teman i

intervjupersonernas svar i syfte att vidare besvara forskningsfrågan (Bryman, 2018, s.677).

4.1.1 Urval och urvalskriterier

Urvalet av respondenter till denna uppsats utgjordes av ett målstyrt urval. Detta betyder att

forskaren ämnar att hitta deltagare som bidrar till att besvara de föreliggande

forskningsfrågorna (Bryman, 2018, s.496). Den typ av målstyrt urval som denna uppsats

bygger på är ett kriteriestyrt urval, vilket betyder att deltagarna väljs strategiskt utifrån

förutbestämda kriterier (Bryman, 2018, s.497). Kriterierna för att delta i denna studie och
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därmed ingå i studiens population var således att ha en roll som chef  på Uppsala kommun

och tillsammans med sin enhet ha flyttat till Stadshuset under hösten och vintern 2021.

Litteraturen poängterar även det faktum att ett målstyrt urval är ett icke-sannolikhetsurval

vilket innebär att en generalisering till populationen inte kommer kunna göras utifrån de

resultat som studien ger (Bryman, 2018, s. 496). Denna information är vi forskare medvetna

om och det finns heller inget intresse från vår sida att göra detta.

För att genomföra studien på Uppsala kommun behövde vi som forskare få tillgång till

organisationen. Detta möjliggjordes av en kontaktperson i forskarnas nätverk som genom sin

anställning kunde ge en introduktion. Efter att hen informerats om studiens tilltänkta syfte

kunde kontaktpersonen hänvisa vidare till åtta individer som ansågs uppfylla urvalskriterierna

för intervjuerna. Genom ett introduktionsbrev (se bilaga 1) kunde vi sedan introducera oss

och presentera studiens syfte för dem, samt bjuda in till deltagande i intervjuerna. Urvalet av

respondenter var initialt planerat att vara fler än de som kom att intervjuas. Dock framkom

det att en chef inte hade flyttat in i Stadshuset och därmed uppfyllde hen heller inte det

kriteriet. Chefen var därmed inte relevant att intervjua i studien och antalet intervjudeltagare

blev därför 8 stycken.

4.2 Material

I detta avsnitt följer en redogörelse för hur materialet har samlats in. Först presenteras de

semistrukturerade intervjuerna kortfattat och därefter beskrivs mer ingående hur intervjuerna

har genomförts och transkriberats.

4.2.1 Semistrukturerad intervju och intervjuguide

Materialinsamlingen till denna uppsats genomfördes som nämnt genom semistrukturerade

intervjuer med 8 respondenter. Som hjälp under intervjuerna använde vi oss av en

intervjuguide (se bilaga 2) för att lyfta relevanta teman och frågor. Den semistrukturerade

intervjuformen tillät oss även att frångå intervjuguiden till viss del och anpassa intervjuerna

med relevanta följdfrågor efter respondenternas svar (Bryman, 2018, s. 563).

Intervjuguiden inkluderade en mängd frågor utformade för att kunna besvara uppsatsens
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frågeställningar. Frågorna strukturerades sedan utifrån ämnen om förändringsarbetet, utövat

ledarskap samt upplevelser av reaktioner och motstånd. Vid utformandet av intervjuguiden

efterföljdes den struktur som Bryman hänvisar till om att exempelvis rangordna frågorna efter

teman, för att skapa viss ordning under intervjun (Bryman, 2018, s.566). Vid utformandet av

intervjuguiden skrevs även frågorna på så sätt att de inte skulle uppfattas som ledande, även

detta enligt Brymans struktur (Bryman, 2018, s.567). De inledande frågorna i vår

intervjuguide berörde respondentens bakgrund och yrkesroll. Detta dels för att skapa en

bekväm intervjusituation för respondenten, men även då inledande frågor ger forskarna en

förståelse för respondentens bakgrund och arbetssituation. Därmed skapades en kontext för

att senare kunna förstå svaren på de mer ämnestematiska frågorna.

4.2.2 Intervjusituation och transkribering

Vi hade sedan tidig start på arbetet intentionerna att utföra intervjuerna i fysisk form.

Anledningen till att en fysisk intervju föredrogs framför exempelvis en telefonintervju är att

det visuella vid det senare tillvägagångssätt riskerar att försvinna ur kontexten. Detta kan i sin

tur leda till begränsningar i kommunikationen under intervjun, då aspekter som ansiktsuttryck

och kroppsspråk försvinner från mötet (Bryman, 2018, s.263).

Under perioden som intervjuerna bokades in uppstod vissa schematiska konflikter som gjorde

att vi som forskare behövde tillämpa en större flexibilitet i sammanhanget. För det första var

det flera respondenter som inte hade möjlighet att boka in en fysisk intervju inom angiven

önskad tidsram, då cheferna till stor del arbetar hemifrån och inte befann sig i Stadshuset. För

det andra insjuknade en av forskarna i förkylning under intervjuperioden, vilket bidrog till att

en ökad flexibilitet var önskvärt från vårt håll för att kunna genomföra intervjuerna inom

studiens tidsram. Därmed fick vi frångå vår initiala önskan om att hålla samtliga intervjuer

fysiskt på plats i stadshuset. Sammanlagt genomfördes därför endast två intervjuer fysiskt på

plats i Stadshuset och sex stycken intervjuer digitalt via mötesverktyget Zoom.

Att genomföra intervjuer via ett digitalt mötesverktyg erbjuder möjligheten att intervjun

upplevs som personlig trots att den genomförs online. Tillvägagångssättet liknar en

telefonintervju, då den genomförs med hjälp av tekniska hjälpmedel, men har även

egenskaper av en fysisk och personlig intervju då forskare och respondenter kan se varandra
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(Bryman, 2018, s.593). De visuella element som riskerade att försvinna vid en telefonintervju

är därför högst närvarande vid den digitala intervjun, då respondenter och forskare som

nämnt kan se varandra visuellt med hjälp av en kamera. Eftersom den digitala intervjuformen

är mer flexibel än en fysisk intervju i form av både tid- och geografisk aspekt, var den därför

passande att använda, då dessa sista-minuten-justeringar i mötesbokningarna behövde göras.

Detta möjliggjorde i sin tur att fler respondenter kunde delta och att intervjuerna kunde

genomföras inom tidsramen.

De första två intervjuerna som genomfördes ägde rum på Uppsala kommuns nya kontor i

Stadshuset. För att vidare skapa goda förutsättningar för intervjuerna hölls de med

respondenterna i enskilda mötesrum för att minimera yttre störningsmoment. De följande 6

intervjuerna genomfördes via det digitala mötesverktyget Zoom. Totalt genomfördes 8

intervjuer som alla varade i ca 45-50 minuter. Intervjuerna spelades även in efter samtycke

från respondenterna. Vid början av intervjun informerades respondenten om etiska aspekter

kopplade till intervjun, som att identitet kommer att anonymiseras i det slutliga resultatet

samt att materialet endast är avsett för detta ändamål. Respondenterna informerades även om

möjligheten att avbryta och återkalla samtycket när som under intervjuns gång (Bryman,

2018, ss.170-171).

För att underlätta transkriberingen användes ett hjälpmedel i verktyget Microsoft Word som

läser in materialet och därefter producerar färdigtranskriberad text. Denna typ av hjälpmedel

underlättar då det är tidseffektivt, men resultatet blev inte perfekt. Därför gjordes ytterligare

genomlyssningar av materialet där vi samtidigt följde intervjuerna i både ljud och text.

Genom detta tillvägagångssätt korrigerade vi således transkriberingarna till en mer fullständig

och korrekt form. Vid transkriberingen gjordes även vissa justeringar av intervjutexten, för att

göra den mer lättläst och begriplig vid sammanställningen. Detta gjordes ytterst försiktigt, för

att inte riskera att tappa något värdefullt innehåll. Exempel på justeringar som gjordes var vid

upprepningar som “liksom, liksom”, då den ena upprepningen togs bort. Dessutom har vissa

meningar i talspråk justerats, där exempelvis användningen av “gjort” justerats till korrekta

formen “göra”.
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4.3 Analys och kodning

I detta avsnitt presenteras den analysmetod som använts på det insamlade materialet. En

kvalitativ innehållsanalys av materialet genomfördes, närmare bestämt en konventionell

innehållsanalys. Vidare i avsnittet redogörs för hur denna analysprocess har gått till samt hur

kodningsarbetet genomförts och tematiserats. Även det sammanställda kodningsschemat

presenteras.

4.3.1 Kvalitativ innehållsanalys

Vidare användes en kvalitativ innehållsanalys som metodansats, för att tolka och ge

ytterligare mening till intervjutranskriberingarna (Hsieh & Shannon, 2005, s.1277). Det finns

olika typer av kvalitativ innehållsanalys och denna uppsats bygger på den konventionella

innehållsanalysen, som är induktiv. Detta betyder att vårt insamlade material kom att

bestämma vilka kategorier och teman som sedan utformades vid kodningen (Hsieh &

Shannon, 2005, s.1279). När materialet bryts ned i koder och kategorier riskerar man i

processen att gå miste om kontexten (Bryman, 2018, s.701). Detta betyder att citat och delar

riskeras att tas ur sitt sammanhang när kodning och bearbetning genomförs. Om de tas ur sitt

sammanhang kan de också tappa den meningen som vi försöker hitta (ibid). Detta är något

som vi som forskare var medvetna om och tog i beaktning under analysprocessen.

4.3.2 Kodning och kodningsschema

Den kvalitativa innehållsanalys som genomfördes var som nämnt den konventionella

analysmetoden. Analysen startade med flera genomläsningar av materialet för att därefter

börja nedbrytningen i relevanta koder. Till en början utformades främst koder som kunde ha

relevans för att besvara uppsatsens frågeställningar. I takt med processen så skapades många

nya koder, som antingen kunde relatera till de initiala koderna, eller ha nya betydelser. Så

småningom sammanställdes också teman, som enligt Bryman bygger på de koder som

identifierats i transkriberingarna och relaterar till uppsatsens fokus och frågeställningar

(Bryman, 2018, s.703). Dessa teman har en övergripande karaktär och inrymmer också flera

underkoder. Exempelvis har “Upplevelser av ledarskap” framkommit som ett tema med
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underkategorier som “Upplevelse av eget ledarskap i förändringsarbete” samt “Kritik till eget

ledarskap i förändringsarbete” (se figur 3).

Figur 3. Sammanställning av kodningsschema. Arbetsgivare har förkortats till AG på grund av

begränsat utrymme i figuren.

4.4 Tillförlitlighet

Inom kvalitativ forskning föreslås användandet av begreppet tillförlitlighet istället för

begreppen reliabilitet och validitet vid värderingen av studiens kvalitet. Tillförlitlighet

innefattar aspekter om studiens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att

styrka och konfirmera (Bryman, 2018, s.467). Det är väsentligt för studien att det finns en

trovärdighet för de resultat som påvisats, samt att dessa har kommit ur forskning som är

utförd i enlighet med forskningsetiska regler. Då denna studie bygger på respondenternas

personliga beskrivningar och upplevelser är det därför viktigt att de även tillåts bekräfta att

dessa återges korrekt, för att ge trovärdighet till resultatet (Bryman, 2018, s.467). För att

eftersträva detta har vi löpande under intervjuerna försökt att försäkra oss om att vi förstått

angivna svar rätt. Detta gjordes genom att exempelvis ställa frågor och återge svar i form av

“har vi förstått dig rätt att…”, som respondenten sedan fick bekräfta.

Studiens pålitlighet innebär att vi som forskare säkerställer att det finns en transparens kring

hur alla delar av forskningsprocessen har sett ut. Transparens är viktigt för att klargöra vad

som har studerats, vilka som har ingått i studien, hur studien har genomförts samt varför. Vid
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utformandet av denna uppsats har materialet ständigt granskats av både forskningskollegor

och handledare, för att bedöma kvaliteten på det sammanställda materialet (Bryman, 2018,

s.468). Vidare är det även av vikt för uppsatsen att vi som forskare kan styrka och konfirmera

att agerandet under hela forskningsprocessen har skett fullständigt i god tro. Det är svårt att

som forskare applicera en fullständig objektivitet på studien. Det är därför viktigt att kunna

styrka att det inte funnits några bakomliggande motiv eller subjektiva värderingar för att

påverka utförandet eller resultat (Bryman, 2018, s.470). Detta innebär att vi under

intervjuerna strävat efter att inte ställa exempelvis ledande frågor, då dessa riskerar att leda

respondenten mot önskvärda svar och därmed bli subjektiva. För att säkerställa detta har

intervjuguiden granskats av handledare innan genomförandet av intervjuerna.

4.5 Etiska överväganden

För att genomföra en undersökande studie krävs hänsynstagande till etiska principer. Som

forskare finns en skyldighet att vara observant på om deltagaren känner obehag eller tar skada

genom deltagandet eller om privatlivet inkräktas. Respondenterna bör även bli informerade

om vilka förväntningar som finns på studien (Bryman, 2018, s.170). Detta uppfylldes genom

ett informationsbrev som förklarade studiens syfte och deltagarnas rättigheter. Rättigheterna

bestod av exempelvis frivillighet till deltagande samt att insamlade uppgifter endast används

för studiens syfte. Inför intervjuerna fick respondenterna även ge samtycke till ljudinspelning,

med möjlighet att ta tillbaka sitt samtycke närhelst under intervjun. Konfidentialitetskravet

säger även av uppgifter om deltagarna kommer behandlas med försiktighet (Bryman, 2018,

ss.170-171). Därför presenteras respondenterna med fingerade namn i avsnitt 5.1.

5. Resultat

Denna studie avser att undersöka hur chefer på Uppsala kommun beskriver att de utövat sitt

ledarskap under ett förändringsarbete, hur de upplevt att förändringen har varit anpassad

efter verksamheten samt om de stött på reaktioner om motstånd under förändringsarbetet. I

detta kapitel kommer därför det empiriska materialet att presenteras i form av ett resultat.

Inledningsvis i kapitlet presenteras de anonymiserade respondenterna med fingerade namn i

en tabell. Därefter följer en presentation av det resultat som framkommit av intervjuerna i
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form av intervjucitat. Detta material kopplas sedan samman med de teorier och begrepp som

utgör uppsatsens teoretiska ramverk. Detta görs tematiskt efter uppsatsens frågeställningar.

5.1 Presentation av respondenter

För att ge läsaren möjlighet att förstå de presenterade intervjusvaren i relation till varje chefs

arbetssituation presenteras därför respondenterna med “Antal år som chef” samt “Antal

underordnade” (se tabell 1). Då respondenternas identiteter är anonymiserade syns de därför i

tabellen med fingerade namn.

Tabell 1. Respondenterna presenterade med antal år som chef samt antal underordnade
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5.2 Chefernas beskrivningar av hur de utövat ledarskap under

förändringsarbetet

“Vill ha personalen med mig så lång det går i de beslut som fattas. Jag hade ju kunnat bara bestämt att

nu flyttar vi till Stadshuset eller nu blir det (annat kontor, forskarnas anmärkning), men jag tyckte inte

det var rätt sätt, utan jag tror att det var klokt och låta personalen välja genom att rösta”

(Petra)

Petra beskriver en vilja att ha personalen med sig så långt det går under en förändring.

Bakgrunden till citatet är att Petra med tillhörande enhet initialt var planerade att flytta in i

andra lokaler än Stadshuset. Planerna ändrades dock och enheten blev informerade om att de

inte skulle få plats. Istället gavs Petra valet mellan två andra lokaler, varav ett alternativ var

de aktivitetsbaserade lokalerna i Stadshuset. Petra beskriver därför hur hon då lät

personalgruppen på ca 20 personer vara delaktiga i beslutet genom röstning om vilka

kontorslokaler enheten skulle flytta till.

Enligt teorin om situationellt ledarskap anpassar chefen sitt ledarskap efter så kallad

uppgiftsorientering och relationsorientering. Chefen anpassar på detta sätt sitt ledarskap efter

medarbetarens mognadsnivå, som bedöms efter exempelvis senioritet i rollen

(Tollgert-Andersson, 1989, s.29). Denna mognadsnivå utgörs av fyra nivåer, från låg till hög.

Sammanlagt kan chefen anpassa sitt ledarskap till fyra olika ledarskapsstilar; instruerande,

coachande, stödjande eller delegerande (Nicholls, 1985, s.2).

Enligt teorin om situationellt ledarskap kan den delegerande ledarskapsstilen utövas när

medarbetarnas mognadsnivå är hög. Därför bygger den delegerande ledarskapsstilen på låg

relationsinriktning och låg uppgiftsorientering, då medarbetaren med stor sannolikhet är

självgående. I citatet ovan beskriver Petra hur hon låter sina medarbetare vara delaktiga i

beslut, då det inte hade känts rätt att bestämma själv. När Petra delegerar beslutsfattandet till

att inkludera fler än henne själv kan man se det som att det finns en hög nivå av tillit till

personalgruppen och deras förmågor. Detta är i enlighet med den delegerande

ledarskapsstilen, då chefen känner förtroende till sina medarbetare och deras förmåga att

utföra sina uppgifter och ta egna initiativ. Här kan man se det som att Petra alltså har
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förtroende för att medarbetarna har förmågan att ta rätt beslut, utifrån personalgruppens

behov och viljor.

“Det går inte att leda alla på samma sätt. Nu pratar jag personligen, det är min styrka, att kunna anpassa

mig till individen”

(Markus)

Jag vet till exempel att en senior medarbetare hos mig behöver inte så mycket förberedelse eller

hantering (...) men däremot vet jag vem jag behöver förbereda mer, kanske till och med innan de här

träffarna”

(Markus)

Markus menar att alla individer är olika och att de därför behöver olika sorts ledning. Han vill

kunna se till individens behov och anpassa sitt ledarskap därefter. Det Markus beskriver kan

således kopplas till den situationella ledarskapsteorin, då ledarskapet anpassas efter

medarbetarens mognadsnivå (Tollgert-Andersson, 1989, s.29). Teorin klassificerar som

nämnt medarbetarna efter mognadsnivå för att chefen därefter ska kunna applicera den bäst

passande ledarskapsstilen. I likhet med detta kan man även anse att Markus strävar efter att

göra denna anpassning.

Han poängterar att “det går inte att leda alla på samma sätt”, vilket kan förklaras av att han

har en personalgrupp på ca 30 medarbetare. Man kan alltså förstå det som att han vill göra en

form av individuell bedömning av sina medarbetare för att därefter kunna utöva en anpassad

ledarskapsstil. I det andra citatet visar Markus på hur han genomför detta i praktiken, då han

är medveten om att en senior medarbetare, som kan antas ha en hög mognadsnivå, behöver

mindre förberedelser. Här kan man anta att Markus applicerar ett mer delegerande ledarskap,

med lägre uppgiftsorientering och relationsorientering. Markus menar att han vet vilka

medarbetare som däremot måste ha mer hjälp och förberedelser, vilket tyder på att

mognadsnivån hos dessa medarbetare är lägre och att ledarskapet därför måste anpassas efter

en högre uppgiftsorientering. Man kan anta att Markus i dessa fall applicerar en instruerande

eller coachande ledarskapsstil.
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“Jag tyckte då, i första tiden “men herregud det här är ju bara en flytt hur svårt kan det vara? Det är

liksom att flytta oss från ett ställe till ett annat”. Men efter ett tag så förstod jag ju att det här är inte en

flytt, det här är en förändringsresa (...) Vi har tittat på en hel del både gemensamt, inspelade filmer på

fredagsmötena men också att man har fått göra det i olika lärgrupper och så har man fått diskutera

ämnena eftersom de är så många i min grupp. Vi har också pratat om de goda vanorna, vi har använt

det materialet som finns där vi har använt de här diskussionspunkterna och diskuterat i grupper och

kunnat landa i vad betyder det här för oss, hur ska vi vara, vad vill vi och hur ska vi bete oss gentemot

andra, och vad gör vi när vi stöter på problem.”

(Ester)

Ester berättar hur hon under första tiden inte förstod hur storskaligt detta förändringsarbete

faktiskt var. Vidare berättar Ester att hon tillsammans med sin personalgrupp således har

förberett inför förändringsarbetet genom att titta och ta del av förinspelade informationsfilmer

som tagits fram av Uppsala kommun. Eftersom Ester har en stor personalgrupp på ca 30

medarbetare har de delats in i mindre grupper och diskuterat berörda ämnen som exempelvis

problemhantering.

Teorin om situationellt ledarskap innefattar den coachande ledarskapsstilen, som är den andra

av fyra grader på mognadsskalan (se figur 2 i avsnitt 3.4.1). Den coachande ledarskapsstilen

har både en hög relationsinriktning och en hög uppgiftsorientering, vilket betyder att

ledarskapsstilen bygger på coachning och att uppmuntra medarbetarna kring deras egna

förmågor. Av citatet framgår att Ester tillsammans med sin grupp har tagit del av inspelat

material, som de tillsammans har bearbetat och brutit ned genom diskussioner i smågrupper.

Detta kan man se som att Ester,  likt en tränare för ett idrottslag, har coachat sin grupp genom

denna förändringsfas. Man kan tolka det som att gruppen har varit i behov av högre

uppgiftsorientering, då materialet varit nytt och ämnena nya och okända för dem. Även

behovet av relationsorientering har varit högt, då medarbetarna har varit i behov av coachning

och uppmuntran för att ta till sig de nya uppgifterna och således även ta till sig förändringen.

37



“Det är ju det att alla ska bli så självgående, ansvarstagande och stärkta och driftiga som möjligt. Det är

ju mitt absoluta mål, att de ska liksom nå sin höjd av personlig utveckling så långt jag kan stötta dem.

Så jag tänker på mig själv som en… Ja, men någon som ska kratta, möjliggöra att de ska bli

framgångsrika”

(Helen)

Här blir det tydligt vad Helen vill uppnå med sitt ledarskap, att samtliga 15 medarbetare i

personalgruppen ska nå sin höjd av utveckling och bli så självgående och driftiga som

möjligt. Genom att fungera som en vägvisare vill Helen därför möjliggöra för sina

medarbetares individuella framgång. Detta exemplifieras med att hon “krattar” deras väg till

framgång.

Återigen kan man se kopplingar till teorin om situationellt ledarskap. Teorin redogör som

tidigare nämnt för hur en ledare ska anpassa sitt ledarskap efter den enskilde individen och

dennes mognadscykel (Tollgert-Andersson, 1989, s.29). Citatet av Helen kan tänkas kopplas

samman med teorin som sin helhet och samtliga av de fyra mognadsfaserna, då Helen går

bredvid sina medarbetare genom dessa faser. Helen beskriver hur hon vill att samtliga

medarbetare ska bli självgående, ansvarstagande och driftiga, och att det är det absoluta

målet. Detta kan man se som att Helen försöker få samtliga medarbetare att uppnå den fjärde

och sista mognadsfasen, som kännetecknas av låg relations- och uppgiftsorientering. Att

medarbetarna nått den fjärde och sista mognadsfasen visar också på att de uppnått hög grad

av självständighet och stort eget initiativtagande. Detta kan således liknas vid det Helen

berättar om önskan att medarbetarna ska bli självgående, starka och driftiga. För att de ska nå

dit så ser hon sig som någon som “krattar” vägen dit för dem, och därmed möjliggör deras

utveckling och framgång.

“Bara genom att lyssna och att de får uttrycka sin frustration och att jag liksom verkligen har tagit mig

den tiden. Det är ju det som är viktigt och ja, men bekräftat dem i sina känslor”

(Maria)

Maria uttrycker hur hon tar sig tiden att lyssna på sina medarbetare. Maria anser att det är

viktigt att hens ca 5 medarbetare ska kunna uttrycka sina känslor och frustrationer och få

bekräftat att hon har lyssnat på dem. Den stödjande ledarskapsstilen är enligt teorin om
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situationellt ledarskap applicerbart när medarbetare befinner sig i mognadsfas 3 av 4 (se figur

2 i avsnitt 3.4.1). Denna ledarskapsstil har en hög relationsorientering men lägre

uppgiftsorientering. Detta indikerar att ledarskapsstilen är bäst applicerbar när medarbetarna

inte behöver hjälp med att förstå eller utföra arbetsuppgifter, utan snarare är i större behov av

stöd och stöttning. Detta kan exemplifieras ur citatet med att Maria tar sig tiden att lyssna på

medarbetarnas känslor och problem. Maria beskriver vikten av att visa medarbetarna att hon

hör dem och att bekräfta dem i deras känslor, vilket kan liknas vid att visa stöd. Detta kan

således ses som att den stödjande ledarskapsstilen utövas.

“När man jobbar med förändringsarbete, för det är väldigt lätt att springa före som chef, för man vet

ofta mer och så tycker man att liksom ”ja men det här är väl ingen match” och så tittar man på. Så man

måste liksom hela tiden titta bakåt, hela tiden ha koll och stämma av och för att se liksom, är alla med?

Finns det frågetecken? Vad är det för frågetecken? Skapa utrymme för det, det är ju jätteviktigt märker

jag. Ja och att man förstår varför också, det är viktigt. Varför och vad är det vi ska åstadkomma”

(Ida)

Ida poängterar vikten av att som chef hela tiden vara observant för medarbetarna under

förändringsarbetet. Ida har ca 15 medarbetare i sin enhet och försöker vara noga med att

stämma av med dem om det finns frågetecken som måste lyftas och klargöras. Ida menar att

det i förändringsarbeten är lätt hänt att chefer springer före, då de ofta har mer information

om vad som ska göras och varför. Hon måste därför återkommande påminna sig själv om att

titta bakåt och stämma av med medarbetarna så att de är i samma fas. Vidare är det också

viktigt att hon som chef påminner varför förändringen genomförs och vad som ska

åstadkommas.

Enligt teorin om motivationsklyftan så finns risken vid förändringsarbete att inte alla

medarbetare är lika införstådda i förändringsprocessen som cheferna tror att de är (Ahrenfelt,

2013, s.313). Precis som Ida reflekterat, så ges chefer ofta mer tid och information inför

förberedelserna än sina medarbetare  (Ahrenfelt, 2013, s.315). Därför finns risken att en

motivationsklyfta skapas mellan chef och medarbetare, vilket således kan leda till att

motstånd uppstår från medarbetarnas håll (Ahrenfelt, 2013, s. 314). Detta då chefer riskerar

att springa i förväg utan att ge medarbetarna samma tid och information för att förstå

förändringen. Detta stämmer överens med den uppfattning som Ida har, att hon poängterar

vikten av att kontrollera så att medarbetarna inte hamnar efter i något skede och således leder
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dem genom förändringen. Man kan alltså relatera detta till att dessa reflektioner och arbete

utförs för att således också förebygga att en motivationsklyfta skapas.

“Jag har lärt mig jättemycket och det är något jag tänker på när jag ska göra små och stora förändringar.

Att spring inte för fort utan låta alla komma ikapp för att diskutera och prata om det, ge alla

perspektiven innan ni gör förändringen. Så den tar jag absolut med mig”

(Ester)

Ester beskriver viktiga lärdomar från förändringsarbetet. Ester menar att en ledare under en

förändring måste se till att samtliga medarbetare är med på banan, att inte springa för fort

fram som chef utan istället låta alla komma ikapp. Detta citat kan också relateras till teorin

om motivationsklyftan. Teorin menar att medarbetare inte alltid är lika införstådda i en

förändringsprocess som chefen, vilket kan bero på exempelvis varierande förutsättningar och

information (Ahrenfelt, 2013, s.313). Ester nämner det glapp mellan chef och medarbetare

som riskerar att uppstå om chefen springer för fort fram. Hon menar att detta kan förebyggas

genom att låta medarbetarna komma ikapp samt ge utrymme för dem att diskutera och få

perspektiv. Man kan således dra kopplingen till att motivationsklyftan förebyggs genom att

Ester reflekterar över att inte springa för fort fram och istället stannar upp och låta

medarbetarna komma ikapp och ställa frågor.

5.3 Chefernas beskrivningar av hur förändringen varit anpassad efter

verksamheterna

“Alltså det finns en hel del sådana logistiska dilemman som man kanske hade kunnat göra på ett annat

sätt om man hade varit intresserad av att lyssna på hur enheterna faktiskt jobbar och vilka behov som

finns. För jag tänker så här, jag tror inte att det är någon som är negativt inställd till att liksom jobba så

här, däremot behöver det funka organisatoriskt.”

(Maria)

“Det finns ju en anledning till att medarbetare kanske säger “men hallå ni kanske måste lyssna på vad

vi faktiskt gör på våran enhet”

(Maria)
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Maria beskriver sin uppfattning om förändringsarbetet och implementeringen av det

aktivitetsbaserade arbetssättet. Enligt Maria har det uppkommit flera logistiska dilemman

efter inflytt. Kontorslokalerna i Stadshuset är anpassade efter det aktivitetsbaserade

arbetssättet och man kan tolka Maria som att detta inte är anpassat efter enhetens dagliga

verksamhet och behov. Hon poängterar att dessa problem hade kunnat lösas om beslutsfattare

innan implementeringen hade varit intresserade av att lyssna till hur enheternas dagliga

verksamhet ser ut och vilka behov de har, för att kunna utforma kontoret så optimalt som

möjligt. Enligt Maria är detta även upplevelser som delas av personalgruppen.

Den nyinstitutionella teorin ställer frågan varför många organisationer väljer att applicera

samma strukturer och processer, trots att verksamheterna och deras behov ser olika ut

(Eriksson-Zetterquist, 2009, s.64). Genom att applicera samma strukturer och processer blir

organisationer mer och mer homogena. Man kan säga att organisationer sneglar på varandra,

vilket kan kopplas till begreppet mimetisk isomorfism. Detta betyder att drivkraften till varför

organisationer blir mer och mer lika är då det kan finns en osäkerhet kring hur man ska gå till

väga. Då finner man trygghet i att applicera något som redan är beprövat och framgångsrikt

implementerat i en annan organisation (DiMaggio & Powell, 1983, s.151).

Det aktivitetsbaserade kontoret är vanligt förekommande bland offentligt anställda

tjänstemän i Sverige (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014, s.13). Här kan man tänka sig

att Uppsala kommun vid beslutsfattandet om flytten till Stadshuset har funnit trygghet i att

det aktivitetsbaserade arbetssättet är vanligt förekommande och har fungerat väl för andra

offentliga verksamheter och organisationer. Eftersom det fungerat väl för någon annan, finner

man också trygghet i förhoppningen att det ska fungera lika väl även för den egna

verksamheten. Genom att utforma de nya kontorslokalerna i Stadshuset efter ett arbetssätt

som är välbeprövat av liknande organisationer och andra kommuner kan man alltså se det

som att Uppsala kommuns förändring varit driven av mimetisk isomorfism.

Om man liknar Uppsala kommuns implementering av aktivitetsbaserade kontorslokaler till

mimetisk isomorfism bör man också belysa att härmande organisationsförändringar kan

medföra en problematik. I citaten delger Maria sin uppfattning om att ledningen inte har varit

intresserade av att ta reda på hur verksamheterna drivs eller vilka behov som finns i

enheterna. Maria har alltså uppfattningen om att denna verksamhetsanalys inte har

41



genomförts ordentligt innan förändringen implementeras i organisationen. Detta kan alltså

liknas vid att organisationer möjligen riskerar att finna för stor trygghet i redan välbeprövade

strukturer, istället för att grundligt undersöka den egna verksamhetens riktiga behov.

“Eftersom vilka verksamheter som skulle flytta in bestämdes så pass sent, så tror jag att

behovsinhämtningen har varit mindre och det kan ju vara den ambitionsnivå också som man satte för

att man visste det kan vara på ett visst sätt, det finns inget skäl till att inhämta behov”

(Helen)

Även Helen är inne på samma spår som Maria. Helen har uppfattningen att eftersom det

bestämdes så nära inpå flytten vilka enheter som faktiskt skulle få flytta in till Stadshuset, så

blev behovsinhämtningen också mindre i omfång. Även detta kan relateras till det faktum att

organisationer möjligen kan finna för stor trygghet i att implementera välbeprövade strukturer

eller arbetssätt, vilket gör att tilltron till utfallet i egna organisationen är hög.

I detta fall exemplifierar Helen det som att ambitionsnivån har varit i linje med den

behovsinhämtning som har gjorts. Man kan delvis se det som att hon har uppfattningen om att

behovsinhämtningen varit mindre än den hade varit om det hade varit klargjort tidigare vilka

verksamheter som skulle flytta in. Man kan även se det som att ambitionsnivån medvetet har

varit på denna nivå. Helen har uppfattningen om att eftersom man visste att det skulle vara på

ett visst sätt, fanns det heller inga skäl att inhämta behov. Detta kan tyda på att organisationen

haft en hög tilltro till att förändringsarbetet och införandet av arbetssättet kommer bli

framgångsrikt, av anledningen att det varit lyckat för andra liknande organisationer. Därmed

har inget behov funnits av ytterligare behovsinhämtning. Detta kan liknas vid begreppet

legitimitet, som innebär att organisationens handlingar rättfärdigas och det blir som ett kvitto

på att organisationen gör något rätt i andras ögon (Meyer & Rowan, 1977, s.340). Genom att

genomföra en förändring som andra organisationer redan framgångsrikt har gjort, kan

organisationen således hoppas vinna legitimitet externt. Att genomföra förändringen är alltså

det som blir den legitimitetsskapande handlingen, och behöver inte vara kopplad till hur

effektivt utfallet blir (Meyer & Rowan, 1977, s.348).
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“Vi är inte digitaliserade. Stadshuset är tänkt att vara papperslöst men vi är inte papperslösa”

(Petra)

“Vi har rensat och har jobbat under flera år för att komma in i mer digitaliserad arbetsmiljö än vi har

haft tidigare och egentligen, som ni ser jag har egentligen bara en dator med mig här. Jag kan därför

förflytta mig överallt, vilket känns både skönt och positivt”

(Markus)

Petra beskriver essensen av det nya aktivitetsbaserade kontoret i Stadshuset: ett högst

digitaliserat och papperslöst arbetssätt. Petra har flyttat in i Stadshuset med sin enhet och

menar dock att de varken är papperslösa eller digitaliserade. Detta gör att det skapas en

problematik, då detta inte är i linje med varken utformningen av kontoret eller det arbetssätt

som de förväntas arbeta efter. Markus förklarar å andra sidan sitt perspektiv på hur

anpassningen till det aktivitetsbaserade arbetssättet har gått. Han har arbetat tillsammans med

sin enhet under flera års tid för att bli mer digitaliserade och han ställer sig positiv till

flexibiliteten att endast ha en bärbar dator som arbetsverktyg.

Tanken med det aktivitetsbaserade kontoret i Stadshuset är som tidigare nämnt att vara

digitalt och papperslöst. Av dessa citat framgår att det finns olikheter mellan enheter och

verksamheter inom organisationen Uppsala kommun. De skiljer sig således åt både gällande

hur de utför sin dagliga verksamhet samt vad de har för behov. En enhet kan vara beroende av

papper, arkivskåp eller analog kalender medan en annan enhet är fullt digitaliserade och

därmed flexibla nog att passa in i det aktivitetsbaserade kontoret.

Begreppet mimetisk isomorfism bygger på härmande handlingar när man applicerar

exempelvis arbetssätt eller processer som fungerat väl för andra liknande organisationer

(DiMaggio & Powell, 1983, s.151). Begreppet tvingande isomorfism innebär att

organisationer tvingas bli mer homogena på grund av påtryckningar i form av formella och

informella krav (Dimaggio & Powell, 1983, s.150). När Uppsala kommun beslutar att

utforma Stadshuset efter det aktivitetsbaserade arbetssättet ställer det således krav på samtliga

enheter och verksamheter som flyttar till Stadshuset att implementera det aktivitetsbaserade

arbetssättet. Detta oavsett hur verksamheten bedrivs eller vilka behov som finns i enheten.

Därmed kan Uppsala kommuns beslut också ses som en uppmaning till tvingande isomorfism

inom den egna organisationen. Detta då samtliga inflyttade enheter måste applicera samma

arbetssätt oavsett verksamhetens form. Det är heller inte ett beslut som cheferna har tagit
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baserat på vad som är bäst lämpligt för den egna verksamheten, utan ett beslut som kommit

från en ledningsgrupp högre upp som beslutat att det ska vara samma för alla verksamheter.

I inledningen redogjordes för att organisationen Uppsala kommun är den största

arbetsgivaren i kommunen och därmed en stor och komplex organisation (Uppsala kommun,

2021). De verksamheter och enheter som inryms i organisationen är differentierade och kan

skilja sig kring exempelvis hur stort behov de har av hög sekretessgrad. Enheternas

verksamheter skiljer sig åt och kan därför tänkas vara utformade på olika sätt. Därmed kan

man också anta att de har olika behov av kontorslokaler. Beslutet om att implementera det

aktivitetsbaserade arbetssättet kan ses som mimetisk isomorfism, då man kan se det som att

organisationen härmar andra liknande organisationer i att applicera framgångsrika strukturer.

Man kan även se det som att tvingande isomorfism sker inom den egna organisationens olika

enheter och verksamheter då dessa får tvingande påtryckningar ovanifrån om att applicera

samma arbetssätt. Detta bidrar således till att enheterna blir mer homogena.

När Uppsala kommun beslutar att samtliga enheter och verksamheter ska utformas efter det

aktivitetsbaserade arbetssättet vill de därmed att samtliga enheter och verksamheter ska

bygga på samma strukturer och processer. Den nyinstitutionella teorin ställer frågan varför

organisationer väljer att implementera samma processer som andra organisationer trots olika

utformning, bransch eller behov (Eriksson-Zetterquist, 2009, s.64). I linje med detta kan man

även ställa frågan varför Uppsala kommun beslutar att låta samtliga enheter och verksamheter

inom organisationen implementera samma processer, trots deras olika utformning och behov.

“ Inte så mycket argument eller förklaringar till varför man såg att det här… mer än att man sparar

pengar såklart, för det sa dom ju. Men inte liksom, vad finns det mer för vinster med det här, inte så

tydligt där man kanske tog sig den tiden att på ett medmänskligt sätt förklara... det tror jag man hade

vunnit på”

(Maria)

Maria förklarar sin uppfattning om hur beslutsfattare har motiverat förändringsarbetet med att

samla stora delar av organisationen i Stadshuset och utforma lokalerna efter det

aktivitetsbaserade arbetssättet. Maria menar att beslutsfattare inte argumenterat genom

förklaringar till varför förändringen är passande att införa i Uppsala kommun som
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organisation, mer än den ekonomiska nyttan som förändringen kommer ge. Maria menar att

om beslutsfattarna istället hade tagit sig tiden att förklara och argumentera för beslutet på ett

medmänskligt sätt hade det funnits mycket att vinna på hur det tas emot hos medarbetarna.

Som vi tidigare försökt påvisa kan man se Uppsala kommuns implementering av det

aktivitetsbaserade arbetssättet som mimetisk isomorfism. Detta då de implementerar ett

beprövat arbetssätt som visat sig fungera väl för andra organisationer inom samma

organisatoriska fält (DiMaggio & Powell, 1983, s.148).

Drivkraften bakom beslutet att implementera något som varit framgångsrikt för andra

liknande organisationer kan vara att organisationen hoppas vinna legitimitet. För

organisationer är det viktigt att få legitimitet externt från omvärlden, då det spelar stor roll för

organisationens fortsatta effektivitet och överlevnad (Meyer & Rowan, 1977, s.349).

Legitimitet blir som ett kvitto på att det som organisationen gör är rätt. Av citatet kan man

tolka det som att Maria menar att anledningarna varit få till varför förändringen genomförs

och vilka positiva aspekter den kommer föra med sig. Man kan således tänka sig att

avsaknaden av detta beror på att beslutsfattarna hoppats på att införandet ska vara

legitimerande i sig, och att det därför inte har behövts ges mer argumentation eller

förklaringar för medarbetarna kring beslutet.

“Det har ju kommit in då till servicecentret att man undrar hur det kommer sig att vissa sitter på samma

plats jämt och de verkar ha bokat upp sina platser och det ligger gem och det hänger en jacka… och jag

vet ju att det är en utav de grupperna som jag leder just nu och då får man ju prata med dem och säga

“ni kommer ihåg vad det är som gäller, jag förstår att det är jättejobbigt och alltså att det känns rätt så

drygt att behöva liksom plocka bort alla sina grejer när dagen är slut för att sedan bära tillbaka dem

nästa dag. Men det är så som spelreglerna är och då får vi förhålla oss till det och då gör de ju det ett

tag men sen faller de ju ofta tillbaka.”

(Maria)

Maria menar att det aktivitetsbaserade arbetssättet inte fullföljs så som det är tänkt. Tanken

med det aktivitetsbaserade arbetssättet är att alla arbetsytor är fria för vem som helst att sitta

vid och därför ska inga personliga tillhörigheter lämnas kvar vid skrivbordet när

medarbetarna lämnar platsen. Enligt Maria så förekommer det dock slarv då medarbetarna

ändå lämnar kvar personliga tillhörigheter och således tar upp platser som ska vara
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tillgängliga för alla. Maria menar att hon bemöter sina medarbetare med förståelse för att

situationen kan kännas jobbig, men samtidigt tydlighet gällande att detta är spelregler de alla

måste förhålla sig till.

Särkoppling är ett begrepp inom nyinstitutionell teori. Särkoppling beskriver den skillnad

som växer fram mellan en organisations formella struktur samt informella struktur (Meyer

och Rowan, 1977, s.357). Den formella strukturen projiceras utåt externt, medans den

informella strukturen växer fram som mer anpassad efter hur den dagliga verksamheten är

mer effektiv.

Här kan antas att den formella strukturen är att Uppsala kommun visar och kommunicerar

utåt hur de arbetar i aktivitetsbaserade lokaler efter det aktivitetsbaserade arbetssättet. Den

informella strukturen som växer fram inom organisationen är dock att detta arbetssätt inte

följs fullt ut i praktiken. Den informella strukturen blir i detta exempel en subkultur som

skapas där medarbetare är slarviga och tar för vana att lämna sina tillhörigheter och

arbetsverktyg på skrivbordsplatser som ska vara öppna för alla medarbetare. I och med att

medarbetarna frångår detta arbetssätt och skapar egna rutiner som de tycker fungerar bättre i

praktiken frångår det idén om att ingen medarbetare ska ha ett personligt skrivbord. På detta

sätt kan man anta att en särkoppling har skapats mellan organisationens formella och

informella struktur kopplat till att arbeta i de aktivitetsbaserade lokalerna i Stadshuset.

5.4 Reaktioner och motstånd som cheferna stött på under förändringsarbetet

“De (medarbetarna, forskarnas anmärkning) tycker att det är otäckt att man inte har sin egen lilla plats.

Det har varit väldigt mycket oro kan jag säga bland vissa… kanske tre fyra stycken som har varit

väldigt oroliga att ”hur ska det bli och hur ska vi klara det här?”. Så det har varit en ganska stor oro

faktiskt”

(Kajsa)

Här berättar Kajsa om oro och tvivel som har identifierats bland de anställda kopplad till

genomförandet av förändringen och att inte ha en egen arbetsplats i det aktivitetsbaserade

kontoret. Vidare poängterar hon att det gäller ca 3-4 medarbetare som uttryckt denna oro, av

en personalgrupp på ca 25 stycken.
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I Axelsson, Karlsson och Skorstads vidareutveckling av teorin om arbetarkollektivet

infiltrerar medarbetarna det tekniska systemet och intar därmed en mer betydande roll.

Genom ett ökat ansvarstagande resulterar det i att medarbetarna blir mindre utbytbara

eftersom deras kunskap om verksamheten blivit allt mer betydande (Axelsson, Karlsson &

Skorstad, 2019, s.138). Många av de medarbetare som berörs av flytten till Stadshuset är

tjänstemän och därmed kan antagandet göras att deras arbetsuppgifter även bör ha hög

kunskapsintensitet och hög komplexitet.

Enligt teorin om arbetarkollektivet kan mer komplexa arbetsuppgifter resultera i att

medarbetarna lyckas utöva visst inflytande på verksamheten. Kajsa uttrycker att oro har

uppstått bland ett par medarbetare, då de inte verkar anse att det nya arbetssättet är det mest

optimala för deras verksamhet. Då de inte lyckats utöva inflytande på verksamheten och

således inte verkar vara eniga med beslutet visar de oro inför genomförandet, vilket kan

tolkas som tecken på motstånd.

“Några tycker fortfarande det är jobbigt och kanske inte åker till jobbet utan stannar hemma och jobbar

tre dagar i veckan. Om vi hade varit tillbaka några år så hade ju det här varit det enda som hade funnits,

då hade man kanske kommit på de här problemen snabbare. Nu tror jag det blir mer en utdragen

process, man väljer att stanna hemma där man känner sig säker”.

(Kajsa)

Kajsa fortsätter här beskriva den oro som några av hennes 25 medarbetare har känt kring

flytten till Stadshuset. Oron resulterar således i att medarbetare kan välja att arbeta hemma, i

en miljö där de känner sig trygga. Även här kan man koppla det som uttrycks av Kajsa till

Axelsson, Karlsson och Skorstads vidareutveckling av arbetarkollektivet. Enligt teorin har

arbetarna infiltrerat det tekniska systemet och i samband med teknisk utveckling har

arbetarna fått ökad kontroll och medverkan i arbetsprocessen (Axelsson, Karlsson &

Skorstad, 2019, s.138).

Genom ökad kontroll och kunskap om verksamheten kan det leda till att arbetarna inför egna

rutiner som frångår ledningens direktiv, baserat på hur de själva anser att verksamheten blir

mer effektiv (Axelsson, Karlsson & Skorstad, 2019, s.136). Detta tycks vara liknande det som

Kajsa beskriver, då medarbetarna väljer att inte åka in till Stadshuset för att arbeta från
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kontoret. Istället väljer de att stanna hemma och arbeta hemifrån, då det möjligen anses vara

mer förmånligt för dem. Man kan då anta att medarbetare alltså kan välja att stanna hemma

då de anser sig vara mer effektiva i hemmets trygga miljö. Alltså har arbetarna här skaffat sig

egna rutiner som man kan anta frångår ledningens idé om hur kontoret ska användas.

“Man hade sett fram emot… (annat kontor, forskarnas anmärkning) och man förstod inte varför man

inte skulle få plats på… (annat kontor, forskarnas anmärkning)”

(Petra)

“Det fanns en historia hos personalen att man inte hade känt sig lyssnad till från ledningen, det här var

inte första gången som man inte hade blivit placerade där man hade önskat och då blev ju reaktionerna

ännu starkare”.

(Petra )

Petra beskriver hur hon har stött på reaktioner från sin personalgrupp kring förändringsarbetet

med flytten. Den berörda personalgruppen hade initialt blivit tilldelade platser i en annan

kontorslokal, och skulle alltså inte flytta till Stadshuset. Dock blev planerna ändrade och

enheten blev informerade om att de inte fick plats i de tilltänkta lokalerna och istället skulle

flytta till Stadshuset. Petra beskriver att det inte är första gången som personalgruppen

upplever att ledningen inte lyssnat på dem vilket nu resulterat i starka reaktioner. Dessa

reaktioner kan tolkas som motstånd, då personalgruppen uttrycker olika viljor och

skiljaktigheter från de beslut som tagits.

Enligt Axelsson, Karlsson och Skorstads vidareutveckling av teorin om arbetarkollektivet

kännetecknas det mänskliga systemet av bland annat trygghetssökande (Axelsson, Karlsson

& Skorstad, 2019, s.141) medan det ekonomiska systemet kännetecknas av exempelvis

ensidighet och obönhörlighet (Axelsson, Karlsson & Skorstad, 2019, s.122). I intervjucitaten

av Petra kan man se att dessa två system inte går att förena, då personalgruppen är i behov av

trygghet men det ekonomiska systemet präglas av en obönhörlighet till detta. Den trygghet

som personalen söker kan både anses vara att hålla sig till planen och flytta till de initialt

tilltänkta lokalerna, men även att uppleva att de blir lyssnade på. Genom att inte lyssna till

personalgruppens behov kan man se det som att det ekonomiska systemet sätts i första hand,

istället för att se till det mänskliga systemets behov.
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“Det var en person som började gråta av personalen, så att det var väldigt starka reaktioner från

personalgruppen”

(Petra)

“Det blev att några har valt att säga upp sig, alltså på grund av flytten”

(Petra)

Här fortsätter Petra att beskriva det motstånd hon har stött på från personalgruppen. De starka

reaktionerna i form av motstånd tar sig i uttryck när en i personalgruppen börjar gråta. Petra

beskriver också att medarbetare i personalgruppen har valt att säga upp sig och avsluta sina

anställningskontrakt på grund av beslutet om flytten. Bakgrunden till detta är återigen att

personalgruppen hade sett fram emot att flytta till andra lokaler och reaktioner uppstod därför

när dessa planerna ändrades och enheten istället flyttades till Stadshuset.

Vidareutvecklingen av arbetarkollektivet håller med originalteorin om att motstånd uppstår

mellan systemen, men påvisar att det främst handlar om att det ekonomiska systemet inte är

förenligt med det mänskliga systemet (Axelsson, Karlsson & Skorstad, 2019, s.141). Det

ekonomiska systemet verkar obönhörligt inför personalgruppens behov av trygghetskänslor

(Axelsson, Karlsson & Skorstad, 2019, s.122). Citaten kan tolkas som att det ekonomiska

systemet, med verksamhetens ekonomiska vinst som främsta mål, sätts i första hand framför

det mänskliga systemet, det vill säga personalens behov av trygghetskänsla. Det betyder att

flytten planeras om till nya lokaler och fortgår, utan hänsyn till den personal som blir berörd.

Det kan också påvisas av citaten då den konflikt som skapats mellan systemen gått så långt

att medarbetare har valt att avsluta sin anställning. Att säga upp sig och lämna sin anställning

kan ses som en stark form av motstånd gentemot sina överordnade, då den anställde visar att

hen inte längre vill vara delaktig i organisationen.

“Det (motståndet, forskarnas anmärkning) har nog varit faktiskt riktat mest mot vår högsta direktör och

utifrån att man liksom gick ut med och då för länge sen talade om att det skulle vara aktivitetsbaserat

här och så är det bara, punkt.”

(Maria)

Maria berättar att motståndet från medarbetarna inte riktats direkt gentemot henne som chef,

utan snarare högre upp. Reaktionen grundas i att beslutet om flytten och införandet av det nya
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aktivitetsbaserade arbetssättet verkar ha tagits utan medarbetarnas delaktighet.

Vidareutvecklingen av teorin om arbetarkollektivet menar att arbetarna genom sin infiltration

av det tekniska systemet därmed utvecklat sin position till att bli en betydande del av

verksamheten (Axelsson, Karlsson & Skorstad, 2019, s.138). Enligt vidareutvecklingen av

teorin är medarbetarna inte enbart passiva gentemot ledningen, utan har genom ökad kunskap

om arbetsprocesserna fått en mer förmånlig position gentemot ledningen (Karlsson &

Skorstad, 2019, s. 532).

Det motstånd som Maria talar om i citatet ovan kan kopplas samman med teorin, då man kan

antyda att medarbetarna känner sig exkluderade. Eftersom arbetarna i den berörda enheten

antagligen anser sig känna till sin verksamhet och dess behov bäst, riktas reaktionerna uppåt i

hierarkin mot de som fattat beslut om deras verksamhet, utan att inkludera dem som en del av

beslutsprocessen.

6. Diskussion

I detta kapitel kommer uppsatsens sammanställda resultat presenteras och diskuteras.

Kapitlet inleds med en summering av resultatet i relation till uppsatsens syfte och

frågeställningar. Därefter följer en diskussion kring studiens resultat i relation till teoretisk

och begreppslig referensram följt av tidigare forskning samt den metod som uppsatsen bygger

på. Kapitlet avslutas med en avslutande konklusion och förslag till vidare forskning.

6.1 Summering av resultat

Inledningen av denna uppsats startade med en introduktion till hur samhället präglas av

förändring, vilket ställer krav på organisationer att förhålla sig till sin föränderliga miljö.

Organisationer behöver genomföra förändringar för fortsatt konkurrenskraftighet på

marknaden (Lawler & Worley, 2006, s.1). Att genomföra förändringar i stora organisationer

som Uppsala kommun bidrar till en komplexitet då organisationens olika verksamheter kan

skilja sig mycket från varandra. Förändringar, i synnerhet i en komplex kontext, kan således

ställa krav på organisationens chefer att utöva ledarskap. Detta då det har stor påverkan på

mottagandet av förändringen bland organisationens medlemmar. Syftet med denna uppsats
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var att undersöka hur chefer på Uppsala kommun beskriver att de har utövat ledarskap under

förändringsarbetet med flytten till Stadshuset. Utöver detta ämnades att undersöka i vilken

mån cheferna beskriver att förändringen har varit anpassad efter verksamheterna. Detta då det

ansågs ha relevans för hur de kan utöva sitt ledarskap under förändringen, men även vilka

reaktioner om motstånd de kan möta i organisationen.

De frågeställningar som denna uppsats har ämnat besvara har varit följande:

1. Hur beskriver cheferna att de utövat sitt ledarskap under förändringsarbetet?

2. Hur beskriver cheferna att förändringen har varit anpassat efter verksamheterna?

3. Har cheferna stött på någon form av motstånd under förändringsarbetet?

Av resultatet kunde konstateras att flera av cheferna under förändringsarbetet ansåg sig ha

anpassat sitt ledarskapsutövande efter sina medarbetare. De utövade alltså sitt ledarskap

genom att anpassa sin ledarskapsstil efter exempelvis medarbetarnas mognad och förmågor.

Ett annat sätt var att bekräfta medarbetare i deras känslor eller frustrationer genom att lyssna

och finnas där. En chef poängterade vikten av att känna att hen hade sina medarbetare med

sig vid beslut, och lät därför medarbetarna vara med i en demokratisk omröstning när ett

viktigt beslut skulle tas.

Vidare framgick det av intervjuerna att ett par av de åtta intervjuade cheferna ställde sig

kritiska till det aktivitetsbaserade arbetssättet som kom med flytten till Stadshuset, då de

ansåg att arbetssättet inte var tillräckligt anpassat efter deras verksamheter. Här uppkom även

reflektioner kring att behovsanalyser som genomförts inför flytten till Stadshuset möjligen

inte varit tillräckligt djupgående i enheternas olika verksamheter för att ta reda på vilka behov

som fanns. Det bör här klargöras att kritikerna inte ställde sig kritiska mot själva flytten till

Stadshuset, de poängterade alla att det var fina och fräscha lokaler men riktade snarare

kritiken mot de förberedande behovsanalyser som gjorts inför förändringen.

Många av cheferna var positiva till de förberedelser i form av informationsmaterial som tagits

fram av Uppsala kommun inför genomförandet av förändringsarbetet. De uttryckte att

materialet hade hjälpt dem att förbereda sin enhet inför förändringen. Majoriteten av dessa

nämnde ingenting om i vilken mån de ansåg att det aktivitetsbaserade arbetssättet var

lämpligt för verksamheten.
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Av resultatet kunde påvisas att en klar majoritet av cheferna hade identifierat och stött på

reaktioner som oro bland sina medarbetare. De oroskänslor och tvivel som cheferna hade

identifierat bland medarbetarna var ofta relaterat till att arbeta i ett aktivitetsbaserat kontor.

Främst handlade det om praktiska frågor och funderingar kopplat till hur det skulle vara att

arbeta i en öppen miljö, att inte ha ett personligt skrivbord eller hur man skulle hitta sina

kollegor.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att de flesta oroskänslorna som cheferna

identifierade bland sina medarbetare grundade sig i att medarbetarna ställdes inför något nytt

och okänt. Av de åtta intervjuade cheferna hade en chef stött på kraftiga reaktioner av

motstånd från sina medarbetare kring flytten till Stadshuset. En anställd i chefens

personalgrupp valde att säga upp sig och lämna sin anställning, på grund av

förändringsarbetet och flytten till Stadshuset. Bakgrunden till detta var att enheten initialt

skulle ha flyttat till en annan kontorslokal, men dessa planer ställdes sedan in och enheten

fick flytta in i de aktivitetsbaserade kontorslokalerna i Stadshuset. Att välja att lämna sin

anställning och försörjning kan ses som en extrem form av motstånd under

förändringsarbetet. Det bör även tilläggas att ingen av cheferna hade upplevt att motståndet

var riktade mot dem som chefer. Motståndet var istället riktat högre upp i leden, eller saknade

riktning generellt.

6.2 Övergripande resultat i förhållande till teoretiska begreppsramen

Här presenteras resultatet i förhållande till uppsatsens teoretiska begrepps- och referensram.

Detta görs tematiskt efter uppsatsens teoretiska ämnen. I slutet av varje underavsnitt besvaras

också uppsatsens frågeställningar.

6.2.1 Ledarskap och motivationsklyftan

Av resultatet kunde konstateras att chefernas beskrivningar av ledarskapsutövandet vid

flertalet tillfällen kan liknas vid den situationella ledarskapsteorin, även kallat

situationsanpassat ledarskap. Det framgick vid flera intervjuer där cheferna talade om hur de

anpassade sitt ledarskap under förändringen efter sina medarbetares behov. Här kunde vi se
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kopplingar till tre av fyra ledarskapsstilar som inkluderas i den situationella ledarskapsteorin:

coachande, stödjande och delegerande. Vi såg även att flera av cheferna under

förändringsarbetet poängterade vikten av att lyssna på sina medarbetare och ha dem med sig

genom förändringsarbetet, vilket tyder på  en hög relationsorientering, som också ingår i den

situationella ledarskapsteorin (Tollgert-Andersson, 1989, s.29).

Utöver detta fanns även tendenser i minst två chefers svar som kan ha samband med teorin

om motivationsklyftan. Teorin menar att chefer riskerar att springa för snabbt fram i en

förändring, då de ofta har tillgång till mer information än medarbetarna (Ahrenfelt, 2013,

s.315). Ett par chefer underströk vid intervjuerna vikten av att som chef inte springa i förväg,

utan låta medarbetarna komma ikapp, ställa frågor och får ge sitt perspektiv. Genom att agera

på detta sätt och reflektera över vilken fas medarbetarna befinner sig i under förändringen,

kan detta anses vara proaktivt arbete för att förebygga att en motivationsklyfta uppstår mellan

chef och medarbetare.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att cheferna i Uppsala kommun beskriver att de

utövat sitt ledarskap under förändringsarbete genom en hög anpassningsgrad efter

medarbetarnas behov. Denna anpassning har de således gjort genom att vara lyhörda och

uppmärksamma på att medarbetarna inte alltid befinner sig i samma fas som chefen själv, och

således ge medarbetarna utrymme för att “komma ikapp” och ställa frågor.

6.2.2 Nyinstitutionell teori

Som tidigare nämnt ställde sig ett par chefer kritiska till hur pass anpassat det

aktivitetsbaserade arbetssättet faktiskt är till enheternas dagliga verksamhet. Här lyftes frågor

gällande beslutsfattarnas intresse av att förstå verksamheternas behov vid utformningen av

Stadshuset. Gällande uppfattningen om bristande intresse och bristande behovsinhämtning

kan man dra kopplingar till nyinstitutionell teori.

Teorin ställer frågan varför organisationer väljer att införa samma strukturer och processer

som andra organisationer (Eriksson-Zetterquist, 2009, s.64). Det aktivitetsbaserade

arbetssättet är vanligt förekommande bland offentligt anställda tjänstemän i Sverige (Sveriges

Kommuner och Landsting, 2014, s.13). Man kan alltså anta att Uppsala kommun vid
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beslutsfattandet om att införa det aktivitetsbaserade arbetssättet i Stadshuset har “sneglat” på

andra liknande verksamheter som framgångsrikt implementerat aktivitetsbaserade kontor. Här

kan man antas dra en parallell till mimetisk isomorfism, för att försöka förstå drivkraften

bakom införandet (DiMaggio & Powell, 1983, s.151). Denna koppling innebär alltså att man

kan anta att Uppsala kommun funnit trygghet i att implementera ett välkänt arbetssätt som

fungerat framgångsrikt i andra liknande organisationer.

I samband med flytten till Stadshuset verkar det som att samtliga inflyttade enheter har

behövt anpassa sig till det aktivitetsbaserade arbetssättet. Detta kan också liknas vid

tvingande isomorfism, som betyder att organisationens olika enheter och verksamheter

tvingas bli mer homogena till följd av påtryckningar. När isomorfism är tvingande kan dessa

påtryckningar vara både informella och formella (DiMaggio & Powell, 1983, s.150). I

Uppsala kommuns fall har ett par chefer i intervjuerna uttryckt att flytten till Stadshuset har

ekonomiska fördelar och således kan man anta att dessa tvingande krav har kommit högre

uppifrån. Beslutet att övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt är alltså inte anpassat efter

enheternas behov och effektivitet, utan blir snarare ett resultat av någon annans beslut som

enheterna får finna sig i.

Antagandet kan göras att Uppsala kommun har tagit inspiration från andra liknande

organisationer vid införandet av det nya aktivitetsbaserade arbetssättet. Anledningen till

varför detta antagandet kan göras är som tidigare nämnt att organisationer kan finna trygghet

i att implementera arbetssätt och strukturer som varit framgångsrika för andra. En anledning

till varför organisationer efterföljer andra organisationers arbetssätt och strukturer är då dessa

har blivit legitimerade (Meyer & Rowan, 1977, s.340). Det aktivitetsbaserade arbetssättet är

vanligt förekommande bland offentligt anställda tjänstemän i Sverige. Man kan således säga

att arbetssättet har blivit legitimerat, då det är välkänt och varit framgångsrikt för andra.

Genom att införa arbetssättet i den egna verksamheten kan man anta att även Uppsala

kommun hoppas att det ska bidra i legitimerande syfte för dem. Att vinna legitimitet från

omvärlden är viktigt för organisationens fortsatta överlevnad och konkurrens då det är ett sätt

för organisationer att rättfärdiga sina handlingar i omvärldens ögon (Meyer & Rowan, 1977,

s.349).

I intervjuerna framkom det att den dagliga verksamheten i Stadshuset till viss del frångår det
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aktivitetsbaserade arbetssättet. Här kan man se samband med begreppet särkoppling, som

beskriver hur det kan skapas en distans mellan organisationens formella och informella

strukturer (Meyer och Rowan, 1977, s.357). I detta fall är den formella strukturen inom

Uppsala kommun att man arbetar efter det aktivitetsbaserade arbetssättet i Stadshuset. Vid en

intervju konstaterades att medarbetare frångår detta arbetssätt genom att lämna kvar

personliga tillhörigheter på skrivbordsplatser, vilket kan ses som att en informell struktur

växer fram vid sidan av den formella. Informella strukturer anses ofta av medarbetarna vara

bättre lämpade efter den dagliga verksamheten. På detta sätt skapas en distans som kan liknas

vid en särkoppling.

Sammanfattningsvis ansåg ett par av cheferna att organisationsförändringen inte har varit

anpassad efter enheternas verksamhet. Detta då Stadshusets utformande efter det

aktivitetsbaserade arbetssättet inte ansågs vara anpassat efter enheternas verkliga behov och

dagliga verksamhet. En chef ställde sig uttryckligen positiv till anpassningen av arbetssättet,

då hens enhet var helt digitaliserade och papperslösa. Resterande chefer har varken uttryckt

sig kritiskt eller positivt till hur förändringen har varit anpassad efter verksamheterna.

6.2.3 Motstånd

I avsnitt 1.4 definierades begreppet motstånd som när den anställde medvetet avviker från

den överordnades förväntningar i syfte att försvara sin värdighet och framstå som

självständig. Av intervjuerna framkom att majoriteten av cheferna hade stött på reaktioner

från medarbetarna uttryckt som oro och tvivel inför förändringen och att exempelvis arbeta i

en öppen aktivitetsbaserad miljö. Det framkom även ett fåtal fall av starkare motstånd.

Oroskänslor kan därför anses skilja sig från den begreppsdefinition av motstånd som

uppsatsen bygger på. Däremot tolkar vi det som att medarbetarna genom att uttrycka oro

inför förändringen därmed också avviker från det önskade beteende som förväntas av dem.

Detta då de inte finner sig i beslutet om förändringen utan att uttrycka sina känslor om tvivel

och frustration.

Detta kan liknas vid vidareutvecklingen av teorin arbetarkollektivet som menar att det

ekonomiska systemet, främst drivet av organisationens ekonomiska mål, inte är förenligt med
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människans behov av trygghet (Axelsson, Karlstad & Skorstad, 2019, s.141). Detta

trygghetssökande hos medarbetarna tar sig uttryck i form av oroskänslor och ifrågasättande,

dels kring praktiska uppgifter, men även kring större omständigheter och faktorer. Det senare

kan kopplas till den enhet vars initiala planer om flytt ändrades, och därför fick reda på att de

skulle flytta in i Stadshuset istället. Vid förändringar uppstår trygghetssökande hos människan

och om det ekonomiska systemet är obönhörligt inför detta blir det tydligt att det ekonomiska

och det mänskliga systemet är svåra att förena utan motsättning (Axelsson, Karlstad &

Skorstad, 2019 s.141). I detta fall var det ekonomiska systemet obönhörligt när flytten

fortgick utan att de anställdas trygghetsbehov och åsikter uppmärksammades. Detta framgår

av en intervju där chefen menar att denna motsättning också resulterade i reaktioner om

motstånd och att en anställd valde att lämna sin anställning i organisationen.

Sammanfattningsvis har majoriteten av de intervjuade cheferna stött på motstånd i form av

oro hos medarbetarna. De flesta av cheferna beskriver att denna oro och ovisshet har varit

kopplad till praktiska frågor om genomförandet och att arbeta i aktivitetsbaserade lokaler. En

av cheferna har också stött på kraftigare reaktioner om motstånd i form av uppsägning i

personalgruppen.

6.3 Resultat i förhållande till tidigare forskning

I resultatet av denna studie fann vi att flera av cheferna under förändringsarbetet ansåg sig ha

utövat sitt ledarskap anpassat efter sina medarbetare. Exempelvis lät en chef sina medarbetare

vara delaktiga i beslut om vilken kontorslokal som enheten skulle flytta till. Detta kan liknas

vid Henry Mintzbergs (2004) argumentation om att chefer ska applicera “lagom” mängd

ledarskap. Genom att applicera “lagom” mängd ledarskap stöttar chefen sina medarbetare till

att själva välja sin riktning. När chefen låter sina medarbetare vara delaktiga i beslutet och

rösta demokratiskt, istället för att själv bestämma, kan det ses som att chefen här väljer att

inte peka ut den riktning som medarbetarna ska gå i. Istället tar chefen ett steg tillbaka och

låter medarbetarna kollektivt bestämma över sig själva.

Vidare uttryckte en chef vikten av att ta sig tiden att vara lyhörd för medarbetarnas känslor

och frustrationer. Detta skiljer sig från det McKenna och Yost menar om att chefer under

förändringsarbeten gynnas av att hålla sig distanserade till känslor som kan uppkomma hos
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medarbetare (McKenna & Yost, 2004,  s.294). Det kan antas att chefen på Uppsala kommun

som vill lyssna på sina medarbetare är mån om dem och vill visa sig empatisk. McKenna och

Yost menar dock att chefer riskerar att tappa fokus genom att beblanda sig med

medarbetarnas känslor. Man kan därför ana att det finns en risk för att chefen genom sin

lyhördhet och empati skulle kunna få svårt att fortsatt hålla sig distanserad till medarbetarnas

känslor och således också få svårt att hålla fokus på förändringsarbetet.

När Uppsala kommun väljer att genomföra förändringsarbetet med att flytta till nya

aktivitetsbaserade lokaler i Stadshuset kan man se det som att en förändring sker i

organisationens struktur. Enligt Burke och Litwins modell om organisationsförändringar

influerar olika delar av organisationen varandra (Burke & Litwin, 1992, s.528). Alltså kan

man se det som att en förändring i Uppsala kommuns struktur också kommer att bidra till

förändringar i andra delar av organisationen, som exempelvis arbetsklimat eller

medarbetarnas individuella behov och värderingar. Studiens resultat har påvisat att

förändringsarbetet med flytten och implementeringen av ett nytt arbetssätt har lett till att

cheferna stött på reaktioner om motstånd och oro hos medarbetarna. Denna oro bland

medarbetarna har således också bidragit till att en chef har flertalet medarbetare som väljer att

hellre arbeta hemifrån än att arbeta från de nya kontorslokalerna. Således kan man säga att

förändringen i struktur också kan ha bidragit till förändring av medarbetarnas individuella

behov, värderingar och motivation.

I resultatet framgick att en chef hade uppfattningen om att beslutsfattarna hade haft mycket

att vinna på att argumentera för vilka vinster förändringsarbetet skulle bidra till i

organisationen, mer än ekonomiska besparingar. Denna brist på argumentation för visionen

kan kopplas till Kotters lista över de 8 mest omfattande misstag som kan begås under

förändringsprocesser. Kotters fjärde misslyckande är just misslyckande med att förmedla

förändringsvisionen (Kotter, 1995, s.61), vilket chefen i detta fall anser ha hänt. Detta då hen

anser att förmedlandet av förändringsvisionen mestadels kretsat kring de ekonomiska

besparingar som kommer göras och att andra argument för förändringsarbetets genomförande

inte framförts lika tydligt.

Vidare i resultatet påvisades en chef som har haft en medarbetare i sin personalgrupp som

visat starka reaktioner till förändringsarbetet och flytten till Stadshuset. Medarbetaren
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uttryckte sin reaktion genom att gråta. Denna handling kan ses som en form av motstånd till

förändringen, som enligt Nadler kan förklaras av att individen känner ovisshet då behovet av

trygghet och stabilitet undermineras (Nadler, 1981, s.197). Medarbetarens reaktion kan därför

liknas vid ovisshet och avsaknad av trygghet, på grund av den kommande förändringen.

Kotter och Schlesinger (2008) menar att det främst finns fyra anledningar till varför anställda

motsätter sig förändringar. En av dessa är att medarbetarna generellt har låg tolerans för

förändringar. I resultatet framkom att reaktioner om motstånd formats inför förändringen i en

enhet som historiskt ansåg sig ha blivit förbisedda av ledningen. Chefen berättade att det inte

var första gången som personalgruppen ansåg att de inte blivit hörda, vilket därav bidrog till

att reaktionerna i detta fall blev starkare. Detta kan man se som att enhetens personalgrupp

hade en låg tolerans inför förändringar med sig in i denna förändring, då det redan fanns en

historik att man kände sig förbisedda av ledningen. Denna historik, eller intolerans mot

förändring, bidrog sedan till att reaktionerna inför denna förändring blev ännu starkare.

6.4 Metodologisk påverkan på resultat

Denna uppsats har byggt på semistrukturerade intervjuer och en kvalitativ innehållsanalys.

Den semistrukturerade intervjuformen har varit passande för denna studie då vi ämnat

undersöka chefernas subjektiva upplevelser och beskrivningar. Dessa beskrivningar och

upplevelser hade kunnat bli svårt att få fram vid val av en annan metod, som exempelvis

observationsstudie. Även om en deltagande observation möjligen hade kunnat användas för

studien, ansågs intervjuer mer passande med tanke på det djup som vi önskade få av svaren.

Detta möjliggjordes därmed genom att låta intervjuerna formas dels efter förutbestämda

intervjufrågor, men dels efter respondenternas svar och undersöka olika inriktningar närmare.

Intervjuerna planerades initialt att ske fysiskt. Efter två fysiska intervjuer ändrades dock

formen till att ske digitalt, på grund av oförutsedda händelser. Att hålla intervjuerna digitalt

ansågs till en början inte önskvärt från vårt håll, men efter genomförandet kan vi konstatera

att inga skillnader i vare sig kvalitet eller utförande kunnat påvisas mellan de fysiska och

digitala intervjuerna. Vid samtliga intervjuer användes en intervjuguide, som också

reviderades något efter första intervjun för att bättre passa uppsatsens syfte.
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6.5 Konklusion

Uppsala kommun är en stor och komplex organisation som huserar många olika

verksamheter. Att genomföra förändringar i komplexa organisationer kan därför vara

problematiskt, och ansågs därför av intresse att undersöka närmare i denna uppsats.

Organisationsförändringens natur kan ha stor effekt på både hur cheferna kan utöva sitt

ledarskap, men även vilka eventuella reaktioner om motstånd som cheferna kan möta i

organisationen.

Vi har i denna uppsats försökt att belysa dessa ämnen med hjälp av olika teoretiska

perspektiv. Sammanfattningsvis kan man säga att olika teorier och begrepp agerat som

verktyg när vi försökt skapa oss en förståelse för hur cheferna beskriver sina upplevelser av

förändringen. Man kan därför anta att applicerandet av ett annat teoretiskt ramverk hade

kunnat ge andra resultat och slutsatser. De resultat vi stött på under intervjuerna förklarar

endast subjektiva upplevelser från ett urval av chefer. Trots att cheferna arbetar i olika

verksamheter inom en stor komplex organisation har deras beskrivningar och upplevelser haft

flera gemensamma nämnare. Vi drar dock ingen slutsats om huruvida dessa beskrivningar

och upplevelser kan tänkas delas av fler inom organisationen. Detta av anledningen att denna

uppsats inte har varit designad för att ha kapaciteten att göra sådana antaganden. Resultaten

belyser enbart en sida av ledarskapsutövande, varpå vi i nästa avsnitt kommer föreslå hur

vidare forskning kan fortsätta utveckla ämnet.

6.6 Vidare forskning

Denna studie har bland annat visat att chefer på Uppsala kommun anser sig ha anpassat sitt

ledarskap efter sina medarbetares behov och förmågor under förändringen. Detta framgick

tydligt av chefernas svar då många var tydliga med att förklara och styrka sina svar genom

feedback från medarbetare och medarbetarundersökningar. Trots dessa exempel som cheferna

gav har denna uppsats bara kunnat påvisa en subjektiv sida av ett flerdimensionellt

ledarskapsutövande, då syftet varit att undersöka chefernas egna beskrivningar och

upplevelser. Att utöva ledarskap innebär att chefer leder och påverkar sina medarbetare,

vilket därmed gör det intressant för vidare forskning att undersöka dessa två perspektiv i

relation till varandra i en och samma studie. Att undersöka chefers beskrivningar av sitt
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utövade ledarskap och ställa dessa mot medarbetarnas beskrivningar av samma

ledarskapsutövande hade därmed kunnat ge ännu fler intressanta perspektiv.

Av respondenternas svar framgick att många chefer ansåg sig ha utövat ledarskap på liknande

sätt. Även när de talade om sitt ledarskap eller hur de stöttade sina medarbetare var många

svar lika. Detta gör det ytterligare intressant att undersöka hur detta kommer sig, om det är

påverkat av hur Uppsala kommun som organisation har format sina ledare genom visioner

och formella utbildningar, eller om det är klyschor som cheferna delar med sig av som sen

inte fullföljs i praktiken. Även här kan vidare forskning föreslås att även studera Uppsala

kommuns kultur bland chefer samt hur utbildningsplaner och eventuella visioner formar dem

och deras ledarskap.
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Bilaga 1 Informationsbrev
Förfrågan om deltagande i studie

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid
Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I vårt examensarbete vill vi undersöka hur
olika chefer på Uppsala kommun har upplevt sitt ledarskap under förändringsprocessen då
kommunen flyttat in i nya lokaler i stadshuset. Vi är intresserade av att se vilka
förutsättningar chefer har getts, om de har handlat olika i sitt utövande av ledarskap och om
de eventuellt har stött på något motstånd under förändringsprocessen. Av denna studie vill vi
som studenter få en större förståelse för ledarskap i en förändringsprocess. Vi tror dessutom
att ämnet som undersöks samt eventuella resultat som framkommer kan vara till nytta för
Uppsala kommun, då vi som tredje part i efterhand vill undersöka ledarskapet under denna
förändring.

Du tillfrågas därför, i din egenskap som förvaltningschef i organisationen och med deltagande
roll i förändringsarbete flytten. I rollen som chef har du stor påverkan på hur förändringen
mottas i organisationen, och vi är därför intresserade av att höra mer kring din upplevelse. Vi
önskar samla data genom en intervju som varar ca 45 minuter. Intervjun ska helst hållas i
fysisk form och ljudupptagning kommer spelas in för att underlätta vid transkriberingsarbetet.
Fokus under intervjun kommer alltså vara hur du som chef har upplevt ditt ledarskap under
förändringsarbetet med flytten och vi är därför intresserade av den information som du kan
delge. Vi har en förhoppning om att genomföra intervjuerna vecka 15 och eventuellt vecka
16.

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas.
Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och vår handledare kommer åt
det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras i slutresultatet. Det insamlade
materialet kan komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och vår
handledare kommer åt det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av
en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen.
Vi kommer att kontakta dig i ärendet i vecka 14.

Med vänliga hälsningar,
Elin Sundell och Johanna Ek
Telefon:
E-post:
Handledare: Agneta Hugemark
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Bilaga 2 Intervjuguide

Bakgrundsfrågor

● Kan du berätta om företaget/förvaltningen du arbetar på? Hur många medarbetare är

ni?

● Berätta om din roll som chef, vilka arbetsuppgifter har du?

● Berätta i korta drag hur din väg till denna chefsroll har sett ut

a. Följdfråga om det inte inkluderas i svaret: Har du gått eller genomfört någon

ledarskapsutbildning?

● Hur många anställda har du under dig?

● Hur många år har du varit chef?

Frågor om flytten/förändringsarbetet

● Har du tidigare erfarenhet av att vara chef i ett förändringsarbete?

a. Följdfråga om ja: Berätta mer

● Hur länge har ni vetat att flytten skulle genomföras?

● Har du som chef fått några formella förberedelser från din arbetsgivare inför flytten?

a. Följdfråga: Hur har dessa sett ut?

● Vad upplever du att du som chef har fått för förutsättningar för att kunna leda dina

medarbetare i förändringsarbetet?

a. Följdfråga: På vilket sätt?

● Hur har du förberett ditt team/arbetat med ditt team inför förändringsarbetet med

flytten?

● Har ni stött på några problem under förändringsarbetet som du behövt stötta dina

medarbetare i?

a. Följdfråga: Vilka har varit de vanligaste problemen och hur har du som chef

gått till väga för att stötta dina medarbetare?

Ledarskap generellt

● Hur skulle du beskriva dig själv som chef?

● Hur tror du att dina medarbetare anser dig vara som chef?

● Hur arbetar du med ditt ledarskap gentemot dina underordnade?

● Hur tycker du att en bra chef utövar ledarskap under ett förändringsarbete?
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● Hur upplever du själv att du har utövat ditt ledarskap under förändringsarbetet?

● Upplever du att du har behövt förändra något i ditt ledarskap under

förändringsarbetet?

● Vad upplever du har varit utmanande med att leda under förändringsarbetet?

● Upplever du att du har stött på några reaktioner om motstånd från dina medarbetare

angående förändringsarbetet?

a. Följdfråga: Berätta mer om hur du har bemött/hanterat detta

● Upplever du att du under förändringsarbetet har behövt motivera

beslutet/genomförandet för dina medarbetare?

a. Hur motiverar du?

● Upplever du att ditt ledarskap har blivit ifrågasatt av dina medarbetare under

förändringsarbetet? Isåfall på vilket sätt?

a. Följdfråga: Hur har du bemött/hanterat detta?

● Finns det något du tar med dig framåt i att leda under förändringsarbete?
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