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Abstract 
The responsibility of the first line managers has increased in amount over the past 
years. What does a manager, having this kind of position, feel is necessary when it 
comes to accomplish change? Are there any challenges presented to the first line 
manager during a change process? The purpose of this essay is to visualize first line 
managers experience of leading a change process. Two questions were posed; ”What 
do first line managers feel is important when it comes to their own leadership, to be 
able to achieve change?” and ”What challenges do first line managers face in a 
change process?”. The questions were examined by taking part of previous research, 
with emphasis on the evolution of authority within organizations, as well as the role 
first line managers take on when it comes to facilitating learning within organizations. 
Six semi-structured interviews were held in a government owned company with 
leaders having a position closest to the operational staff. The material gathered 
through these interviews was analyzed with the theoretical framework created for this 
essay as a basis. Human Relations, double loop learning and theory O formed the soft 
perspective in the analysis and Scientific Management, single loop learning and 
theory E formed the hard perspective in the analysis. The results show that the line 
managers often treat communications from the strategic level to the first line 
managers according to the soft perspective, and when it comes to communicating and 
implementing what has been decided on the strategic level, it often is treated 
according to the hard perspective. 
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Sammanfattning 
Första linjens ledares roll har under de senaste åren blivit mer ansvarskrävande. Vad 
är då viktigt för ledare i denna position då det kommer till att åstadkomma 
förändring? Finns det några utmaningar första linjens ledare stöter på? Denna studie 
syftar till att belysa första linjens ledares upplevelse av att leda en förändringsprocess. 
Två frågeställningar skapades; ”Vad anser första linjens ledare som viktigt i sitt 
ledarskap för att kunna åstadkomma förändring?” samt ”Vilka utmaningar möter 
första linjens ledare i en förändringsprocess?”. Detta undersöks genom att ta del av 
vad tidigare forskning lyfter fram som betydelsefullt dels då det kommer till den 
maktfördelning som skiftat inom organisationerna genom åren, men även den roll 
första linjens ledare tar på sig som facilitator av lärande i organisationer. Sex stycken 
halvstrukturerade intervjuer genomfördes på ett statligt företag med ledare vars 
position fanns närmast den operativa personalen. Det empiriska materialet 
analyserades utifrån det ramverk uppsatsen skapat. Human Relations, double loop-
lärande och teori O utgjorde det mjuka perspektivet i analysen och Scientific 
Management, single loop-lärande och teori E utgjorde det hårda perspektivet i 
analysen. Resultatet visar att vad som kommuniceras från strategisk nivå ofta 
behandlas av första linjens ledare utifrån det mjuka perspektivet och då det kommer 
till att kommunicera och implementera detta på operativ nivå utgår första linjens 
ledare oftast från det hårda perspektivet. 
 
Nyckelord: första linjens ledare, ledarskap, förändringsprocess, single loop, double 
loop. 
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1 Inledning 
Att den omvärld vi lever i förändras i allt snabbare hastighet är en vanligt 
återkommande utsaga inom organisationsteorins område. Den frekventa påminnelse 
som litteraturen ger oss om detta kan ses som att utsagan blivit lite av en utsliten 
klyscha. Faktum kvarstår dock att kravet på förändring hos oss som individer och de 
organisationer vi ingår i blir allt starkare. Att förändring står i fokus idag återspeglas i 
organisationsteorins utveckling under de senaste 100 åren (Jacobsen, 2005, s. 11). 
Ahrenfeldt (1995, s. 46) menar att de tidiga organisationsteorierna hade en syn på 
världen som stabil och fokuserade således på organisationers möjlighet att via analys 
kunna kontrollera samt förutsäga morgondagen. Ahrenfeldt menar vidare att senare 
tids kaosforskning och systemteorier har ställt detta synsätt på ända. Idag ser man 
snarare omvärlden som oförutsägbar och fokuserar således mer på hur organisationer 
kan synliggöra processer och skapa självstyrande system som får organisationen att 
överleva på lång sikt. 
 
Oavsett om en organisation strävar efter att uppnå stabilitet eller inte så kommer dess 
omvärld över tid att skapa ett tryck på organisationen att förändra sig (Hjelm, 2002, s. 
6). Om nu alla organisationer är i behov av att kontinuerligt förändras så förefaller det 
nödvändigt att någon eller några personer leder denna förändring. Jacobsen (2005, s. 
265) menar att begreppet förändringsledarskap blivit allt mer vanligt i och med att 
kraven på förändring ökat. Han menar att grundtanken i förändringsledarskap är att 
ledaren är synnerligen viktig i en förändringsprocess. När en organisation förändras 
skapas ofta en känsla av otrygghet och rädsla för det nya hos dess medlemmar. 
Ledarskapet blir i denna situation centralt för att kunna skapa trygghet och ordning i 
det kaos förändringen kan innebära. Ahrenfeldt (1995, s. 46) menar att dagens 
förändringsledare skapar ordning i förändringen genom att se helheter och processer i 
levande system och lägger tanken om organisationen som ett mekaniskt system åt 
sidan. Tiller och Helgesen (2014, s. 11) skriver att organisationer på en marknad i 
snabb förändring skriker efter kloka chefer med handlingskraft och visioner som 
tryggt kan manövrera organisationen mot nya horisonter. 
 
Ovanstående resonemang runt ledarens roll i en förändringsprocess kan anses belysa 
en intressant paradox. Dels så ska ledaren tillgodose organisationens 
förändringsbehov och via vision, handlingskraft samt ett processinriktat arbetssätt 
visa vägen mot något nytt. Ledaren ska samtidigt skapa en form av stabil plattform för 
att hantera den otrygghet hos organisationens medlemmar som det nya skapar. Detta 
kan tolkas som att ledaren ur ett strategiskt perspektiv ska driva förändring som leder 
till visst kaos samtidigt som ledaren ur ett operativt perspektiv ska skapa stabilitet. 
Detta kan vidare förstås som att ledaren hamnar i en situation där denne måste hitta en 
balans mellan den strategiska förändringen och den operativa stabilitet som 
organisationens medlemmar kräver. 
 
Ett antagande är att denna balansgång blir som mest påtaglig för de ledare som arbetar 
närmast den operativa verksamheten. De ledare som verkar högre upp i 
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organisationen kan anses inte komma i kontakt med den operativa nivån i samma 
omfattning. De ledare som arbetar närmast den operativa nivån, vilka i denna studie 
benämns först linjens ledare, kan ur detta perspektiv anses ha en nyckelroll i en 
förändringsprocess samtidigt som det kan anses vara en svår roll att axla, vilket 
visualiseras i figur 1. 

 
 

 
 
Figur 1. Första linjens ledares position mellan strategisk och operativ nivå i organisationen. 
 
Det är ovanstående utgångspunkt som ligger till grund för denna studies syfte. Studien 
ämnar rikta fokus mot första linjens ledare och hur dessa upplever sin roll i en 
förändringsprocess. Studien är utförd på ett statligt företag som för några år sedan 
genomgick en omfattande förändringsprocess. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa första linjens ledares upplevelse av att leda en 
förändringsprocess. 
 
Syftet utmynnar i följande frågeställningar: 
 

Vad anser första linjens ledare som viktigt i sitt ledarskap för att kunna 
åstadkomma förändring? 
Vilka utmaningar möter första linjens ledare i en förändringsprocess? 

 
Syftet med studien blir samhällsrelevant då alla organisationer i samhället lever i en 
konstant förändring som kräver ledarskap (Tiller & Helgessen, 2014, s. 11). Studien 
blir också pedagogiskt relevant utifrån att den intar ett lärandeperspektiv på 
förändring. Studien utgår ifrån en definition av förändring som lyder att gå från ett 
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stabilt tillstånd till ett annat stabilt tillstånd och processen mellan dessa tillstånd 
erbjuder möjligheter till lärande (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011, s. 
151). Utgångspunkten är således att förändring och lärande är starkt sammankopplat. 
Utifrån detta kan ledarskapets viktigaste uppgift i en förändringsprocess anses vara att 
iscensätta lärande. Nilsson et al. (2011, s. 144) menar att forskningen hittills är 
begränsad när det kommer till kopplingen mellan ledarskap och lärande vilket öppnar 
upp för att denna studie kan lämna ett värdefullt bidrag. 
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2 Tidigare forskning 
 
2.1 Sökprocess 
För att hitta relevanta studier inom området användes ett antal olika sökmotorer. De 
vetenskapliga studier som nedan presenteras har hittats via Uppsala universitets 
bibliotekskatalog, den för alla universitet gemensamma bibliotekskatalogen Libris 
samt databasen ERIC. Exempel på sökord som användes är ledarskap, lärande, 
leadership, learning, organisationsförändring, förändringsledarskap, 
arbetsplatslärande och workplace learning. 
 
 
Då denna studie syftar till att belysa första linjens ledares upplevelse av att leda en 
förändringsprocess förefaller det relevant att lyfta fram tidigare forskning om 
ledarskap för förändring och lärande. Då detta är ett stort forskningsområde så är det 
nödvändigt att ytterligare avgränsa sig gällande vilka studier som i denna uppsats bör 
lyftas fram. Nilsson et al. (2011, s. 138) hjälper till med denna avgränsning då de 
menar att det finns tre olika sätt att forskningsmässigt närma sig fenomenet ledarskap 
i relation till förändring och lärande. Den första forskningsinriktningen är av normativ 
art och riktar in sig mot att hitta ett recept som ledare bör följa för att kunna leda 
förändring och lärande. Den andra inriktningen är av mer kritisk art och ställer sig i 
huvudsak frågande till om ledarskap verkligen behövs i förändring. Den tredje 
inriktningen är av deskriptiv art och riktar således fokus mot vad ledare faktiskt gör i 
sitt dagliga arbete för att åstadkomma förändring och lärande. Inom den deskriptiva 
inriktningen fokuserar man idag bland annat på hur chefsrollen och framförallt 
linjechefers roll har förändrats som en konsekvens av en globaliserad och snabbt 
föränderlig arbetsmarknad. Det är således studier om förändringsledarskap inom den 
deskriptiva traditionen som bör lyftas fram nedan då dessa anses ligga närmast denna 
studies syfte. 
 
2.2 Maktförändring 
Tengblad utförde en studie där chefers geografiska plats under en arbetsdag 
undersöktes (Tengblad, 2002). Resultatet visade att dagens arbete som chef är mer 
geografisk fragmenterat än vad tidigare varit fallet. Tengblad menar att detta har 
bidragit till att mycket av det operativa arbetet och makten i chefskapet man som chef 
tidigare haft delegerats nedåt i organisationspyramiden. Tengblad publicerade 
ytterligare en studie 2006 där han jämförde sina resultat med den studie som Henry 
Mintzberg fått publicerad 1973. Resultatet visar på att det stabila arbete bland chefer 
Mintzberg beskrev i sin studie utvecklats till ett arbete som var fragmenterat både i tid 
och rum. Med detta menar Tengblad att arbetet utförts på mer spridda tider och mer 
spridda platser än vad Mintzberg beskriver i sin studie. Tengblad beskriver att det nya 
chefskapet lägger fokus på att kommunicera visioner istället för att ge direkta order 
nedåt i organisationen. Att använda sig av storytelling är ett exempel som framkom 
under Tengblads studie på hur högt uppsatta ledare går tillväga när de försöker 
förankra företagets visioner hos de anställda.  
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En annan studie som belyser den maktförändring som skett utfördes av Whittaker & 
Marchington (2003). Studien undersöker mer specifikt partnerskapet mellan ledare 
och Human Resources. Forskarna menade att ju högre upp i organisationen en chef 
befann sig, desto bättre visade sig relationen och partnerskapet mellan Human 
Resources och ledaren vara. Ett resultat som framkom var att personaladministration 
tidigare delegerats från själva HR-avdelningen till ledare med position lägre ner i 
företagshierarkin. Förflyttningen av hanteringen av personaladministration längre ner 
i hierarkin har motiverats med att personalrelaterade problem med fördel kan hanteras 
av de ledare som befinner sig närmast den personal där problemet uppstått. Vidare 
menar författarna att förflyttningen av hantering av personalrelaterade problem, från 
HR-avdelning till personalnära ledare, medför ett behov av en nära och stöttande 
relation mellan HR-funktion och personalnära ledare. Även om studien fokuserar på 
partnerskapet mellan HR-avdelning och personalnära ledare, visar den på att de ledare 
som befinner sig närmast operativ personal fått ta en större andel av 
personaladministrativ funktion i sitt dagliga arbete, något som medfört en 
maktförflyttning nedåt i organisationen. 
 
Renwick (2002) undersökte också hur linjechefers arbetsroll utvecklats med fokus på 
HR-relaterad funktion men gick också ett steg längre genom att försöka förklara 
varför utveckling fallit ut på det sätt den gjort. Renwick räknar upp fem olika orsaker 
han anser ligga till grund: att minska kostnader, att skapa ett mer begripligt 
tillvägagångssätt för Human Resource Management, att delegera Human Resource 
Management till de chefer som ligger närmast personal det berör, att öka farten på 
beslutsfattande samt att det är ett alternativ till att outsourca HR-avdelningen i 
företaget. 
 
Att mer makt och ansvar flyttats nedåt i ledarhierarkin underbyggs också av Hales 
(2005) som undersökt hur rollen hos första linjens ledare förändrats de senaste åren 
innan studien. I studien beskrivs att makt har flyttats ned i organisationen och ledare 
med positioner närmast operativ personal har gått från att styra och besluta om den 
dagliga verksamheten till att handha större frågor som berör den närmsta personalen. 
Hales skriver att makt som berör beslut gällande daglig verksamhet har flyttats från 
första linjens ledare till bemyndigade arbetslag på golvet. Vidare menar Hales att två 
huvudteman kan skönjas. Makt har gått från linjechefer till arbetslag som därmed 
bemyndigats att fatta beslut som rör den dagliga verksamheten. Linjechefer har i sin 
tur gått till att inneha en roll som skall underlätta ett lärande hos de anställda. Att 
underlätta lärande hos de anställda kan ske genom koordinerande, mentorskapande, 
coachande och genom att leda arbetslag som annars ansvarar för sig själva. Rollen 
linjecheferna fått är därmed av en teambyggande, rådgivande, utvecklande och 
coachande karaktär. Det andra temat som kan utläsas är att då makt gått från 
linjecheferna till arbetslagen har makt och ansvar även kommit uppifrån 
organisationspyramiden i form av mer pappersexercis samt en mer kontrollerande och 
ansvarskrävande roll för första linjens ledare. 
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2.3 Ledarskap och lärande 
I Ellinger & Bostroms (1999) studie undersöktes vilka uttryck tolv stycken ledare gav 
för att underlätta lärande hos de anställda. De tolv cheferna som var informanter kom 
från fyra företag där man genom expertpaneler inom företagen nominerat de man 
ansåg var bäst på att underlätta lärande hos de anställda. Det resultat som framkom 
var att ledarna agerade på två sätt. Det första var att man möjliggjorde för de anställda 
att lära sig och det andra var att man underlättade för de anställda att lära sig. Ledarna 
i studien menade att lärande kunde ske vid många olika tillfällen så som 
personalmöten, tekniska genomgångar, möten mellan anställda, personliga möten 
mellan anställda och ledare, för att bara nämna några. 
 
En annan studie på temat ledarskap och lärande genomfördes av Carroll & Gillen 
(2001) där man undersökte hur ledare ser på sig själva som utbildare. Författarna 
menade att interpersonell kommunikation hängde ihop med om man som ledare ansåg 
att man skulle vara bra på att underlätta att skapa lärande hos de anställda. 
Prestationskrav inom och runt om ledaren skulle visa sig vara en avgörande faktor för 
om ledaren skulle anta en utbildningsroll i sitt arbete. Studien visar att om 
prestationskraven på ledaren var för höga skulle den tid som fanns disponibel till 
undervisning och vidareutveckling av de anställda inte räcka till, dock kunde 
undervisning och vidareutveckling vara ett bra verktyg för att uppnå svåra 
prestationsmål man hade inom organisationen. Författarna uttrycker att förutom 
interpersonell kommunikation och prestationskrav, kunde exempelvis tidskrav, en 
önskan om att utveckla andra, en förmåga att förenkla det svåra, en medvetenhet om 
individens utvecklingsbehov, ledarens personlighet, trovärdigheten av den kunskap 
ledaren besatt och uppfattat stöd från företaget vara avgörande för ledarens beslut att 
inta en utbildarroll. Carroll & Gillen beskriver att de metoder som ledarna använde 
sig av för att utbilda och utveckla de anställda kunde konkretiseras i exempelvis: 
direkta instruktioner, coachning eller bete sig enligt den idealbild man ville att andra 
anställda skulle ta efter. 
 
Beattie (2006) undersökte vilka uttryck ledare gav för att främja ett lärande hos de 
anställda. Författaren menar att ju längre erfarenhet ledaren hade inom sin roll, desto 
säkrare och mer krävande uttryck för att främja lärande gavs. Organisationerna som 
undersöktes aspirerade att bli renodlade lärande organisationer och detta kunde läsas 
ut från olika policydokument samt det interna språk man använde sig av inom de 
olika organisationerna. Beattie menade att ett omhändertagande beteende från 
ledarnas sida var ett uttryck som gav en omhändertagande och säker kultur inom 
företaget. Anställda uttryckte att man kände att problem och frågor kunde ventileras 
med närmsta chefer, utan att man som anställd blev dömd. Detta gav sig i uttryck 
bland annat genom en förlåtande attityd där anställda tilläts begå misstag då man 
ansåg att även denna situation var ett bra tillfälle att lära sig. Inom organisationen 
fokuserade ledarna på utveckling av de anställda där de uttryck man som ledare gav 



	   12	  

för att främja lärande hos de anställda rangordnades. De enklaste uttryck är sådana 
uttryck som ligger närmast den professionella bakgrunden hos ledarna och därför inte 
kräver erfarenhet för att användas. Uttryck av denna sort handlade om att informera, 
bry sig om samt att inta en professionell roll gentemot de anställda. Mer krävande 
uttryck kom naturligt med ledarens erfarenhet. Uttryck av denna sort handlade 
exempelvis om att bemyndiga och utmana de anställda. 
 
Även Wallo (2008) har ämnat sammanföra litteraturen om ledarskap med litteraturen 
om lärande. Wallo undersökte i sin studie relationen mellan lärande och ledarskap i en 
industriell verksamhet. Författaren utgår från det anpassningsinriktade och det 
utvecklingsinriktade lärande och menar att det är avhängigt av hur ledaren ser på 
lärandet, samt vilka aktiviteter och roller ledaren använder sig av i främjandet av 
lärande hos de anställda. Wallo menar att det finns två typer av ledare, den 
anpassningsinriktade samt den utvecklingsinriktade ledaren. Den 
anpassningsinriktade ledaren ser lärande som en planerad process som sker under 
formella former, i och med ledarens synsätt har denne en viss repertoar av aktiviteter 
för att främja lärande och de verksamheter ledaren initierar för att utbilda personalen 
har enligt författaren en verksamhetsnära koppling. Den utvecklingsinriktade ledaren 
har ett bredare synsätt på lärande än vad den anpassningsinriktade ledaren har. 
Lärandet pågår enligt denna ledartyp hela tiden och finns i de anställdas dagliga 
arbete. Synsättet medför inte att utbildning måste vara planerad utan lärotillfällen kan 
ske spontant genom exempelvis lösning av problem som ledaren och dennes 
medarbetare stöter på i den dagliga verksamheten. 
 
2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
I den tidigare forskningen har bl.a. historiken kring hur maktfördelningen utvecklats 
redovisats, men även vilka roller ledare tar på sig inom organisationen de befinner sig 
i. Att högre chefers arbete blivit fragmenterat i både tid och rum har varit en 
bidragande faktor till att makten fördelats ner inom organisationen. En ledare som 
befinner sig närmast de operativt anställda har, enligt ovan presenterad forskning, mer 
ansvar för både personal och större befogenhet att ta beslut inom den organisation 
man befinner sig, jämför med hur det såg ut förr. 
 
Ovan presenterad forskning pekar även på att olika faktorer är avgörande för om 
ledaren kan komma att axla rollen som utbildare inom företaget och om ledaren väljer 
att ta på sig rollen som utbildare kan vara avhängigt av exempelvis ledarens syn på 
utbildning och utveckling. Wallo (2008) menar att ledaren kan ha två olika synsätt, 
antingen det anpassningsinriktade, där utbildning sker planerat och formellt, eller det 
utvecklingsinriktade, där utbildning inte behöver vara planerad, utan kan ske spontant 
där tillfällen för lärande inte strängt måste vara kopplade till en specifik plats. 
 
Beatties (2006) forskning menar att det uttryck ledaren ger för att främja lärande är 
beroende av den erfarenhet ledaren besitter. Mer krävande uttryck kräver mer 
erfarenhet än enklare uttryck. Att bry sig om den anställde rangordnades som ett 
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uttryck av enklare karaktär, något som användes av ledare med lite professionell 
erfarenhet. Att främja lärande hos anställda genom att bemyndiga var ett uttryck som 
Beattie ansåg vara av mer avancerad karaktär och detta uttryck kom med ledarens 
erfarenhet.  
 
Den tidigare forskningen som presenterats underbygger det intressanta i att studera 
första linjens ledare då dessa över tid fått en mer ansvarskrävande roll i 
organisationer. Forskningen som presenterats underbygger också det intressanta i att 
studera ledarskap utifrån ett pedagogiskt perspektiv där ledaren intar en roll som 
facilitator av lärande. Det räcker dock inte att endast presentera tidigare forskning för 
att förstå första linjens ledares upplevelser av att leda en förändringsprocess. I 
följande kapitel presenteras ett teoretiskt ramverk som har till uppgift att förstå det 
undersökta fenomenet på en djupare teoretisk nivå. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Det finns otaliga teorier som gör anspråk på att förklara hur man som ledare på bästa 
sätt kan leda lärande och förändring i arbetslivet. Två tidiga teorier som genom 
historien fått stor genomslagskraft är Fredrik Winslow Taylors Scientific Management 
och Elton Mayos Human Relations. Dessa båda teorier beskriver i grunden två totalt 
olika sätt för ledare att organisera och fördela arbete (Pommer, 2003, s. 21, 26). 
Teorierna kan dock anses användbara för att belysa två vitt skilda sätt att leda 
förändring och lärande. Detta då vi menar att en omorganisering av arbetet kan ses 
som en förändring av strukturen vilken i sin tur gör att medlemmarna i organisationen 
måste förändra sitt beteende.  
	  
Vi menar dessutom att dessa båda teorier är relevanta att lyfta fram då flera andra 
teorier inom området ledarskap för förändring och lärande kan anses ha Scientific 
Management och Human Relations som grund.  En av dessa är Michael Beer & Nitin 
Nohrias teori O och teori E som kan användas för att förstå två vitt skilda sätt att som 
ledare åstadkomma förändring. En tredje teori som är användbar för att belysa två 
olika sätt att se på lärande är Argyris och Schöns teori om single och double loop-
lärande. 
	  
Alla dessa teorier kan anses belysa två motsatta perspektiv på att leda förändring och 
lärande i organisationer vilket visas i figur 2. 
 
 
 
 
 
 
 
	  
Figur 2. Två motsatta perspektiv på att leda förändring och lärande. 
 
Vi ska med hjälp av ovan nämnda teorier bygga upp ett analytiskt ramverk som lyfter 
fram dessa två olika perspektiv. Nedan följer en kort genomgång av vår tolkning av 
dessa teorier samt en sammanfattning som beskriver hur dessa teorier kan utgöra två 
motsatta perspektiv i det analytiska ramverket. Att i denna studie utgå från två 
motsatta perspektiv anser vi som fördelaktigt då lärande och förändring förefaller 
komplext och således inte endast kan förstås på ett sätt.  
 
3.1 Scientific Management 
Fredrick Winslow Taylors Scientific Management är en klassisk teori som kan anses 
belysa ett sätt att leda förändring. Taylors tankar innebar i slutet av 1800-talet en 
radikal förändring för de människor som arbetade inom industrin och även en radikal 
förändring i synen på hur arbete skulle ledas och organiseras (Börnfelt, 2009, s. 25). 
Grundtanken i Scientific Management är att effektivitet endast kan uppnås om arbetet 
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organiseras enligt ett vetenskapligt synsätt. Detta innebär att makten över 
yrkeskunskapen ska flyttas från medarbetarna till den högsta ledningen. Ledningen 
har således mandat att med hjälp av vetenskapliga metoder studera hur effektivt 
medarbetare utför sitt dagliga arbete. Med resultat från dessa studier som grund kan 
ledningen sedan utforma hela arbetsprocessen. Kartläggningen av arbetets utförande 
öppnar också möjligheter för ledningen att kunna sätta rätt person på rätt plats samt ge 
varje medarbetare en prestationsbaserad lön beroende på hur effektiva de är (Taylor, 
1967, s. 36-39).   
	  
Den extrema standardisering av arbetet som Taylor initierade förde även med sig ett 
behov av att utbilda arbetskraften i enlighet med de standardiserade arbetsuppgifterna. 
De medarbetare som på något sätt motsatte sig förändringen kunde ledningen hota 
med disciplinära åtgärder som sänkt lön, böter eller avstängning från arbetet (ibid., s. 
104). Detta kan tolkas som att den som leder förändring i enlighet med Scientific 
Management gör detta genom att utnyttja sin maktposition på ett auktoritärt och 
diktatoriskt vis. Det kan vidare tolkas som Scientific Management är en hård och i hög 
grad ledningsstyrd förändringsstrategi. 
	  
Att dra en knivskarp gräns mellan arbetets planering och utförande kan beskrivas som 
att tydligt skilja mellan arbetets intellektuella och manuella aspekt. Detta kan ses som 
att medarbetare fråntas rätten att själv tänka. Det förefaller som att en medarbetares 
enda uppgift är att tjäna organisationen genom att stänga av hjärnan och låta kroppen 
tala. Just detta är också en stor del i den massiva kritik som genom åren riktats mot 
Taylors idéer (Nilsson et al., 2011, s. 38). Ahrenfeldt (1995, s. 119) menar att Taylor 
ser människan som en maskin som kan styras med samma rationella och 
vetenskapliga tekniker som en förbränningsmotor. Han ställer sig frågande till om inte 
arbetet med att leda och organisera människor i arbete är mer komplext än så. Andra 
kritiker menar att Scientific Management inte kan ses som en teori för lärande och 
utveckling då den snarare inriktar sig på att skapa ett system av kontroll där 
medarbetare är hänvisade till att endast följa uppsatta regler och föreskrifter (Nilsson 
et al., 2011, s. 39). 
 
Trots en massiv kritik så är det möjligt att se tydliga spår av Scientific Management i 
organisationer än idag. Börnfelt (2009, s. 25) menar att standardiserade 
arbetsuppgifter och tydlig arbetsdelning är långt ifrån ovanligt i vår tids 
organisationer. Nilsson et al. (2011, s. 39) menar också att Taylors idéer återspeglas i 
exempelvis i de personalutbildningar som organisationer idag genomför med sina 
anställda. De grundar detta på att Taylor var den första som formaliserade ett lärande 
på arbetsplatsen. 
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3.2 Human Relations 
En annan teori om att leda förändring som fått stor genomslagskraft och står i kontrast 
till Scientific Management är Human Relations. Elton Mayo anses vara Human 
Relations grundare och gav ut sin klassiska rapport The Human Problem of an 
Industrial Civilization 1933. Mayo ställer sig där kritisk till det dominerande synsättet 
på arbetets organisering inom industrin vid denna tidpunkt. Mayo var kritisk mot den 
genomslagskraft som Scientific Management fått inom industrins område. Han 
menade att de som arbetade inom industrin inte hade några rättigheter utan var endast 
förpassade till att följa order från ledningen. Mayo menade istället att den som ska 
leda en organisation bör fokusera på organisationens sociala och relationella 
dimension vilken inte visas i ett organisationsschema. Förändring hos medarbetare 
nås inte genom hot om repressalier utan snarare genom att medarbetare blir sedda, 
känner sig betydelsefulla och har ett gemensamt intresse i arbetet (Mayo, 1946). 
	  
Grundtanken i Human Relations som växt fram ur Mayos tankar är således att 
medarbetares drivkraft i att förändras och lära grundar sig i det sociala samspelet 
mellan människor och kanske framför allt i det sociala samspelet mellan medarbetare 
och chef (Nilsson et al., 2011, s. 41). Ett antagande är således att medarbetare har 
lättare att förändra sitt beteende i enlighet med företagets strategier och mål om de 
själva känner sig sedda och behövda. Nilsson et al. (2011, s. 41) menar att Human 
Relations bygger på att det finns ett ömsesidigt beroende mellan medarbetare och 
organisation och att högst effektivitet uppnås när det finns en rimlig balans mellan 
medarbetarnas behov och organisationens behov. 
	  
Även Human Relations har fått utstå en del kritik. Kritiker menar att strategin för att 
få med sig medarbetare i förändring är manipulativ. Ledaren ger medarbetarna en 
känsla av delaktighet och medbestämmande men i själva verket så är de endast ett 
offer för ledarens makt och ska endast tillgodose organisationens behov (Pommer, 
2003, s. 29). Trots viss kritik så går dock att se tydliga spår av Human Relations i 
dagens organisationer. Nilsson et al. (2011, s. 41) menar att de tankar som 
härstammar från Mayo har påverkat utformningen av dagens personalutbildningar och 
framför allt ledarutbildningar för lägre chefer och arbetsledare. 
	  
3.3 Teori E och O  
Två andra forskare som har försökt att förstå hur det som ledare är möjligt att leda 
förändring är Michael Beer och Nitin Nohria. De arrangerade ett seminarium för de 
mest tongivande forskarna inom området organisatorisk förändring och resultatet av 
detta blev boken Breaking the Code of Change (2000). Boken lägger fram två 
övergripande teorier som organisationer tycks utgå ifrån när de ska åstadkomma 
förändring. Den ena teorin benämns E som i ekonomi och den andra O som i 
organisation (Jacobsen, 2005, s. 229). Teorierna kan anses lika i den mening att de 
båda har till syfte åstadkomma förändring men kan också ses som är varandras 
motsatser gällande hur förändringen ska gå till. Beer & Nohria (2000, s. 3) menar att 
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de totala olikheterna mellan förändringsstrategierna grundar sig i ledares olika 
antaganden om vad som är syftet och meningen med förändringen. 
	  
I teori E är syftet med förändringen att skapa ekonomiska vinster ofta i form av 
avkastning till aktieägare. Förändringen består ofta i att först och främst förändra 
struktur och system i organisationen (Beer & Nohria, 2000, s. 7). En tanke är att dessa 
typer av åtgärder skulle kunna vara att exempelvis avveckla en olönsam avdelning 
eller att ta bort en chefnivå. Jacobsen (2005, s. 236) benämner förändringar i struktur 
och system som att förändra organisationens formella element. Förändringen enligt 
teori E är alltid ett resultat av externa förväntningar från marknaden. Det anses därför 
vara av största vikt att den högsta ledningen, utifrån en omvärldsbevakning, noggrant 
planerar vilka förändringar som ska göras och hur dessa ska gå till (Beer & Nohria, 
2000, s. 8). Att enligt en väl utarbetad plan förändra organisationens formella element 
kan anses belysa att denna teori ger ledarskapet makten över förändringen. Detta 
underbyggs också av Beer & Nohria (2000, s. 7) som menar att en förändring med 
utgångspunkt i teori E uteslutande styrs uppifrån. 
	  
Jacobsen (2005, s. 275) beskriver det hårda förändringsledarskapet som nära 
sammanlänkat med teori E. Han menar att en ledare som utgår från teori E utnyttjar 
sin makt över materiella och finansiella resurser för att via dessa kunna förhandla med 
medarbetare om att gå med på en förändring. Det kan exempelvis handla om att 
ledaren utlyser belöningar till de medarbetare som är villiga att förändras medan de 
som motsätter sig förändringen kan bli utsatta för hot och repressalier. Jacobsen 
(2005, s. 275) menar vidare att denna typ av förändringsledarskap syftar till att 
förändra medarbetare på ett ytligt plan. Detta kan tolkas som att ledaren är nöjd så 
länge medarbetarna uppvisar ett förändrat beteende. Om beteendeförändringen hos 
medarbetarna bara är ett spel för galleriet tillskrivs således mindre betydelse så länge 
beteendet går i enlighet med organisationens strategier och mål. 
	  
I teori O är inte syftet med förändringen i första hand av ekonomisk karaktär. Här 
syftar förändringen snarare till att skapa en organisationskultur innefattande ett antal 
värden som medarbetare känner starkt för (Beer & Nohria, 2000, s. 14). Detta kan 
förstås som att en förändring på ett djupare och mer långsiktigt plan endast är möjlig 
genom att beröra medarbetarna emotionellt. Detta kan leda till att de innerst inne 
känner en drivkraft att förändras och att detta i sin tur gynnar organisationen 
ekonomiskt.  Anhängare av teori O menar att endast en förändring av struktur och 
system inte förändrar kulturen. Istället för att ledningen enväldigt förändrar strukturen 
bör en ledare inom teori O engagera medarbetarna emotionellt genom att låta dem 
fundera över varför exempelvis den nuvarande organisationsstrukturen inte möter de 
krav som omvärlden ställer (Beer & Nohria, 2000, s. 15). Detta kan förstås som att 
teori O fokuserar på att först förändra människorna i organisationen och därefter 
anpassa strukturen efter det. Jacobsen (2005, s. 255) ser detta som att först och främst 
förändra organisationens informella element. 
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Att fokusera på människorna i organisationen belyser vidare vikten av delaktighet 
från de anställda vilket är centralt i teori O. Beer & Norhia (2000, s. 14) skriver att 
den ledning som använder sig av teori O har förstått att det är medarbetarna som är 
experter på den operativa verksamheten. Det är endast genom att fråga dem som 
ledningen kan få reda på vilka möjligheter och hinder som finns för att uppnå 
organisationens mål. Delaktighet i förändring kräver också att medarbetare får 
möjlighet att prova, experimentera och sedan utvärdera för att lära sig nya saker som 
kan komma organisationen till nytta. Detta kan anses belysa att teori O ser på 
förändring som något som successivt växer fram nerifrån och inte planeras och 
implementeras från den högsta ledningen. 
 
Jacobsen (2005, s. 275, 287-288) beskriver det mjuka förändringsledarskapet som 
nära besläktat med teori O. Ledaren utnyttjar här sin makt genom att agera i enlighet 
med organisationens värderingar och på så sätt visa vägen mot en ny 
organisationskultur. Exemplets makt ska således få de anställda att vilja ändra sitt eget 
beteende. De anställda följer ledaren för att de innerst inne har en vilja att göra detta. 
Denna typ av förändringsledarskap skapar ett nära förhållande mellan ledare och 
anställd som inte är av instrumentell art utan kännetecknas mer av vänskap. Det 
Jacobsen beskriver kan tolkas som ett ledarskap som har till syfte att åstadkomma en 
varaktig och långsiktig beteendeförändring hos medarbetarna. Förändringsledarskapet 
som av Jacobsen (2005, s. 276) kopplas till teori O nöjer sig således inte med endast 
en uppvisad beteendeförändring då risken finns att det gamla beteendet visar sig så 
fort ledaren vänder ryggen till. 
 
3.4 Single och double loop-lärande 
Denna teori av Chris Argyris och Donald Schön erbjuder ett sätt att förstå lärande i 
organisationer. Grunden i teorin handlar om att det finns två olika sätt att förstå 
individers beteende i en organisation. Det ena är espoused theories of action vilket 
handlar om det de värderingar, mål och visioner som individerna i organisationen 
påstår är vägledande för deras beteende. Det andra är theories in use vilket innefattar 
individers djupare värderingar och normer styr hur de i praktiken beter sig. Det finns 
således en tydlig skillnad mellan vad en organisations medlemmar säger sig göra och 
vad de faktiskt gör (Argyris, 1992, s. 7). Utifrån differentieringen mellan espoused 
theories of action och theories in use har Argyris och Schön utvecklat single och 
double loop-lärandet (Granberg & Ohlsson, 2009, s. 41). 
 
Argyris (1992, s. 8) menar att en organisation i sig inte kan producera ett lärande. Det 
är individerna i organisationen som genom sina handlingar skapar lärandet. 
Organisationen kan dock sätta vissa ramar som påverkar vad dess medlemmar ser 
som problem och hur dessa ska lösas. Detta kan förstås som att organisationen har 
möjlighet att sätta vissa ramar för medlemmarnas lärande.  
 
Single loop-lärande uppstår när organisationens medlemmar upptäcker ett problem 
och åtgärdar problemet utan att ifrågasätta de underliggande strukturerna i systemet 
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(Argyris, 1992, s. 8). Single loop-lärande kan således tolkas som att organisationens 
medlemmar ändrar sitt beteende för att bibehålla stabilitet i systemet men lägger 
ingen vikt vid varför beteendeförändringen är nödvändig. 
 
Double loop-lärande uppstår när organisationens medlemmar utvärderar och 
ifrågasätter de underliggande strukturerna och värderingarna i systemet (Argyris, 
1992, s. 9). Detta kan tolkas som att organisationens medlemmar reflekterar över 
varför ett problem uppstår och sedan ändrar sitt beteende utefter detta.  
 
Argyris (1992, s. 9) hävdar att alla organisationer är i behov av att åstadkomma både 
single- och double loop-lärande beroende på vilket perspektiv organisationen intar. 
Single loop-lärande är nödvändigt när det handlar om att snabbt förändra det dagliga 
rutinbaserade arbetet. Double loop-lärande å andra sidan är nödvändigt för att över tid 
förändra organisationens mer oförutsägbara och komplexa delar. En tolkning utifrån 
detta är att single loop-lärande är nödvändigt i en organisations kortsiktigt operativa 
arbete och double loop-lärandet i det mer långsiktigt strategiska arbetet. 
 
3.5 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
Samtliga teorier som presenteras anser vi belyser två vitt skilda perspektiv på att som 
ledare åstadkomma förändring och lärande. Vi kommer att använda dessa två 
perspektiv som ett analytiskt ramverk i denna studie för att på ett teoretiskt plan 
kunna förstå det empiriska materialet (se figur 3). 
	  
Scientific Management och teori E är båda ledningsstyrda strategier som hårddraget 
syftar till att organisationens medlemmar ska förändras i enlighet med de direktiv som 
ledaren ger. Att strikt följa och anpassa sig till ledarens direktiv anser vi ligger i linje 
med ett single loop-lärande. Scientific Management, Teori E och single loop-lärande 
utgör således det ena perspektivet i det analytiska ramverket. Då denna syn på 
förändring ofta beskrivs som “hård” (Jacobsen, 2005, s. 263) benämns det i det 
analytiska ramverket som det hårda perspektivet. 
	  
Det andra perspektivet på lärande och förändring har sina rötter i Human Relations 
och teori O som kan anses ligga väldigt nära varandra. Båda dessa teorier hävdar att 
organisationens medlemmar endast kan förändras om ledaren ser varje individ och gör 
dem delaktiga i förändringsprocessen. Att genom delaktighet få möjlighet att ställa 
frågor, framföra kritik samt reflektera anser vi ligger i linje med ett double loop-
lärande. Human Relations, teori O och double loop-lärande utgör således det andra 
perspektivet i det analytiska ramverket. Då denna syn på förändring ofta beskrivs som 
“mjuk” (Jacobsen, 2005, s. 263) så benämns detta perspektiv i det analytiska 
ramverket som det mjuka perspektivet. 
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Figur 3. Det teoretiska ramverket innehållande det mjuka och hårda perspektivet på 
förändring, samt operativ och strategisk nivå i organisationen. 
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4 Metod 
	  
4.1 Val av metod och metodansats 
I studien valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer för att samla in det 
empiriska materialet. Ahrne & Svensson (2014, s. 22-23) menar att olika metoder för 
att samla in och producera det material man är intresserad av i sin studie är beroende 
av exempelvis den forskningsfråga studien ställer och att man som forskare måste 
avgöra vilken metod som lämpligast genererar de data man är intresserad av. Genom 
att utgå från syftet att belysa första linjens ledares upplevelser av att leda en 
förändringsprocess, ansåg vi att den kvalitativa intervjun var ett bra redskap för att få 
ett spektrum av olika upplevelser från kommande informanter. 
	  
Tanken vi hade kring de intervjuer som skulle hållas var dels att få ett brett spektrum 
av upplevelser som underlag, men även att själva intervjusituationen skulle likna ett 
vardagssamtal mellan oss och informanten. Kvale & Brinkmann (2014, s. 45) menar 
att en halvstrukturerad livsvärldsintervju söker beskrivningar av hur informanterna 
tänker kring den värld de lever i utifrån en tolkning av de fenomen som beskrivs. Den 
liknar ett vardagssamtal, men som professionell intervju har den ett syfte och 
inbegriper en specifik teknik; den är halvstrukturerad – den är varken ett öppet 
vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär, intervjun utförs lämpligast enligt en 
intervjuguide (se bilaga 1) som fokuserar på vissa teman och som kan innehålla 
förslag till frågor. Med grund i detta skapades en intervjuguide som stöd till de 
vardagssamtal vi skulle ha med ledarna, detta för att dels få en röd tråd genom 
intervjuerna, men även för att inte missa frågor vi ville ha svar på. 
	  
Med den kvalitativa intervjun som utgångspunkt föll det sig även naturligt att förhålla 
oss till metodansatsen livsberättelser, där Fejes & Thornberg (2015, s. 139, 238) anser 
att man som forskare tar fasta på individens historieberättande och använder det för 
att få förståelse kring människors liv så som de själva berättar om det. 
Livsberättelseforskaren vill ha reflektion kring det som har hänt och använder då 
retrospektiva intervjuer som metod. Vid retrospektiva intervjuer är forskaren 
intresserad av ett längre perspektiv kring händelser och vad som är sant är inte det 
intressanta, inte heller om de man intervjuar minns rätt. Då den här studien ämnar 
undersöka en förändringsprocess bakåt i tiden, användes retrospektiva intervjuer. Den 
faktiska sanningen i förändringsprocessen är inte det intressanta, utan det som 
fokuseras är hur första linjens ledare minns förändringsprocessen. Repstad (1999, s. 
54) beskriver att retrospektiva intervjuer speglar vad en person tänker och känner vid 
en bestämd tidpunkt och ett bestämt sammanhang, informanterna ser tillbaka på något 
som har hänt och en hel del felkällor kan dyka upp. Minnena och reflektionerna kring 
ett fenomen blir det intressanta i retrospektiva intervjuer och så även i vår studie. 
	  
Under intervjuerna var tanken att hålla samtalet öppet inför många olika upplevelser 
kring förändringsprocesser, detta för att få ett så fylligt material som möjligt. Ramsøy 
refererad i Repstad (1999, s. 55) menar att retrospektiva intervjuer täcker in många 
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typer av saker som kan ge mer fyllig information än om man bara talar om ett 
specifikt område, detta då varje nytt område som behandlas i en persons livshistoria 
kan komma med nya associationer som i sin tur hjälper informanten att tidsbestämma 
och fördjupa sig i andra områden än det man är ute efter som intervjuare. 
 
4.2 Urval 
 
Företaget 
	  
Vi fick möjlighet att genomföra studien på ett statligt företag med verksamhet på 
olika orter i Sverige. Valet av företag gjordes då en av oss hade en kontakt som 
arbetade inom verksamheten, samt att företaget ställde sig positivt till en potentiell 
studie. Företaget har även genomgått en förändringsprocess bakåt i tiden och detta var 
även det en anledning till att vi önskade få utföra studien hos dem. Den verksamhet 
där vi intervjuade första linjens ledare har sin hemvist i mellersta Sverige. 
 
Informanter 
	  
Att intervjua första linjens ledare var ett val som gjordes då dessa personer ofta 
befinner sig mellan den operativa personalen samt personal på strategisk nivå. Vi 
utgick från studiens syfte att belysa första linjens ledares upplevelse av att leda en 
förändringsprocess, och ansåg då att första linjens ledare passade bäst att intervjua. 
Att handskas med förändringsprocesser skapar många uttryck från personal på olika 
nivåer inom en organisation, i vårt fall skulle en insikt i hur ledare som befinner sig 
nära operativ personal ge oss information dels för vår uppsats, men även inför 
kommande arbetsliv. 
	  
Själva urvalet av informanter gick genom den kontaktperson vi fått på företaget. 
Kontaktpersonen skickade ut en inbjudan per mail, tillsammans med missivbrevet (se 
bilaga 1), till potentiella informanter som vår kontakt ansåg skulle kunna tillföra 
empiriskt material till studien. 
	  
Antalet intervjupersoner baserades på erfarenhet av andra studenters uppsatser, där ett 
antal om minimum sex informanter verkade vara normen. Utifrån detta bestämdes 
antalet informanter till tio stycken, något som ändrades efter studiens gång. Ahrne & 
Svensson (2014, s. 44) menar att det sällan räcker med att intervjua en eller ett par 
personer, dock kan så kallad mättnad i materialet uppstå redan efter sex till åtta 
informanter, något som kännetecknas av att forskaren upplever att man känner igen 
svaren informanten ger. Att på förhand säga var mättnadsnivån ligger går inte. Efter 
att fyra intervjupersoner deltagit i studien började viss mättnad att göra sig tydlig, 
varpå antalet informanter ändrades till åtta. Ytterligare två intervjuer hölls och vid den 
sista ansågs att de svar informanterna gav kändes igen och beslutet om att begränsa 
studien till att innefatta sex informanter togs. 
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Fördelningen mellan informanterna, med avseende på kön, blev jämnt då det bestod 
av tre män och tre kvinnor. 
 

Informant 1 Gruppledare Kvinna 

Informant 2 Teamledare Man 

Informant 3 Teamledare Man 

Informant 4 Teamledare Man 

Informant 5 Teamledare Kvinna 

Informant 6 Teamledare Kvinna 

 
Tabell 1. Information om informanterna. 
 
4.3 Intervjuerna 
Innan intervjun började frågade vi respektive informant om denne tagit del av det 
missivbrev som skickats ut tillsammans med inbjudan att delta i studien. I samband 
med denna fråga presenterades ett fysiskt missivbrev för informanten och vid samma 
tillfälle efterfrågades samtycke till att delta samt att vi frågade om det fanns övriga 
frågor kring studien och hur ledaren tänkte kring att samtalet spelades in. 
Intervjufrågorna som tagits fram på förhand bifogades inte då farhågan att intränade 
svar skulle bli resultatet av att redan veta exakt vilka specifika frågor som skulle 
ställas. Detta kompenserades med att informanterna istället informerades om vilket 
område studien ämnade undersöka. 
	  
Under intervjuerna, som varade mellan 45 - 60 min, medverkade vi båda. Lokalen 
som intervjuerna utfördes i, ett konferensrum som företaget tillhandahöll, låg nära de 
olika avdelningarna där informanterna arbetade. Vid inspelning av intervjuerna 
användes två stycken telefoner med inspelningsfunktion, detta för att säkra att 
intervjun verkligen fångades på band utifall att en av telefonerna skulle få tekniska 
problem. Under intervjuerna var tanken att det istället för ett förhör, skulle bli ett 
samtal där informanterna var de som pratade mest. Genom att spela på tystnaden och 
inte hoppa till nästa fråga allt för snabbt, blev det naturligt för informanterna att fylla 
den tystnad som skapats med ord. Detta gjorde att ett enkelt svar helt plötsligt blev 
uttömande och kompletterades med mer än vad informanten först gett uttryck för. 
Intervjuerna transkriberades direkt efter att de var klara, detta för att möjligen ändra 
intervjuguiden till det att nästa intervju skulle hållas. 
	  
4.4 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (2002) har fyra allmänna huvudkrav på forskningen; informations- 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes på 
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det sättet att förhandsinformation gått ut till informanterna genom ett missivbrev som 
förmedlades till den kontakt på företaget som bokade in intervjuerna. I missivbrever 
förklarades syftet med studien och frivilligheten i deltagandet uttrycktes med 
informationen om att intervjun närsomhelst, på informantens begäran, kunde 
avbrytas. Samtyckeskravet uppfylldes dels då informanterna aktivt tackade ja till att 
delta i intervjustudien, men även innan intervjun startade då vi återigen efterfrågade 
samtycke kring att delta. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att informanterna 
inte nämndes vid namn och de ljudupptagningar som skedde raderades efter att dessa 
transkriberats. Transkriberade intervjuer förvarades på ett sådant sätt att utomstående 
inte hade möjlighet att få tillgång till dessa, om så ändå skulle ske kunde 
informanterna inte identifieras i transkriberade intervjuer, detta då namn på personer 
ändrats vid transkribering. Vi har varit och är väl medvetna om kravet på 
konfidentialitet, där informanternas identiteter inte får avslöjas för utomstående. 
Nyttjandekravet uppfylldes då informationen som samlats in endast användes i det 
forskningssyfte studien krävde. 
	  
Den information som framkom under intervjuerna ansågs vara etiskt försvarbar i 
enlighet med de forskningsprinciper vetenskapsrådet följer. 
 
4.5 Analys av insamlat material 
Materialet från intervjuerna har bearbetats i olika steg. Efter att varje intervju var klar 
så transkriberades denna. Att skriva ut intervjuer inte är en enkel uppgift, utan att det 
är en tolkande process, en utskrift är en översättning från en muntlig till en skriftlig 
diskurs, att transkribera innebär att transformera från en form till en annan och icke-
muntliga uttryck så som tonfall, kroppshållning etc. kan försvinna då detta görs 
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 193-194). I vårt fall har detta hållits i åtanke redan 
innan intervjuerna hölls och därför tog vi beslutet att försöka transkribera intervjuerna 
så fort som möjligt då den icke-muntliga kontexten fanns kvar i minnet. Efter att 
intervjuerna skrivits ut till text läste vi igenom dem var och en för sig för att försäkra 
oss om att inget missats från de samtal vi haft. 
	  
Efter att intervjuerna transkriberats lästes de igenom en första gång för att finna egna 
nyckelord på saker informanterna berättat under intervjun, något som Kvale & 
Brinkmann (2014, s. 217-218) benämner kodning, där man knyter ett eller flera 
nyckelord till ett textsegment för att underlätta fortsatt analys. De olika nyckelorden 
som vi tagit fram i kodningen skrevs efter detta upp på en whiteboard där ca 75 olika 
kodningar var resultatet. För att få det empiriska materialet någorlunda hanterbart i 
resultatdelen sökte vi efter gemensamma nämnare i de olika kodningarna, Kvale & 
Brinkmann (2014, s. 217-220) menar att denna typ av reducering av nyckelord och 
uttalanden från informanterna går under namnet kategorisering. Kategoriseringen 
resulterade i fyra övergripande teman, där varje nyckelord sorterades in under det 
temat som vi ansåg stämde bäst överens med varandra, detta presenteras nedan i 
resultatdelen. 
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4.6 Validitet och Reliabilitet 
Kvale & Brinkmann (2014, s. 262-265) menar att validitet handlar om giltighet, där 
en giltig slutsats är korrekt härledd från sina premisser och ett giltigt argument är 
välgrundat och hållbart. Validitet inom samhällsvetenskapen har kommit att gälla om 
en metod undersöker vad den ämnar undersöka. Istället för validitet kan uttrycket 
tillförlitlighet användas (Fejes & Thornberg, 2015, s. 259). Med tillförlitligheten i en 
studie menas hur noggrann och systematisk man varit under forskningsprocessen, 
samt hur trovärdiga och tillförlitliga de resultat man får är med avseende på hur 
datainsamling och analys gått till (ibid., s. 259). För att åstadkomma en god 
tillförlitlighet i vår studie har vi utgått från informanter med nära koppling till 
studiens syfte att belysa första linjens ledares upplevelse av att leda en 
förändringsprocess. Genom att intervjua informanter som befinner sig i positionen 
syftet förespråkar på företaget, anser vi att empiriskt material svarar mot syftet. 
	  
Reliabilitet behandlas ofta i relation till om ett resultat kan reproduceras vid andra 
tidpunkter och av andra forskare. Reliabilitet handlar om huruvida intervjupersonerna 
kommer att ge olika svar vid olika tidpunkter och till olika intervjuare (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 263). Utifrån denna beskrivning av vad reliabilitet är har vi under 
hela uppsatsens fortlöpande försökt att vara så transparenta som möjligt i redovisning 
av tillvägagångssätt och resultat. 
	  
Ett distant mål vi eftersträvat är att försöka uppnå generaliserbara resultat under 
studien, dock har vi eftersom studien fortlöpt insett att ett område som talar emot att 
resultaten skulle kunna generaliseras är antalet informanter, Kvale & Brinkmann 
(2014, s. 280) menar att en vanlig invändning till att resultaten ska kunna 
generaliseras är att det finns för få intervjupersoner. I vårt fall bidrar vi, istället för 
generaliserbara resultat, med nya och kompletterande resultat till tidigare forskning 
och undersökningsområdet i stort. Något som vi diskuterat under intervju- och analys-
fasen är om resultaten skulle kunna uppkomma i andra situationer och på andra 
företag, detta då mättnaden i de svar vi fick började synas tydligt redan efter att fyra 
intervjuer hållits, Kvale & Brinkmann (2014, s. 281) menar att man kanske inte ska 
ställa sig frågan om resultatet kan generaliseras i största allmänhet, utan om den 
kunskap som producerats kan överföras till andra relevanta situationer. 
	  
4.7 Redovisning av empiriskt material 
Det empiriska materialet redovisas i löpande text. De citat som vi har valt att ta med 
är presenterade så fullt naturligt som möjligt men vissa språkliga uttryck som 
hummanden och liknande har tagits bort för att skapa en mer flytande text. När 
tecknet [...] finns med i ett citat innebär det att en eller ett par meningar som inte berör 
frågan har utelämnats från citatet. Citaten är redovisade med indrag och mindre 
typsnitt. 
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4.8 Metoddiskussion 
När de första intervjuerna var inbokade hade vi en tanke om att det skulle bli som ett 
vanligt samtal mellan två eller fler personer, vi var under intrycket att det skulle bli 
lätt. Att forskningsintervjun ligger så nära vardagens samtal kan leda till 
föreställningar om att den är ganska enkel att utföra, men den enkelheten är bedräglig 
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 30). De resultat vi fick fram genom intervjuerna bidrar 
till att förstå den kontext informanterna beskriver i intervjuerna, men att som oerfaren 
intervjuare bli satt i en sådan situation kan vara ansträngande, både för den som 
intervjuar och den som intervjuas. Kvaliteten hos de data som produceras i en 
kvalitativ intervju beror på kvaliteteten hos intervjuarens färdigheter och 
ämneskunskaper. Kvale & Brinkmann (2014, s. 84-85) menar att det krävs 
omfattande träning för att bli en högt kvalificerad intervjuare, något som vi märkte 
redan efter första intervjutillfället. En svaghet med att utföra intervjuer, något som 
togs upp under studiens gång, är individens praktiska färdigheter då det kommer till 
att intervjua, något man bara kan få genom att faktiskt genomföra intervjuer. En 
styrka vi ansåg att intervjuer har är att man kan få ganska mycket information inom 
loppet av kort tid, man kan gå på djupet på ett annat sätt än kvantitativa metoder kan, 
exempelvis vad en enkät kan göra där svarsalternativen kan upplevas mer fasta än en 
intervju. Ett papper har inte förmågan att ta ett beslut för tillfället och ställa ytterligare 
en fråga på samma sätt som en människa har. 
	  
En styrka med intervjuer ligger också hos forskaren. Beroende på hur inläst 
intervjuaren är på området som skall undersökas kan intervjun understödja 
forskningen med rikliga och uttömmande svar. Denna styrka kan även vara en svaghet 
i intervju som metod, att inte vara påläst eller att ha bristfällig kunskap då det kommer 
till ämne eller intervju som metod kan stjälpa hela datainsamlingen. Även om 
information fås fram genom datainsamlingen kan den exempelvis vara av alldeles för 
generell karaktär och inte göra djupdykningar i det som eftersöks. Kvale & 
Brinkmann (2014, s. 90) menar att den vetenskapliga kunskapens kvalitet och 
hållbarheten i de etiska beslut som tas är beroende av forskarens roll som person samt 
forskarens integritet. 
	  
Miljön i vilken intervjuerna genomfördes kan även den påverka informanterna på 
olika sätt. I denna studies fall hölls intervjuerna i ett konferensrum som tillhörde 
företaget. Då lokalen var bekant för informanterna kan detta ha skapat en form av 
trygghet som hjälpte till att underlätta för informanterna att svara ärligt. Lokalen kan 
även ha varit en svaghet då man som informant fortfarande inte befann sig i den 
faktiska arbetsmiljön man dagligen utförde sitt arbete på exempelvis sitt kontor eller i 
produktionen, detta kan ha påverkat på ett negativt sätt då man möjligen som 
informant inte kom ihåg vissa händelser eller åsikter kopplade till sin arbetsplats. 
Ahrne & Svensson (2014, s. 44-45) menar att miljön påverkar hur de som intervjuas 
kommer att vilja uttrycka sig, med arbetsplatsen som exempelmiljö kan informanten 
vilja vara en god medarbetare och därför välja att uttrycka sig så att detta förmedlas 
till den som intervjuar. 
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Urvalet skulle även det kunna vara en svaghet i denna studie. Fejes & Thornberg 
(2015, s. 270) beskriver processen för att uppnå ett representativt urval är beroende av 
att ett sannolikhetsurval görs och det allra säkraste sättet för att erhålla ett resultat som 
representerar hela populationen är att göra ett obundet slumpmässigt urval. I vårt fall 
skedde vad Trost (2012, s. 31-32) kallar för ett bekvämlighetsurval, detta då urvalet 
skedde via vår kontaktperson som valde ut vilka informanter som skulle kunna vara 
lämpliga för oss att intervjua.  
	  
Vid analysen återkommer den potentiella effekten forskaren kan ha på resultatet, 
precis som vid intervjun är de resultat som framkommer beroende av den kunskap och 
färdighet forskaren besitter. Inte bara kunskapen är av vikt utan även den moral och 
etik som forskaren besitter. I vårt fall har vi försökt att vara så objektiva som möjligt, 
men detta kan vara svårt då man behöver vara inläst i ämnet, samtidigt som vi letat 
efter teman som passar ämnet kan det vara svårt att hålla ett öppet och objektivt sinne. 
	  
Tiden vi haft till förfogande är en sista aspekt vi tar upp under denna del. Då vi hela 
tiden varit medvetna om att denna uppsats har haft en tidsbegränsning har vi i största 
möjliga mån försökt planera för framtiden och hela tiden försökt ligga steget före, 
dock kan det uppstå oförutsedda händelser. Ahrne & Svensson (2014, s. 22) påpekar 
att tid är en resurs som är viktig att planera vid utförande av en uppsats, detta då saker 
ibland inte alltid tar den tid man räknat med att de ska ta. Tidspressen kan även vara 
en styrka då vi i vissa situationer pressats att prestera inför en viss deadline eller ett 
visst avsnitt. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   28	  

5 Resultat & Analys 
Under bearbetningen av det empiriska materialet har fyra teman tydligt framträtt:  
	  

1. Ledarens förståelse för förändringen 
2. Medarbetarnas förståelse för förändringen 
3. Ledarens delaktighet i förändringen 
4. Medarbetarnas delaktighet i förändringen 

	  
Dessa fyra teman presenteras nedan var för sig. Varje tema har ett antal underrubriker 
som har till syfte att understryka varje temas innebörd och göra det lättare för läsaren 
att hänga med. Varje tema avslutas också med en sammanfattning. Resultaten 
analyseras utifrån de två perspektiven som den teoretiska utgångspunkten presenterat, 
där Scientific Management (Taylor, 1967), Teori E (Jacobsen, 2005) och Single loop-
lärande (Argyris, 1992) utgör det hårda perspektivet och Human Relations (Mayo, 
1946), Teori O (Jacobsen, 2005) och Double loop-lärande (Argyris, 1992) utgör det 
mjuka perspektivet.  
	  
5.1 Tema 1 – Ledarens förståelse för förändringen 
Ett tema som tydligt framträder i det empiriska materialet är första linjens ledares 
egen förståelse för förändringsprocessen. Flera ledare menar att det är svårt att 
åstadkomma förändring hos medarbetarna om ledaren själv inte har klart för dig vad 
förändringen innebär, vad motivet är och hur detta kommer att påverka avdelningens 
dagliga arbete. Nedan beskrivs vad informanterna talar om kopplat till sin egen 
förståelse samt hur detta kan förstås med hjälp det teoretiska ramverket. 
	  
Erfarenhet av företagets historia 
En del i förståelsen handlar enligt informant 3 om erfarenhet. Det underlättar för 
första linjens ledare i en förändringsprocess om ledaren har en bild av hur det såg ut 
innan förändringen. Detta för att som ledare kunna få en bild av vad man nu i och 
med förändringen lämnar. 
	  

Historien är ju något som alla som jobbar här har med sig i bagaget så att säga. 
Positivt eller negativt så har man det med sig och man vet hur det har sett ut. 
Man måste ju veta hur det har sett ut och vad förändringen egentligen innebär 
(informant 3). 

	  
Informant 3 beskriver också att man som första linjens ledare inte behöver ha varit 
anställd länge för att kunna skapa sig denna erfarenhet. 
	  

Jag tittade på hur ledningen hade sett ut och sedan tittade vi på gamla scheman 
det var bland det första vi gjorde. Vilka som hade varit chefer hur strukturen såg 
ut och hur man ledde och så vidare. Så det finns ju om man vill läsa sig till det 
men jag har ju också försökt att prata och fråga dem som har varit här längre 
(informant 3). 
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Detta förstår vi som att första linjens ledare behöver ha en respekt för det som har 
varit och för de personer som arbetat i organisationen innan förändringen. Oavsett om 
det tidigare arbetssättet eller strukturen i organisationen har varit bra eller dålig så är 
det något som organisationen och dess medlemmar måste förhålla sig till. Att som 
första linjens ledare skapa sig en förståelse runt detta anser vi ligga nära det mjuka 
perspektivet på förändring. Att vara intresserad av hur människor i organisationen 
tidigare arbetat och ställa frågor till medarbetare med lång erfarenhet belyser ett 
intresse för organisationens informella element vilket är centralt i teori O. 
 
Kunskap om förändringens syfte 
En annan del av förståelsen för förändringen handlar enligt informanterna om att ha 
kunskap om företagets mål och visioner. Detta för att som första linjens ledare ha en 
förståelse för vad förändringen syftar till. Det är dock flera ledare som menar att det 
inte räcker med att endast ha kunskap om vad visionen och målet är. Du behöver 
också som första linjens ledare känna för visionen och starkt tro på att förändringen 
kommer att leda dit. 
	  

Jag måste ju ett tro på vad jag gör själv innan jag ens sätter mig in i det eller 
börjar förändra och vara säker på det jag ska göra... att ha vägen… inte vägen 
kanske men målet klart för sig (informant 3). 

	  
Att de intervjuade ledarna lyfter fram vikten av att som första linjens ledare ha 
förståelse för och känna starkt för vision och mål med förändringen anser vi ligga 
nära det mjuka perspektivet på förändring och då framförallt teori O. Att skapa sig en 
förståelse runt vision och mål tolkar vi som en vilja att som ledare förändra sig själva 
på ett emotionellt plan vilket är centralt i teori O. 
	  
Flera ledare hävdar att de får kunskapen runt vision och mål genom information från 
överställda ledare och högsta ledning. Informant 2 ger också uttryck för hur 
förändringen utgår från strategisk ledningsnivå och sedan sprids ner i organisationen. 
	  

Det är någonting som vi har blivit intutade att hela företaget ska ses som en stor 
enhet och där vi ledare också måste ta vårt ansvar att jobba lika att vi skickar 
samma budskap och framför allt att vi måste stå för budskapen. Det är ju så att 
förändringsprocessen sker ju inte här utan den sker ju högre upp i olika beslut 
men det gäller ju också då att få ner det på ett vettigt sätt och kunna få ut det 
också så att det blir trovärdigt (informant 2). 

	  
Informant 6 beskriver också hur besluten om förändring kommer uppifrån i 
organisationen. 
	  

Det gäller ju då att hela tiden försöka hitta vad kan vi påverka i det här beslutet 
och vad är det vi behöver förhålla oss till [...] för det är ju faktiskt så att vi måste 
förhålla oss till dom här besluten och jag kan ju inte sitta... det värsta som jag vet 
när en närmsta ledare gör det är när man ställer sig som man tror på 
medarbetarnas sida och kanske pratar lite emot dom som har tagit besluten då... 
så att det är väldigt viktigt att medarbetare ser att det finns en... och att jag står 
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bakom dom beslut som tas sen kan jag försöka påverka i den mån jag kan för att 
det ska bli så bra som möjligt för den avdelning som jag är ledare för men själva 
besluten måste jag stå bakom till hundra procent (informant 6). 

 
När informanterna ovan ger uttryck för hur de får kunskap runt förändringens mål och 
syfte förefaller inte det mjuka perspektivet lika framträdande. Här menar vi snarare 
det hårda perspektivet på förändring lyser igenom. Sättet de pratar om att få 
information från högre instans i organisationen tolkar vi som att förändringen är 
ledningsstyrd vilket också är fallet i Scientific Management. Citaten ovan kan också 
tolkas som att första linjens ledare har en begränsad möjlighet att ifrågasätta eller 
påverka den strategiska förändringens riktning. Det förefaller snarare som att de ska 
anpassa sig till de beslut som ledningen tar och göra det bästa av situationen. Med 
detta som grund vågar vi hävda att första linjens ledare främst ägnar sig åt ett single 
loop-lärande då denna typ av lärande handlar om att anpassa sig till, och inte 
ifrågasätta, rådande strukturer.  
 
Samsyn mellan ledarkollegor 
Flera ledare lyfter fram vikten av att förståelsen för förändringsprocessen är 
gemensam mellan ledarkollegor. 
	  

Vi har ledarmöten i olika konstellationer så dels har vi en ledningsgrupp som 
träffas två till tre gånger per år kanske. Sen har min chef ledningsgrupp 
tillsammans med alla teamchefers chefer om man säger dom är nivån över oss 
och har möten varannan vecka och sen får vi ta del av den informationen vi 
teamchefer då efter dom mötena och sen har vi också ledardagar där vi träffas 
alla ledare och det är väldigt uppskattat [...] ledardagarna är väldigt viktiga... och 
mycket är ju då just det sociala att träffas och se, skapa kontakter, 
ledarutbildningar har vi också där man kan få ett nätverk då med personer som 
man faktiskt kan kontakta i olika lägen då (informant 6). 

 
Även informant 3 ser det som centralt för första linjens ledare att få möjlighet att möta 
andra ledare för att på så sätt skapa en samsyn. 
 

Ja alltså vi sitter ju hela ledningsgruppen i korridoren så är det någonting så kan 
man gå in till varandra väldigt snabbt. Sen sitter vi ju i ledningsgruppen och 
pratar om mål och visioner för att veta var vi är på väg så att säga. Sen rullar det 
på vi är så pass självständiga men vi jobbar så nära varandra och jag tror att vi 
inte ens märker det men det är mycket korridorsnack när man går förbi varandra 
eller fikar och käkar eller går förbi på morgonen och frågar någonting eller 
undrar någonting (informant 3). 

 
Ovanstående utsaga förstår vi som att första linjens ledare behöver få tillfälle att träffa 
varandra och överställda ledare för utbyta erfarenheter och kunskap. Detta anser vi 
vidare leda till en form av gemensam förståelse för förändringsprocessen. Att de 
intervjuade ledarna ser ett värde i att i en förändring mötas och interagera ligger i linje 
med det mjuka perspektivet på förändring och då främst Human Relations. 
Grundtanken i Human Relations är att drivkraften i att förändras och lära grundar sig i 
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det sociala samspelet mellan människor och kanske framför allt i det sociala 
samspelet mellan medarbetare och chef. 
 
Hinder för förståelse 
De ledare som intervjuats framhåller information från ledningen som delvis 
avgörande för att få en förståelse för förändringsprocessen. Informant 4 menar dock 
att ledningen också behöver ha en förståelse för första linjens ledare och dennes 
operativa avdelning. 
	  

Att få gehör för våra behov högre upp är jätteviktigt... och det har man fått kriga 
för en hel del... så är det.. och får fortfarande göra det... men... det tar sig, men vi 
är inte i mål, inte på långa vägar skulle jag vilja säga... men då är det så att det är 
jag som får ta de smällarna och det märker ju inte medarbetarna av... utan det är 
jag som tar de striderna isådanafall... det är dessutom jag som tar de striderna för 
den här avdelningen med för att där ju min chef lite bromsande mot mig 
(informant 4). 

	  
Detta anser vi belyser att det ibland är svårt för första linjens ledare att skapa 
förståelse högre upp i organisationen runt vad förändringen innebär för medarbetare 
på den egna avdelningen. Även om informanterna beskriver att de måste förhålla sig 
till de beslut och riktlinjer som tas högre upp i organisationen så måste det fortfarande 
vara genomförbart i det operativa arbetet. Detta tolkar vi som att strategisk och 
operativ nivå måste mötas på mitten. Om första linjens ledare ska förhålla sig till den 
information som kommer från strategisk nivå så måste också ledningen förhålla sig 
till den verklighet som första linjens ledare möter på operativ nivå. 
	  
Sammanfattning 
Detta tema har lyft fram vad vi tolkar som första linjens ledares egen förståelse för 
förändringsprocessen. Förståelsen bottnar i att som ledare ha erfarenhet av företagets 
historia samt kunskap om mål och visioner. Detta kan med andra ord beskrivas som 
att första linjens ledare i en förändringsprocess bör ha en klar bild över vart man 
tidigare varit samt vart man nu är på väg. Temat visar också att samsyn runt 
förändringsprocessen mellan ledarkollegor är viktigt vilket vi tolkar som en 
gemensam förståelse. Förståelsen i form av erfarenhet, kunskap och samsyn har i 
ovanstående tema analyserats utifrån teori O. Temat har också beskrivit att ledare 
skapar sig denna förståelse genom att i de flesta fall passivt ta emot information från 
ledningen vilket har analyserats som ett single loop-lärande. Teori O och single loop-
lärande befinner sig på olika sidor i det teoretiska ramverket vilket innebär att detta 
tema bär spår av både det mjuka och hårda perspektivet på förändring.   
 
5.2 Tema 2 – Medarbetarnas förståelse för förändringen 
Föregående tema belyste första linjens ledares egen förståelse för 
förändringsprocessen. Utifrån det empiriska materialet förefaller det även viktigt att 
första linjens ledare skapar förståelse för förändringsprocessen hos medarbetarna. 
Nedan följer en beskrivning av vad informanterna talar om kopplat till medarbetarnas 
förståelse samt hur detta kan förstås med hjälp det teoretiska ramverket.    
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Förmedla kunskap runt visionen 
En återkommande utsaga i intervjuerna är att medarbetare får en ökad förståelse för 
förändringsprocessen om första linjens ledare kan förklara vad förändringen syftar till. 
Det kan enligt informanterna handla om att förmedla kunskap till medarbetare runt 
företagets långsiktiga vision. 
	  

Alltså vi bryter ju ner våra visioner... alltså företagets visioner bryter vi ner till 
fältet vad det betyder det för oss. Vi går ju igenom det och det ska alla göra i 
företaget i våra medarbetarsamtal och försöker förklara det för alla anställda så 
att säga (informant 3). 

 
Att som ledare driva förändringsprocessen med hjälp av visioner och mål anser vi 
belysa en ambition att förändra medarbetarna på djupet. Närmare bestämt en ambition 
att beröra medarbetarna emotionellt och få dem att tro på att ett framtida tillstånd 
kommer att vara bättre än det nuvarande. Att fokusera på medarbetarnas tankar och 
känslor i en förändring går att känna igen i teori O och således det mjuka perspektivet 
på förändring. Vi tycker oss även att se det hårda perspektivet när det kommer till hur 
man som första linjens ledare arbetar med att få ut visionen. Att endast förmedla 
visionen som information eller genom att som informant 3 uttrycker det “förklara 
visionen i ett medarbetarsamtal” kan ses som att ledningen innehar expertisen och 
medarbetarna ska anpassa sig till denna vilket ligger i linje med Scientific 
Management. Att medarbetarna inte är med och utformar visionen utan får den 
förklarad för sig som ett färdigt koncept tolkar vi som ett single loop-lärande. Ett 
tydligt exempel på detta är informant 5 som menar att en medarbetare som inte kan 
företagets vision får gå hem och läsa på. 
 
Förutom mål och visioner menar flera informanter att man som första linjens ledare 
bidrar med kunskap till medarbetarna genom att alltid kunna förklara varför en 
förändring sker. De menar att det kan vara svårt att som ledare närmast verksamheten 
driva en förändringsprocess om du inte har en grund för det du vill förändra. 
Informant 3 ger uttryck för att som första linjens ledare veta varför en förändring sker 
innan man ger information till medarbetarna. 
 

Man måste våga vara ärlig också... är det dåligt så är det dåligt och att man vågar 
säga varför det är dåligt och om det är något vi måste förändra till det sämre så är 
man ärligt och säger det och sedan måste man alltid veta varför man ska alltid 
ställa frågan varför man gör någonting... man gör inte någonting bara för att det 
är roligt utan varför gör man någonting för att det blir bättre för företaget till 
exempel eller att ekonomin håller inte om vi gör det här... varför-frågorna bör 
vara helt klara innan man går ut med information (informant 3). 

 
Informant 2 ger uttryck för att han lagt mycket tid på att förklara för medarbetarna 
varför en förändring i företaget sker. 
 

Jag som ledare vill ju ha med mig hela gruppen så det var ju en process i sig för 
där var man ju inte populär. För att det blir ju ofta så att det är vi som har 
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bestämt eller att det är någon som har gjort det och de tyckte inte att det fanns 
någon anledning till att förändra någonting som fungerade bra. Så det tog ganska 
lång tid att förklara för medarbetarna vad företaget… alltså arbetsgivaren… 
deras intentioner och deras policy… hur såg deras avtal ut och hur ser det nya 
avtalet ut (informant 2). 

 
Att som ledare alltid kunna förklara för medarbetare varför en förändring sker anser vi 
ligga nära det mjuka perspektivet på förändring. Double loop-lärande handlar just om 
att ställa sig frågan varför och utifrån detta förändra sitt beteende på ett djupare plan. 
Att som första linjens ledare förklara för medarbetare varför vissa förändringar i det 
operativa arbetet måste göras kan således tolkas som en ambition att skapa ett double 
loop-lärande. Samtidigt tolkar vi detta som det hårda perspektivet och då främst ett 
single loop-lärande. Detta grundar vi på att medarbetarna endast får en färdig 
förklaring från ledaren och således inte verkar ha någon möjlighet att själv fundera 
och reflektera över frågan varför.   
 
Förmedla ett helhetsperspektiv 
Första linjens ledares förmåga att förmedla ett helhetsperspektiv förefaller utifrån det 
empiriska materialet centralt för medarbetarnas förståelse i en förändringsprocess. 
Flera informanter menar att medarbetare kan ha svårt att förstå varför vissa rutiner i 
deras dagliga arbete måste förändras. Första linjens ledare har i det läget en viktig 
uppgift i att förmedla att den egna avdelningen är en del av en större helhet och om 
helheten ska fungera så bra som möjligt så måste vi på vår avdelning förändra vissa 
saker. 
	  
Informant 4 beskriver exempelvis hur vissa medarbetare har svårt att förstå varför 
förändringar i schemat måste göras. Man kan då som ledare ta fram schemat för hela 
personalstyrkan för att kunna visa att det inte fungerar rent praktiskt om vi inte 
förändrar. Informant 6 belyser också vikten av att ha förståelse för helheten. 
	  

Sen är det också där viktigt att jag och mina medarbetare vet hur processerna går 
till och hur det ligger till med budget för det går liksom inte att bara köpa in 
saker hur som helst och det här måste någon vara ansvarig för och så vidare... så 
det gäller att de får hela den här bakgrundsbilden (informant 6). 

 
Även informant 1 ger uttryck för vikten av att som första linjens ledare skapa ett 
helhetstänk. För att lyckas med detta beskriver hon möten mellan olika avdelningar 
och mellan medarbetare och högsta ledning som centralt. 
 

Vi har några av våra medarbetare som vi lånar ut till fältet, det är 5 man, fem 
killar, som gör att vi bygger ihop oss så sakteliga. Vi hade 2 förra året, i år är det 
fem. Så att vi jobbar på det så sakteliga att lära känna varandra och varandras 
verksamheter [...] sen har vi företagsdagen den 23:e och vi maxar på då med 
timmisar den dagen, för att så många av våra ordinarie medarbetare ska få delta, 
lyssna på vår VD [...] lyssna på andra som berättar om sin verksamhet, så att de 
får liksom sitta, nu tycker inte alla att det är kul att sitta och lyssna på saker, men 
de lär sig, så att de förstår att det händer saker (informant 1). 
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Att som första linjens ledare i en förändringsprocess skapa möten mellan medarbetare 
och ledning anser vi ha en tydlig koppling till det mjuka perspektivet på förändring. 
Dessa möten kan tänkas göra så att medarbetare känner sig sedda och viktiga vilket 
lyfts fram i Human Relations. Att skapa möten mellan medarbetare på olika 
avdelningar kan vidare tolkas som att första linjens ledare ger medarbetare möjlighet 
att själva få upptäcka hur helheten ser ut och hur detta påverkar förändringsprocessen. 
Detta menar vi stämmer överens med teori O där organisationens medlemmar själva 
måste få reflektera runt organisationens förändring, men även double loop-lärandet 
som innebär en djupare reflektion runt strukturer i organisationen. Informant 1 
beskriver dock företagsdagen som viktig för att medarbetarna ska få lyssna och ta in 
information vilket de inte anser är speciellt kul. Detta menar vi bär spår av det hårda 
perspektivet i form av ett single loop-lärande. Utifrån detta hävdar vi att de 
intervjuade ledarna skapar en förståelse för helheten både genom det hårda och mjuka 
perspektivet på förändring. 
 
Hinder för att skapa förståelse 
Trots att informanterna lyfter fram medarbetarnas förståelse för förändringen i form 
av kunskap om visionen och helheten menar de att detta också kan vara svårt. Det 
svåra ligger i deras upplevelse att det i förändringsprocessen funnits en viss 
misstänksamhet och skepsis hos medarbetare gentemot första linjens ledare och 
framför allt mot den högsta ledningen. 
 

Medarbetarna hade svårt att förändra man hade svårt att diskutera man hade 
väldigt litet förtroende för ledningen... vad man skulle förändra oavsett om det 
var litet eller smått så fanns det ett jättelitet förtroende och misstänksamhet hela 
tiden vad man än gjorde [...] när man hade möten eller stormöten om man säger 
så... på arbetsplatsträffar och sånt där så var det väldigt mycket ifrågasättande. 
Väldigt mycket ifrågasättande typ varför... på vilket sätt vi ska genomföra vissa 
saker och ska man verkligen tro på att det ska hända eller är det bara snack 
igen... är det någonting som håller och bara en sån sak som ska ni sitta kvar eller 
ska ni sluta efter ett år som alla andra gör och såna här saker (informant 3). 

 
Ovanstående utsaga förstår vi som att den misstänksamhet som finns hos medarbetare 
gentemot ledningen gör det svårt att som första linjens ledare skapa förståelse. Ett 
antagande är att misstänksamheten från medarbetare sätter begränsningar för hur 
mottagliga medarbetarna är för att exempelvis förstå helheten eller tillgodogöra sig 
kunskap runt visionen. Att det uppstår en misstänksamhet mot ledningen tolkar vi 
som att förändringen är ledningsstyrd vilket är centralt i det hårda perspektivet på 
förändring. Ett exempel är teori E där förändringen har sin grund i att ledningen, 
utifrån en omvärldsbevakning, noggrant planerar vilka förändringar som ska göras 
och hur dessa ska gå till. Att medarbetarna ställer frågor av typen varför och 
ifrågasätter förändringen tolkar vi som en ambition från deras sida att åstadkomma ett 
double loop-lärande. Det förefaller dock som att informant 3 ser detta som något svårt 
snarare än att se det som en möjlighet för medarbetarna att lära på ett djupare plan.  
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Sammanfattning 
Detta tema har belyst att man som första linjens ledare ser det som viktigt skapa en 
förståelse för förändringen hos medarbetarna. Förståelsen skapas genom att man som 
första linjens ledare förmedlar syftet med förändringen exempelvis genom att förklara 
visionen för medarbetarna. En annan del i att skapa förståelse runt förändringens syfte 
är att som första linjens ledare alltid kunna förklara för medarbetare varför en 
förändring sker. Temat lyfter också fram det centrala i att som första linjens ledare i 
en förändringsprocess kunna förmedla ett helhetsperspektiv till medarbetarna. Att via 
en vision och ett helhetsperspektiv vilja skapa en förståelse för varför en förändring 
sker anser vi ligga nära det mjuka perspektivet på förändring. Att de intervjuade 
ledarna ger uttryck för att de “förmedlar” visionen eller “förklarar” varför en 
förändring sker tolkar vi å andra sidan som det hårda perspektivet och då främst ett 
single loop-lärande. Ovanstående tema beskriver också att det kan vara svårt för första 
linjens ledare att skapa förståelse för förändringen då medarbetare ofta hyser en 
misstro mot företagets ledning. Denna svårighet som första linjens ledare möter tolkar 
vi ha sin grund i att förändringen är ledningsstyrd vilket är centralt i teori E. Det finns 
med andra ord spår av både det mjuka och hårda perspektivet på förändring även i 
detta tema. 
 
5.3 Tema 3 - Ledarens delaktighet i förändringen 
Alla ledare som intervjuats har resonerat runt vikten av att vara delaktiga tillsammans 
med sina medarbetare i en förändringsprocess. Vi ämnar i detta tema beskriva vad 
informanterna talar om kopplat till sin egen delaktighet samt hur detta kan förstås med 
hjälp det teoretiska ramverket.  
	  
Att som ledare vara synlig 
Informant 1 beskriver att hon lagt huvuddelen av sin arbetstid på att se och möta de 
anställda i deras vardag. Detta för att hennes medarbetare arbetar mycket självständigt 
och i en förändringsprocess har många frågor och funderingar som de behöver få 
möjlighet att lyfta. Även informant 6 beskriver sin närvaro ute i verksamheten som ett 
centralt fokusområde i förändringsprocessen. 
	  

Det är viktigt tycker jag att dels vara nära hela tiden då och kunna fånga upp för 
vi reagerar ju olika på en förändring. För en del funkar det jättebra som tänker att 
jaja det blir som det blir och jag kommer nog att få hjälp ändå det funkar medans 
andra blir väldigt påverkade av en sån här process det kan både påverka dig 
privat hur du mår men sedan kan det också påverka hur du utför dina 
arbetsuppgifter och en del blir ledsna en del blir aggressiva och en del blir 
deprimerade så det kan ju vara väldigt olika (informant 6). 

	  
Det informant 6 säger tolkar vi som att första linjens ledare i en förändringsprocess 
behöver  vara ute i verksamheten för att skapa nära relationer sina medarbetare. Nära 
relationer till medarbetare underlättar ledarens förståelse för hur varje individ 
påverkas av förändringen vilket vi anser ligga nära det mjuka perspektivet på 
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förändring. Exempelvis så utgår Human Relations ifrån att medarbetares 
förändringsbenägenhet ökar om de känner sig behövda och blir sedda av ledaren. 
	  
Informant 4 menar att en ledare som är synlig för sina anställda i en 
förändringsprocess bidrar till att skapa en vi-känsla. 
	  

Jag tror att de har den känslan för oss nu att, vi är ett tillsammans med dem på 
något vis, det känns mer som att de är inte chef och anställd, utan vi är 
tillsammans... i hela denna process (informant 4). 

	  
Detta kan förstås som att första linjens ledare är synlig ute i verksamheten för att vara 
en förebild för medarbetarna genom att visa sin egen vilja att förändras. Att som 
ledare i förändring gå längst fram i ledet anser vi ligga nära det mjuka perspektivet på 
förändring. Det mjuka förändringsledarskap som kan kopplas till teori O handlar just 
om att som ledare använda sig av exemplets makt för att få de anställda att vilja 
förändra sitt eget beteende. De anställda följer således ledaren i förändringen för att 
de innerst inne vill och inte för att de måste. Att genom exemplets makt skapa 
förändring förefaller vara något som flera av de intervjuade ledarna fokuserar starkt 
på. Både informant 1 och 6 beskriver hur de fått arbeta på kvällar, nätter och helger 
för att ha möjlighet att vara synliga och närvarande för alla medarbetare då dessa är 
skiftgående. 
	  
Att som ledare vara tillgänglig 
Att vara delaktig i förändringen handlar enligt informanterna inte bara om att vara 
synlig ute i verksamheten. Det kan också innebära att som första linjens ledare vara 
konstant tillgänglig för sina medarbetare. Det kan exempelvis handla om att svara i 
telefon när medarbetare ringer och om man inte kan svara, att alltid återkomma. 
Tillgängligheten handlar också om att medarbetare alltid ska känna att de kan titta in 
på ledarens kontor. 
	  

Vi fanns hela tiden tillgängliga, inga stängda dörrar... utan personalen springer 
förbi oss hela dagarna och vill de något så är det bara att kuta in i den dörren som 
är öppen... och vi finns där, vi svarar på allting... vi säger inte som förr "ja ok, vi 
tar med oss frågan - tack" (informant 4). 

 
Att som ledare alltid ha en öppen dörr anser vi ligga i linje med det mjuka 
perspektivet på förändring. En konstant öppen dörr kan antas vara ett tecken på att 
ledaren alltid tar sig tid för sina medarbetare vilket visar ett stort fokus på 
organisationens informella element. De informella elementen står i fokus i exempelvis 
teori O. Att den öppna dörren syftar till att alltid som ledare kunna ge medarbetarna 
svar kan dock tolkar vi dock som det hårda perspektivet på förändring och då främst 
single loop-lärande. Att som ledare mata medarbetare med färdiga svar kan tolkas 
som att medarbetare inte får möjlighet att själva tänka och förändra rådande 
strukturer. 
 
Hinder för delaktighet 
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Även om informanterna framhåller det centrala i att genom synlighet och 
tillgänglighet vara delaktiga i förändringsprocessen så finns det en svårighet i detta. 
Den mest framträdande svårigheten handlar enligt informanterna om att hitta en 
balans mellan att vara delaktig ute i verksamheten och arbeta med exempelvis 
löpande administration. 
	  

Men sen är det ju den där hårfina gränsen mellan att finnas där för mycket eller 
finnas där lagom... för sin egen skull då för oftast är det ju så att man blir väldigt 
involverad i sina medarbetare [...] det är väl egentligen den administrativa biten 
jag inte riktigt hinner med (informant 6). 

	  
Vi tolkar ovanstående utsaga som att första linjens ledare dels har vissa administrativa 
åtaganden som ledningen förväntar sig att ledaren utför. Det finns samtidigt en 
ambition från ledarens sida att vara delaktig och närvarande med sina medarbetare i 
förändringsprocessen. Detta hävdar vi vara en avvägning som inte alltid är helt lätt. 
Informant 2 ger nedan uttryck för sin upplevelse av denna avvägning. 
	  

Det är ju lätt att hamna på kammaren om man har mycket egna jobb att göra. 
Samtidigt som jag säger till mina medarbetare att jag måste ju också få jobba… 
jag kan ju inte alltid vara tillgänglig utan jag måste ju också göra det jag är ålagd 
att göra… mina arbetsuppgifter (informant 2). 

 
Detta anser vi belysa att första linjens ledare hamnar mitt emellan det hårda och 
mjuka perspektivet på förändring. Att sköta löpande administration kan anses vara 
kopplat till struktur och form (formella element) vilket är centralt i Scientific 
Management och teori E. Att å andra sidan lägga tid och kraft på att vara delaktig 
tillsammans med medarbetarna handlar mer om ett socialt samspel och möten 
(informella element) vilket är centralt i Human Relations och teori O. 
 
Sammanfattning 
Med grund i det empiriska materialet har vi i detta tema lyft fram det centrala i att 
första linjens ledare är delaktiga i förändringsprocessen. Att som ledare vara delaktig 
handlar enligt informanterna om att vara synlig och tillgänglig för sina medarbetare. 
Att vara synlig ute i verksamheten tolkar vi som ett sätt för ledarna att skapa 
relationer vilket är centralt i Human Relations. Vi tolkar det också som ett sätt att 
agera förebild för sina medarbetare vilket ligger i linje med det mjuka 
förändringsledarskapet inom teori O. Att som ledare vara tillgänglig för att kunna 
svara på medarbetares frågor kan också kopplas till teori O där ledningen har ett fokus 
på organisationens informella element, det vill säga medarbetarna. Mycket som 
informanterna ger uttryck för i detta tema kan alltså spåras till det mjuka perspektivet 
på förändring. Tillgängligheten och synligheten förefaller dock syfta till att kunna ge 
medarbetare svar på sina frågor vilket vi anser vara ett sätt att skapa ett single loop-
lärande. Det hårda perspektivet lyser således igenom när det kommer till vad 
synligheten och tillgängligheten syftar till. Detta tema lyfter också fram att första 
linjens ledare kan ha svårt för att hitta en balans mellan att vara delaktig ute i 
verksamheten och sköta andra arbetsuppgifter som exempelvis administration. Detta 
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tolkar vi som informanterna brottas med att hitta en balans mellan de formella 
elementen i teori E och de informella elementen i teori O.   
	  
5.4 Tema 4 – Medarbetarnas delaktighet i förändringen 
Föregående tema belyste första linjens ledares delaktighet i en förändringsprocess. 
Utifrån det empiriska materialet förefaller det även viktigt att första linjens ledare gör 
medarbetarna delaktiga i förändringsprocessen. Nedan följer en beskrivning av vad 
informanterna talar om kopplat till att göra medarbetare delaktiga samt hur detta kan 
förstås med hjälp det teoretiska ramverket.    
	  
Medarbetarnas yrkeskunskap 
Informant 2 beskriver att delaktighet från medarbetarnas sida är en förutsättning i en 
förändring då medarbetarna sitter på den operativa kunskapen.  Det är från 
medarbetarna man som ledare tar olika idéer om hur arbetet ska läggas upp för att 
möta förändringsbehoven. Även informant 3 beskriver hur man som första linjens 
ledare måste skapa delaktighet runt hur det operativa arbetet ska utformas för att 
förändringen ska fortlöpa så smidigt som möjligt. 
	  

Målet är det viktiga men hur tar vi oss dit att den vägen inte är spikrak... om vi 
ska förändra oss och måste vi kunna lyssna på någon annan om den har ett 
förslag som är bättre men målet ska ju vara glasklart… var vi ska någonstans 
(informant 3). 

 
Informant 5 menar att vissa medarbetare innehar så pass mycket kunskap om den 
operativa verksamheten att man som första linjens ledare i förändring ibland kan 
släppa taget om vissa frågor. 
 

Många grejer som de säger kan de ju göra själva... och då blir det ju ganska ofta 
"nej men vill du ta det, eller vem i gruppen känner sig, vem vill driva den här 
frågan?"... Jag behöver inte göra allt, det är ju trevligt om jag får reda på vad vi 
håller på med så att jag blir inkopierad på något sätt... men de är ju bättre på 
mycket saker än vad jag är (informant 5). 

 
Ovanstående utsagor kan tolkas som att medarbetare via sin kunskap fårmöjlighet att 
vara delaktiga i förändringen på ett operativt plan. Detta tolkar vi som att det finns ett 
ömsesidigt beroende mellan första linjens ledare och medarbetare vilket är en av 
grundtankarna i Human Relations. Första linjens ledare är i en förändringsprocess 
beroende av den kunskap som medarbetarna innehar samtidigt som medarbetarna är 
beroende av att bli sedda och bekräftade. Även teori O anser vi vara kan användbar 
för att förstå detta. Enligt denna teori ser ledningen på medarbetarna som specialister 
på den operativa verksamheten och det är endast genom att fråga dem som ledningen 
kan få reda på vilka möjligheter och hinder som finns för att uppnå förändringens mål. 
Att som första linjens ledare göra medarbetarna delaktiga genom den kunskap de 
besitter kan således förstås som det mjuka perspektivet på förändring. 
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Utifrån detta är det också intressant att lyfta fram hur informanterna upplever att de 
konkret gör när de skapar delaktighet genom att ta tillvara på medarbetarnas 
kunskaper. Informant 3 beskriver att han infört olika förbättringsforum. Dessa forum 
är möten och arbetsplatsträffar där medarbetare har möjlighet att vara med och 
påverka hur avdelningen ska fungera framåt. 
 

Förbättringsforum har vi startat som är bara för fältet så att säga mycket för att ta 
bort... vi kallar det för förbättringar [...] mycket för att ta bort det här som är 
irriterande vad det än är om vi inte har knivar och gafflar i fikarummet skriv upp 
det så fixar vi det... så kan vi stryka det från vår lista och det här har vi jobbat 
med nu i tre nästan fyra år och får in en 150 förslag om året på förbättringar 
(informant 3). 

 
Även om ovanstående beskrivning kan anses vara små förändringar i jämförelse med 
de stora strategiska förändringar som företaget genomgått, så menar flera av 
informanterna att man som första linjens ledare bör ta dessa förändringar på allvar. De 
menar att det annars finns en risk för att medarbetare slutar vara delaktiga om de alltid 
känner att deras förslag nonchaleras. Informant 1 beskriver att ett så enkelt 
förbättringsförslag som att det ska finnas kaffe på avdelningen är viktigt att som första 
linjens ledare fånga upp. 
 

När jag kom ny så var det bara att lyssna vad som var problemet, och det var 
enkla, det var små grejer det var stora grejer och det kan tyckas banalt det här, 
det första jag gjorde var att skaffa en kaffemaskin inne på avdelningen [...] de 
hade en kaffebryggare och en trasig kaffemaskin och det kan tyckas lite, vad 
håller man på med. Men när man bara har en minut in för att ta en fika och man 
är trött och så finns det inget kaffe, det är klart (informant 1). 

 
Den strategi som de intervjuade ledarna upplever att de använder sig av för att skapa 
delaktighet menar vi på ett sätt förstås som att de skapar ett single loop-lärande hos 
medarbetarna. En tolkning utifrån ovanstående utsagor är att medarbetarna får ge 
förslag på förändringar utifrån något de upplever som ett problem i den operativa 
verksamheten. Därefter förefaller det som att första linjens ledare tar emot förslaget 
och sedan på egen hand åtgärdar problemet. Första linjens ledare ger på så sätt inte 
medarbetare möjlighet att själv fundera på varför problemet har uppstått eller på 
vilket sätt problemet skulle kunna undvikas i framtiden. Single loop-lärande 
kännetecknas just av att ett problem åtgärdas utan att underliggande strukturer 
ifrågasätts och ändras. Den strategi som ovanstående informanter använder sig av i 
syfte att skapa delaktighet kan således spåras till det hårda perspektivet på förändring. 
 
Hinder för medarbetarnas delaktighet 
Även om informanterna beskriver vikten av att göra medarbetare delaktiga i 
förändringsprocessen så medger de att detta också kan vara svårt. Som svårast blir det 
när medarbetare kommer med förlag som går emot det som företaget vill. Informant 1 
beskriver hur hon under förändringsprocessen lade mycket tid på att lyssna på 
medarbetare och deras förbättringsförslag men att det ibland gick stick i stäv med vad 
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företaget står för i exempelvis miljösynpunkt. Informant 4 menar att man som första 
linjens ledare ibland blir tvungen att säga till sina medarbetare att vissa saker som de 
vill förändra faktiskt inte går att förändra. Informant 6 beskriver i följande två citat 
hur hon gör sina medarbetare delaktiga i det operativa arbetet att hon också måste 
följa de beslut som tagits av ledningen. 
 

Medarbetarna kan ju alltid påverka ganska mycket tycker jag i vårt dagliga 
arbete. För mig då som närmsta chef och för mina medarbetare så är det ju det 
som ligger närmast så att säga deras vardag så att den upplever jag att de kan 
påverka väldigt mycket och vi har väldigt stort mandat att göra det (informant 6). 

 
Här är det så viktigt då att man på nåt sätt inte väljer sida utan att man är ganska 
neutral här och säger att nu är det detta vi har att förhålla oss till men vi måste 
kunna göra det på bästa sätt och vi ska kunna jobba för att vi får det så bra som 
det bara går och få medarbetarna med på det tåget...att ok nu är det den här 
förändringen vi måste förhålla oss till och då behöver vi jobba på det här sättet 
men det behöver inte betyda att det blir så mycket sämre egentligen (informant 
6). 
 

Det första citatet, att skapa delaktighet bland medarbetarna i den operativa 
förändringen menar vi ligger i linje med teori O vars fokus ligger på att först förändra 
medarbetarna i organisationen och därefter anpassa strukturen och arbetssättet efter 
detta. Det andra citatet, att förhålla sig till de beslut om förändring som ledningen 
tagit anser vi ligger nära teori E, vars fokus är det motsatta, nämligen att ledningen 
förändrar strukturen vilken medarbetarna i sin tur får anpassa sig till. Det informant 6 
ger uttryck för tolkar vi som att första linjens ledare kopplat till att skapa delaktighet 
hamnar mitt emellan teori O och teori E. 
 
Sammanfattning 
Med grund i det empiriska materialet har vi i detta tema lyft fram det viktiga i att 
första linjens ledare gör sina medarbetare delaktiga i en förändringsprocess. Motivet 
till att som ledare skapa delaktighet förefaller främst vara att ta tillvara den 
yrkeskunskap som medarbetarna besitter. Det är från medarbetare som första linjens 
ledare får idéer om hur förändringsbehoven som kommer från ledningen ska kunna 
mötas i den operativa verksamheten. Detta kopplas till Human Relations där det finns 
ett ömsesidigt beroende mellan första linjens ledare och medarbetarna. Första linjens 
ledare är i en förändringsprocess beroende av den kunskap som medarbetarna innehar 
samtidigt som medarbetarna är beroende av att bli sedda och bekräftade. Ovanstående 
tema visar dock också att det finns spår av ett single loop-lärande kopplat till 
medarbetarnas delaktighet. Det förefaller som att medarbetarna får ge förslag på 
förbättringar men inte själva reflektera över hur lösningen skulle kunna se ut. Det går 
således att förstå det informanterna ger uttryck för kopplat till medarbetarnas 
delaktighet både utifrån det mjuka och hårda perspektivet på förändring. Dessa båda 
perspektiv kan också ses i utmaningen att som ledare skapa delaktighet parallellt med 
att följa ledningens riktlinjer. Detta har ovan tolkats som att första linjens ledare 
hamnar mitt emellan den medarbetarstyrda teori O och ledningsstyrda teori E. 
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6 Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att belysa första linjens ledares upplevelse av att leda en 
förändringsprocess. Syftet utmynnade i två frågeställningar som vi nedan avser att 
besvara och diskutera.  
Vad anser första linjens ledare som viktigt i sitt ledarskap för att kunna åstadkomma 
förändring? 
 
Resultatet visar att delaktighet och förståelse är viktigt när första linjens ledare ska 
åstadkomma förändring. Det handlar dels om att som första linjens ledare själv vara 
delaktig och ha en förståelse för förändringsprocessen. Det handlar också om att som 
första linjens ledare skapa delaktighet och förståelse hos medarbetarna. Att första 
linjens ledare ser delaktighet och förståelse som viktigt i ledarskapet anser vi ha sin 
grund i det mjuka perspektivet på förändring i form av Human Relations och teori O.  
 
Resultatet	  visar	  också	  hur	  första	  linjens	  ledare	  anser	  att	  de	  själva	  får	  och	  skapar	  
denna	  delaktighet	  och	  förståelse.	  Förståelsen	  beskrivs	  i	  termer	  av	  att	  
kontinuerligt	  få	  och	  vidarebefordra	  information	  samt	  att	  kunna	  förklara	  för	  
medarbetarna	  varför	  en	  förändring	  sker.	  Delaktighet	  förefaller	  handla	  om	  att	  
medarbetarna	  får	  ge	  förbättringsförslag	  som	  första	  linjens	  ledare	  sedan	  
verkställer	  eller	  avslår.	  Detta	  tolkar	  vi	  som	  det	  hårda	  perspektivet	  på	  förändring	  
i	  form	  av	  ett	  single	  loop-‐lärande.	  
 
Utifrån	  ovanstående	  drar	  vi	  slutsatsen	  att	  första	  linjens	  ledare	  ser	  på	  
förändringsprocessen	  ur	  olika	  perspektiv	  beroende	  på	  om	  de	  pratar	  om	  vad	  eller	  
hur.	  När	  de	  intervjuade	  ledarna	  ger	  uttryck	  för	  vad	  som	  är	  viktigt	  i	  ledarskapet	  
för	  att	  åstadkomma	  förändring	  finns	  ett	  tydligt	  fokus	  på	  det	  mjuka	  perspektivet	  
främst	  i	  form	  av	  Human	  Relations	  och	  teori	  O	  (se	  figur	  4).	  När	  de	  ger	  uttryck	  för	  
hur	  de	  gör	  och	  vilka	  strategier	  de	  använder	  för	  att	  åstadkomma	  detta	  så	  är	  det	  
snarare	  det	  hårda	  perspektivet	  som	  står	  i	  fokus	  och	  då	  nästan	  uteslutande	  ett	  
single	  loop-‐lärande	  (se	  figur	  5).	  	  
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Figur 4. Första linjens ledare utgår från det mjuka perspektivet gällande vad som är viktigt i 
ledarskapet för att åstadkomma förändring. 
 
 

 
 
Figur 5. Första linjens ledare utgår från det hårda perspektivet gällande hur ledarskapet ska 
åstadkomma förändring. 
 
Att första linjens ledare i en förändringsprocess växlar mellan det hårda och mjuka 
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perspektivet kan utifrån de teorier vi använt knappast ses som någon revolutionerande 
upptäckt. Jacobsen (2005, s. 264) menar exempelvis att både teori E och teori O kan 
vara bra att använda i en förändringsprocess beroende på vilka förutsättningar som 
råder. Även single- och double loop-lärande fyller båda en viktig funktion i en 
förändring beroende på vad som ska läras (Argyris, 1992, s. 9). Resultatet av denna 
studie belyser dock på en mer konkret nivå hur första linjens ledare växlar mellan 
dessa perspektiv. Själva övergången från det mjuka till det hårda perspektivet sker när 
fokus flyttas från vad som är viktigt i ledarskapet till hur man som ledare 
implementerar detta. Vi anser att det är i den faktiska implementeringen av 
förändringen som lärandet blir som mest centralt. Vi tolkar därför ovanstående som 
att det hårda perspektivet tar över när det kommer till att som första linjens ledare 
iscensätta lärande.  
 
Vi	  anser	  det	  intressant	  att	  reflektera	  runt	  varför	  det	  ter	  sig	  på	  det	  här	  sättet.	  En	  
tanke	  är	  att	  första	  linjens	  ledare	  saknar	  pedagogiska	  verktyg	  för	  att	  kunna	  
åstadkomma	  ett	  double	  loop-‐lärande	  och	  således	  åstadkomma	  en	  förändring	  fullt	  
ut	  inom	  det	  mjuka	  perspektivet.	  Vi	  menar	  här	  att	  första	  linjens	  ledare	  med	  
utgångspunkt	  i	  det	  mjuka	  perspektivet	  utan	  problem	  kan	  anse	  sig	  främja	  
delaktighet	  och	  förståelse	  i	  en	  förändring.	  De	  kan	  till	  och	  med	  ha	  klart	  för	  sig	  vad	  
delaktighet	  och	  förståelse	  innebär	  för	  dem	  själva	  och	  för	  organisationen	  som	  
helhet.	  Utifrån	  denna	  studies	  resultat	  förefaller	  det	  dock	  finnas	  en	  blind	  fläck	  
gällande	  hur	  man	  som	  ledare	  implementerar	  förståelse	  och	  delaktighet	  i	  enlighet	  
med	  det	  mjuka	  perspektivet.	  Ett	  antagande	  är	  att	  denna	  blinda	  fläck	  inte	  
existerar	  lika	  tydligt	  inom	  det	  hårda	  perspektivet	  där	  det	  förefaller	  mer	  
vedertaget	  att	  implementeringen	  och	  således	  också	  lärandet	  handlar	  om	  att	  som	  
ledare	  instruera,	  informera	  och	  förklara.	  
 
Vilka	  utmaningar	  möter	  första	  linjens	  ledare	  i	  en	  förändringsprocess?	  
Resultatet	  visar	  att	  de	  utmaningar	  som	  första	  linjens	  ledare	  möter	  i	  en	  
förändringsprocess	  också	  är	  kopplade	  till	  delaktighet	  och	  förståelse.	  Första	  
linjens	  ledare	  har	  en	  svår	  uppgift	  i	  att	  skapa	  förståelse	  för	  förändringen	  både	  
nedåt	  och	  uppåt	  i	  organisationen.	  Nedåt	  i	  form	  av	  medarbetarnas	  förståelse	  för	  
den	  strategiska	  förändringen	  och	  uppåt	  i	  from	  av	  ledningens	  förståelse	  för	  vad	  
förändringen	  innebär	  för	  den	  operativa	  verksamheten.	  Första	  linjens	  ledare	  har	  
också	  en	  svår	  uppgift	  i	  att	  göra	  medarbetarna	  delaktiga	  i	  förändringen	  och	  
samtidigt	  förhålla	  sig	  till	  de	  beslut	  om	  förändring	  som	  ledningen	  tagit.	  Första	  
linjens	  ledares	  utmaningar	  i	  en	  förändringsprocess	  kan	  således	  kopplas	  deras	  
position	  mellan	  den	  strategiska	  och	  operativa	  nivån	  i	  organisationen	  (se	  figur	  6).	  
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Figur 6. Första linjens ledares utmaning i att skapa delaktighet och förståelse har sin grund i 
deras position mellan strategisk och operativ nivå i organisationen. 
 
Detta anser vi bekräftar det den problemformulering som i inledningen ledde fram till 
denna studies syfte. Närmare bestämt det antagandet att första linjens ledare har en 
viktig men svår roll att axla i en förändringsprocess utifrån att de agerar mittemellan 
den strategiska och operativa nivån i organisationen. En tanke som växt fram hos oss 
är att utmaningen kopplat till första linjens ledares position i organisationen handlar 
om att omsätta retorik (vad) till praktik (hur) i enlighet med det mjuka perspektivet. 
Det förefaller som att ansvaret för att omsätta förändringsdirektiven i praktiken läggs 
på första linjens ledare. Det är således en pedagogisk process som första linjens ledare 
ska driva. Att driva denna pedagogiska process handlar enligt oss inte bara om att som 
ledare ha rätt pedagogiska verktyg utan också om att ha rätt förutsättningar. Att 
förändra i enlighet med det mjuka perspektivet förefaller vara en långsiktig process 
som kräver tid. Att första linjens ledare implementerar förändringen i enlighet med 
det hårda perspektivet skulle kunna ha sin förklaring i att man inte får den tid som 
processen kräver. Det går helt enkelt fortare att förmedla information än att ställa 
frågor och gemensamt reflektera.  
 
En	  fråga	  vi	  ställer	  oss	  utifrån	  detta	  är	  vilket	  stöd	  i	  form	  av	  förutsättningar	  och	  
pedagogiska	  verktyg	  som	  första	  linjens	  ledare	  får	  i	  en	  förändringsprocess.	  Ett	  
förslag	  till	  vidare	  forskning	  skulle	  utifrån	  detta	  vara	  att	  undersöka	  om	  första	  
linjens	  ledare	  har	  bristfälliga	  pedagogiska	  verktyg	  och	  förutsättningar	  för	  att	  
kunna	  skapa	  ett	  double	  loop-‐lärande	  och	  således	  implementera	  förändring	  i	  
enlighet	  med	  det	  mjuka	  perspektivet.	  En	  tänkbar	  väg	  är	  att	  via	  observationer	  
studera	  möten	  mellan	  ledare	  och	  medarbetare	  i	  förändring	  för	  att	  på	  så	  sätt	  
kunna	  ta	  reda	  på	  hur	  ledarna	  i	  realiteten	  gör.	  En	  annan	  väg	  att	  gå	  är	  att	  
exempelvis	  intervjua	  medarbetare	  och	  högsta	  ledning	  för	  att	  få	  deras	  perspektiv	  
på	  hur	  första	  linjens	  ledare	  implementerar	  en	  förändring.	  	  
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Fortsatta	  studier	  som	  dessa	  anser	  vi	  skulle	  öka	  kunskapen	  än	  mer	  om	  första	  
linjens	  ledares	  roll	  i	  en	  förändringsprocess.	  Ökad	  kunskap	  skulle	  i	  sin	  tur	  kunna	  
göra	  att	  nya	  verktyg	  utvecklas.	  Om	  dessa	  verktyg	  når	  hela	  vägen	  till	  första	  linjens	  
ledare	  skulle	  de	  kunna	  vara	  ett	  hjälpmedel	  för	  dessa	  ledare	  att	  bli	  ännu	  bättre	  på	  
att	  driva	  och	  implementera	  förändring	  i	  enlighet	  med	  det	  mjuka	  perspektivet.	  Att	  
som	  första	  linjens	  ledare	  utvecklas	  inom	  detta	  område	  anser	  vi	  som	  nödvändigt	  i	  
en	  omvärld	  som	  snabbt	  förändras	  och	  där	  mer	  makt	  och	  ansvar	  flyttas	  nedåt	  i	  
organisationer.	  Första	  linjens	  ledare	  har	  en	  central	  roll	  i	  en	  förändringsprocess	  
idag	  men	  kommer	  av	  allt	  att	  döma	  även	  att	  ha	  en	  central	  roll	  imorgon.	  
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      Bilaga 1 
	  

UPPSALA	  UNIVERSITET	   	  
Institutionen	  med	  inriktning	  mot	  pedagogik,	  
didaktik	  och	  utbildningsstudier	  

	  
	  
Hej,  
  
Vi är två studenter som läser vår sista termin på personalvetarprogrammet vid 
Uppsala universitet. Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete. 
  
Syftet med examensarbetet är att utifrån ett lärandeperspektiv kartlägga hur ledare 
uppfattar förändringsprocesser. Examensarbetets frågeställningar är:  
  
Vad anser första linjens ledare som viktigt i sitt ledarskap för att kunna åstadkomma 
förändring?  
Vilka utmaningar möter första linjens ledare i en förändringsprocess?   
 

  
För att få svar på våra frågeställningar önskar vi få möjlighet att intervjua dig som är 
ledare. Intervjun består av ca 15 frågor och är beräknad att ta en timme i anspråk. 
Förhoppningen är att en givande diskussion som även är givande för dig uppstår. Om 
du har frågor eller funderingar uppstår är du välkommen att ta kontakt med oss eller 
vår handledare för mer information, även efter att intervjun är genomförd.  
  
Vid intervjuer är det Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer som tillämpas och 
ditt deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Intervjuerna kommer 
att spelas in och därefter föras över till text. Materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt och vi strävar efter att ditt deltagande inte kommer att kunna kopplas till 
dig som individ. Det inspelade intervjumaterialet kommer endast att användas i vårt 
examensarbete.  
  
Vi ser fram emot att träffa dig!  
  
Med vänliga hälsningar,  
  
Erik Löhman     Nils Henning  
exempel@exempel.com  exempel@exempel.com 
 
 
Handledare:   
Jonas Risberg 
exempel@exempel.com  
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Bilaga 2 
	  
Intervjuguide	  
	  
	  
Inledning	  
	  
Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  som	  ledare	  inom	  företaget?	  
	  
Hur	  kommer	  det	  sig	  att	  du	  valt	  att	  arbeta	  som	  ledare?	  
	  
Berätta	  hur	  du	  har	  kommit	  till	  din	  position?	  
	  
Hur	  ser	  du	  på	  dig	  själv	  som	  ledare?	  
	  
Kan	  du	  berätta	  lite	  om	  den	  avdelning	  som	  du	  är	  ledare	  för?	  
	  
Om	  du	  skulle	  kort	  beskriva	  hur	  ditt	  dagliga	  arbete	  som	  ledare	  ser	  ut?	  
	  
	  
	  
	  
Utmaningar	  och	  viktiga	  delar	  i	  ledarskapet	  kopplat	  till	  förändring	  
	  
Kan	  du	  dra	  dig	  till	  minnes	  den	  förändringsprocess	  som	  företaget	  genomgått?	  
	  
Hur	  upplevde	  du	  denna?	  
	  
Svårigheter?	  
	  
Möjligheter?	  
	  
Utmaningar	  för	  din	  avdelning?	  
	  
Utmaningar	  för	  dig	  som	  ledare?	  
	  
Viktigt	  för	  dig	  som	  ledare	  i	  denna	  förändring?	  
	  
Efterdyningar	  av	  förändring	  idag?	  
	  
Fortfarande	  i	  förändring?	  
	  
Vad	  är	  utmaningen	  nu	  och	  framåt?	  
	  
	  
	  
	  


