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Abstract 
Title: The importance of transition management during implementations of automised 

processes: Management models, are they crucial for the successful implementation of 

organizational change? 

Authors: Anca Carpinisan & Jonas Bogren 

Transition management is very common within companies, mostly because development 

and change is an ongoing process. Transition management has become increasingly 

important when companies are developing, especially when they are implementing 

process automation. The insurance industry is facing a very interesting future because 

they have a lot of room for process automation. 

 The main pupose of this study is to gain knowledge and understanding of 

how transition management works and what makes it successful when implementing 

process automation. This study was made at an insurance company in Sweden. In order 

to best answer the questions in this study we have used a qualitative research strategy 

with an inductive approach. The data has been collected through nine semi-structured 

interviews from project managers. The empirical data and the theories helps us produce 

the results. John P. Kotter’s eight-step model is used to clarify which parts of this method 

that need to be used to have a successful change of process. Theories about 

communication and motivation are also used to better understand the transition 

management process. 

 The findings of this study tell us that not all of the eight steps in John P. 

Kotter´s model are necessary in order to have a successful transition management 

process. We found that the team, authority and mandate as well as motivation are the key 

factors that determine how successful transition managements are when implementing 

process automation. The success of a transition management process has more to do with 

human psychology and conviction of the employees regarding the benefits of 

implementing it, rather than following a strict management model. 

 

Keywords: change management, insurance, management, organizational change, 

sociology 
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1 Ämnesbeskrivning 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till valt ämne följt av problemformulering, syftet 

med studien samt aktuella frågeställningar. Därefter presenteras en disposition av 

uppsatsens olika delar. Detta följs av ett avsnitt om hur litteratursökningen gått till och 

avslutningsvis presenteras tidigare forskning i ämnet. 

1.1 Inledning 

Vi ska undersöka förändringsledningens betydelse vid implementering av 

automatiseringsprocesser, inom försäkringsbranschen, hur förändringsledning kan gå till 

och vad som gör förändringsledningen framgångsrik i samband med detta. Vi kommer 

använda begreppet automatiseringsprocesser som ett samlingsnamn för automatiserings-, 

digitaliserings- och robotiseringsprocesser. Organisationsförändringar kan i allmänhet 

skapa osäkerhet och i synnerhet när man talar om att automatisera arbetsuppgifter. Vår 

samhällsutveckling har historiskt sett kantats av osäkerhet. En osäkerhet hos 

medborgarna där de gång efter annan upplever att arbetstillfällen försvinner, likt idag en 

rädsla för att automatisering ska göra dem överflödiga. Idag vet vi att totala antalet 

arbetstillfällen kan minska men att det historiskt sett varit temporärt och återhämtat sig. 

Relaterat till respektive yrkesroller sker däremot en ständig förändring där det i vissa fall 

uppstår nya roller, samtidigt som andra försvinner (Gordon 2014, s. 30; Gratton 2017, s. 

31). Kotter (2012) menar att resultatet av den starka makroekonomin som finns på 

arbetsplatser kommer leda till reducerade kostnader, förbättrad kvalité både av tjänster 

och produkter samt ökad effektivitet (ibid, s. 3). 

 

Under slutet av 1700-talet inleddes den industriella revolutionen, med Storbritannien i 

spetsen. Från att majoriteten av befolkningen livnärt sig på jordbruk började stora delar 

av befolkningen nu att söka sig till storstäder för arbete i de nya industrierna. Samhället 

övergick från att ha varit ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Detta 

föranleddes av att många bönder sålt eller förlorat sin jord, varpå man förstod att 

industrierna i storstäderna skulle komma att behöva arbetskraft (Vries 2019). 

Den andra industriella revolutionen, även kallad den tekniska revolutionen, inträffade i 

början av 1870-talet och stäckte sig till slutet av 1910-talet. Elektricitetens och 

infrastrukturens genomslag ledde till ökad frihandel mellan länder. Det var i samband 
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med detta som löpandebandprincipen blev ett vedertaget begrepp, med Henry Fords 

massproduktion av bilar i spetsen (Engelman 2015). 

Den tredje industriella revolutionen inträffade i slutet av 1940-talet och tog 

rejäl fart under 1970-talet, i samband med att datorkraft introducerades på 

arbetsmarknaden och förenklade en rad manuella arbeten. Under den tredje industriella 

revolutionen övergick industrisamhället till att bli ett tjänstesamhälle. I samband med det 

ökade efterfrågan på informations- och kunskapsbaserade tjänster, vilket i sin tur lade 

grunden ”till det moderna informationssamhället”. Informationssamhället kännetecknas i 

hög grad av ”datorutveckling, digitalisering och automation” (Nationalencyklopedin 

2019). 

I mitten av 1990-talet började diskussioner om informationssamhället växa 

fram i industriländerna. Centralt för dessa diskussioner var ICT-teknologin, Information 

and Communication Technology, som FN:s handels- och utvecklingsorganisation 

UNCTAD bedömde skulle kunna få följder som sträcker sig längre än vad tidigare 

revolutionära utvecklingsområden gjort. UNCTAD har idag stort fokus på 

utvecklingsländerna och ICT-teknologi för att de ska ha möjlighet till utveckling i 

samma riktning som industriländerna (UNCTAD 2019). 

Det talas nu om att den fjärde industriella revolutionen är här. Sveriges 

regering lanserade 2017 en handlingsplan för Smart industri vilken syftar till att ”Sverige 

ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och 

tjänster” (Näringsdepartementet 2017). 

 

Vi är som tidigare nämnt på väg in i den fjärde industriella revolutionen där vi med hjälp 

av ny teknik, främst genom digitalisering, kan skapa en mer effektiv industri. Visionen är 

bland annat att produkten själv styr hur den skall produceras eller, vid behov, repareras. 

Här handlar det bland annat om smarta fabriker som genom artificiell intelligens blir 

självlärande och vet när det är dags för underhåll och kanske till och med kan lösa det på 

egen hand. Inom smart industri lär sig olika datorsystem att kommunicera med varandra 

och med människor. Det finns inom detta otroliga utvecklings- och 

effektiviseringsmöjligheter (Zuehlke 2010, s. 32). 

 

Den fjärde industriella revolutionen innebär stora förändringar för försäkringsbranschen. 

Förutom möjligheter till att automatisera flera arbetsmoment och processer måste även 
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produkterna utvecklas, för att möta konsumenternas efterfrågan och den nya digitala 

världen. Digitaliseringen har även lett till att konkurrenssituationen förändrats, särskilt 

inom försäkringsbranschen. Det har aldrig tidigare, som konsument, varit så lätt att 

jämföra produkter och priser. Tillgängligheten har även skapat en internationell 

konkurrens av lokala varor och tjänster (Erlandsson 2016). 

 

Organisationsförändringar är komplext. Kotter (2012) har utarbetat en arbetsprocess att 

följa vid storskalig organisationsförändring. Modellen summerar de kritiska steg som 

leder till att organisationsförändringar lyckas, oavsett storlek på organisation (ibid, s. 22). 

Vi återkommer till Kotter och hans åttastegsprocess i teoriavsnittet. 

1.2 Problemformulering 

Den industriella revolutionen har ända sedan övergången från det tidigare 

jordbrukssamhället lett till stora förändringar och allt mer innovativa lösningar. Vi kan 

konstatera att allt fler organisationer implementerar olika typer av Artificiell Intelligens 

och Robotisering i sin verksamhet. Att olika typer av robotar i framtiden skulle ta jobben 

ifrån oss människor är långsökt men att nuvarande utveckling på ett eller annat sätt 

kommer påverka all typ av personal inom aktuella organisationer, oavsett om det är höga 

chefer eller anställda ”på golvet”, råder det ingen tvekan om. Likt övergången från ett 

jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle, där mängder av arbetstillfällen inom 

jordbruket övergick till arbete inom industrin befinner vi oss nu i en liknande situation. 

Situationen idag handlar mer om en övergång från ett klassiskt tjänstesamhälle till ett 

samhälle präglat av en rad automatiseringsprocesser. Förändringsledning fokuserar på 

att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos människor genom att få dem att själv 

vilja förändra sitt beteende. Vilken typ av förändringsledning krävs för att organisationer 

ska lyckas vid implementering av de automatiseringsprocesser som sker? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förändringsledning kan gå till vid 

implementering av automatiseringsprocesser inom försäkringsbranschen och vad som 

gör den framgångsrik. 
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1.4 Frågeställningar 

• Vilka är framgångsfaktorerna för att få med sig medarbetarna i ett 

förändringsarbete? 

• Hur skapar och upprätthåller man motivationen hos medarbetarna under ett 

förändringsarbete? 

• Måste samtliga av Kotters åtta steg vara uppfyllda för att förändringsarbetet ska 

lyckas – Varför? eller Varför inte? 

1.5 Disposition av uppsatsen 

I avsnitt ett presenteras ämnesval och varför undersökningen gjorts på ett 

försäkringsbolag, syfte och frågeställningar. Avsnittet avslutas med en översikt av 

tidigare forskning inom ämnet förändringsledning. I det andra avsnittet ges en 

redogörelse för de teorier som ligger till grund för uppsatsen och i avsnitt tre presenteras 

val av metod. I det fjärde avsnittet presenteras studiens empiri och analys vilket 

gemensamt leder vidare till diskussionen i avsnitt fem. Studien summeras i avsnitt sex 

där slutsatser samt svar på aktuella frågeställningar presenteras. 

1.6 Litteratursökning 

Creswell och Creswell (2018) menar att litteratursökningen hjälper till att avgöra om 

ämnet man avser att studera är ”värt det” eller inte. Det ger även en bild av hur forskaren 

kan begränsa omfattningen till forskningsområdet (ibid, s. 23). Vi sökte efter tidigare 

forskning, artiklar och litteratur utifrån olika nyckelord: ”Insurance”, ”Management”, 

”Change”, ”Organization”, ”Sociology”, ”Change Management” och ”Organizational 

Change”. Vi använde oss av Google Scholar och OneSearch, varpå vi därefter 

verifierade kvalitén på artiklarna genom att kontrollera att de var peer reviewed.  

Utifrån dessa ord fick vi träffar på tidigare forskning och litteratur, vilket vi kunde 

tillämpa i vår studie. Litteratursökning innebär enligt Creswell och Creswell (2018) att 

lokalisera och summera studierna relaterade till ett ämne (ibid, s. 29). 

 

Vi valde ett brett ämne som vi avgränsade med hjälp av litteratursökning och ovan 

nämnd metod. Ett resultat som litteratursökningen gav var att göra studien utifrån Kotters 

åttastegsmodell. Nyckelorden som ledde oss in på många artiklar gav oss en bild att vi 
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behöver en tydlig struktur för arbetet med vår studie. Kotters modell är strukturerad och 

omfattande med sina olika steg. Utifrån Kotters modell bedömde vi att den skulle täcka 

ett brett område i studien, för att få med samtliga aspekter i en förändringsprocess. 

Genom litteratursökningen fann vi inga studier gjorda inom försäkringsbranschen 

relaterade till digitalisering och automatisering, genom detta drog vi slutsatsen att vår 

studie fyller en forskningslucka och att ämnet är relevant att studera. Vår litteraturstudie 

har vi använt som en teoretisk lins för att skapa en övergripande förståelse för ämnet vi 

studerat. Genom denna lins vill vi skapa förståelse för det empiriska material vi inhämtat 

(ibid, s. 62). 

1.7 Forskningsöversikt 

Det finns mycket tidigare forskning inom förändring och förändringsledning. Vi anser 

att ämnet förändringsledning är tidlöst då förändring är återkommande varpå 

förändringsledning blir högst relevant. I dagsläget är det främst ur ett 

automatiseringsperspektiv med tanke på samhällsutvecklingen. Företag tenderar allt 

oftare, återkommande, att genomföra diverse förändringsarbeten. 

Förändringsledning, fokuserar på att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos 

människor genom att få dem att själv vilja förändra sitt beteende. Vi har försökt söka 

efter sociologisk forskning med kopplingar till försäkringsbranschen där utbudet dock 

var väldigt begränsat. Med bakgrund av detta har vi valt undersökningar som täcker ett 

brett spektra inom diverse organisationer, även om vi försökt precisera det mot 

försäkringsbranschen. 

 

Enligt Iriarte, Alberdi, Urrutia och Justel (2017) riskerar försäkringsbolag som inte 

”hänger med” i utvecklingen att försvinna från marknaden (ibid, s. 424). Även Stanic, 

Miclosevic och Glavas (2017) menar att det gäller att ”hänga med” i den ständiga 

utvecklingen som sker i näringslivet (ibid, s. 138). Det går att dra tydliga paralleller från 

Iriarte et al. (2017) samt Stanic, Miclosevic och Glavas (2017) undersökningar till en 

organisationsförändring som genomfördes på ett större försäkringsbolag i Sverige för 

många år sedan. Stymne (1966) studerade detta, i samband med att företaget 

implementerade en mängd tekniska lösningar i sin organisationsstruktur, just för att 

”hänga med” i utvecklingen (ibid, s. 89). 
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Vi noterade inget tydligt mönster gällande forskningsmetod, i samband med 

undersökningar i relation till förändring och förändringsledning. I de undersökningar vi 

studerat användes kvantitativa metoder i form av enkäter och registerdata, 

litteraturstudier samt kvalitativ metod i form av intervjuer. Vi började tidigt kategorisera 

och sortera de undersökningar vi valde ut. Vi noterade tre gemensamma nämnare vilka 

på något sätt kan kopplas till de undersökningar vi utgår från i forskningsöversikten, 

Kommunikation, Delaktighet och Anpassningsförmåga. Det blev naturligt och tydligt att 

använda oss av dessa kategorier då vi tidigt såg ett mönster mellan dessa tre och 

förändringsledning. Detta gäller inte bara de undersökningar vi använt oss av i vår studie 

utan i majoriteten av alla studier vi tagit del av under arbetets gång. 

1.7.1 Kommunikation 

Det finns ett tydligt samband mellan flera av de artiklar vi studerat gällande att 

kommunikation är av stor vikt vid förändringsledning och förändringsarbete. Kalkavan, 

Katrinli och Cetin (2015) studerade ett större försäkringsbolag i samband med att det 

genomfördes en organisationsförändring inom HR, med fokus på utveckling av 

ledarskapsmodeller (ibid, s. 241). Kalkavan, Katrinli och Cetin (2015) kom fram till att 

ett transformativt ledarskap i såväl förändringsledningen som i det vardagliga arbetet 

leder till en positiv utveckling på flertalet punkter. Enligt Kalkavan, Katrinli och Cetin 

(2015) ökade trivseln, lojalitet och innovationen hos medarbetarna. Mest positivt var 

dock att samtliga inom organisationen ökade sin effektivitet och med det även aktuell 

försäljning (ibid, s. 249). Ionescu, Merut och Dragomiroiu (2014) menar att chefer/ledare 

spelar en avgörande roll för om en organisationsförändring ska lyckas eller inte. I 

huvudsak handlar det enligt Ionescu, Merut och Dragomiroiu (2014) om att chefer/ledare 

i sitt ledarskap bör fokusera på kommunikation och delaktighet, med det skapa en 

förståelse och positiv inställning hos medarbetarna till förändringen (ibid, ss. 294-295). 

Störst chans att övervinna eventuellt motstånd från medarbetarna i samband med en 

organisationsförändring har enligt Ionescu, Merut och Dragomiroiu (2014) mellanchefer 

(ibid, s. 297). Detta ligger helt i linje med vad Al-Ali, Singh, Al-Nahyan och Sohal 

(2017) kommit fram till i samband med att de studerat varför förändringsprogram 

misslyckas trots att man använder sig av ”best practise” modeller (ibid, s. 724). Al-Ali et 

al. (2017) menar att stor vikt måste läggas på den medlande rollen i 

organisationskulturen, i interaktionen mellan ledarskap och 
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organisationsförändringsprogram (ibid, s. 724). Al-Ali et al. (2017) och Kilkelly (2014) 

menar att en avgörande faktor var att involvera ”stakeholders” i organisationerna, vilket 

kan jämföras med ”mellancheferna” som Ionescu, Merut och Dragomiroiu (2014) 

nämner (Al-Ali et al. 2017, ss. 724-725; Kilkelly 2014, s. 128; Ionescu, Merut & 

Dragomiroiu 2014, s. 297). Även Chakravarthy och Gargiulo (1998) menar att 

organisationers ledare måste skapa förtroende längre ner i organisationerna, för att lyckas 

i ett förändringsarbete (ibid, s. 437). Chakravarthy och Gargiulo (1998) ser samtliga 

medarbetare som ”stakeholders”, där nyckeln är att samtliga inblandade oavsett roll i 

företaget, skapar en förändring i sitt beteende. Detta görs, enligt Chakravarthy och 

Gargiulo (1998), främst genom att medarbetarna själva driver den nya strategin framåt. 

För att det ska lyckas måste medarbetarna, företagets ”stakeholders”, känna stort 

förtroende för de högre chefernas fastställda vision (ibid, s. 438). För att bygga detta 

förtroende krävs, precis som Kalkavan, Katrinli och Cetin (2015) nämner, att 

chefer/ledare delar med sig av information till aktuella medarbetare (ibid, s. 249). 

 

Relationen och kommunikationen mellan chefer och medarbetare ser vi även tydligt i 

Mikkelson, York och Arritola (2015) studie. De menar att medarbetare har svårt att 

fokusera på ”de viktiga arbetsuppgifterna och målen” samt klara av sina 

”nyckeluppgifter”, om det inte råder en klar och effektiv kommunikation från aktuella 

chefers sida (ibid, s. 351). Kommunikationen är även av yttersta vikt enligt Hellgren och 

Sverke (2001) samt Gowing, Kraft och Quick (1998) vilka menar att osäkerhet på 

arbetsplatsen leder till negativa konsekvenser (Gowing, Kraft & Quick 1998, ss. 394-

395; Hellgren & Sverke 2001, s. 543). Något som enligt Ionescu, Merut och 

Dragomiroiu (2014) kan undvikas genom att chefer/ledare skapar en förståelse genom 

sin kommunikation (ibid, s. 294). Krogh (2017) samt Augustsson, Richter, Hassan och 

Schwartz (2017) menar att information och kunskap behöver förmedlas i tid inom 

organisationer för att medarbetare ska veta vilka förväntningar de ska ha på 

organisationsförändringarna. Krogh (2017) och Augustsson et al. (2017) menar att om 

man informerar medarbetarna och ger dem kunskap om vad som ska ske, undviker 

organisationerna att medarbetarna skapar sina egna föreställningar som troligtvis inte 

stämmer överens med verkligheten (Augustsson et al. 2017, ss. 359-360; Krogh 2017, s. 

1280).  
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Jyh-Jer och Ying-Jung (2011) samt Long (2013) menar att chefer behöver implementera 

organisationsförändringar på ett effektivt sätt för att det inte ska påverka de anställda 

negativt. Detta gäller såväl anställda som får lämna aktuell organisation såväl de som får 

vara kvar. Medarbetarna påverkas oavsett, vilket i sin tur påverkar prestationen (Jyh-Jer 

& Ying-Jung 2011, s. 464; Long 2013, ss. 966-967). Detta ligger helt i linje med Voet 

(2013), som menar att förändringsledning spelar en avgörande roll för resultatet i 

samband med en organisationsförändring. Kommunikationen mellan de ytterst ansvariga 

och de som arbetar med förändringsledning är enligt Voet (2013) nyckeln för att lyckas 

(ibid, s. 380). 

1.7.2 Delaktighet 

I flertalet av de artiklar vi läst ser vi tydligt en koppling till delaktighet och teamwork. 

Krogh (2017), Skogland och Hansen (2017) samt Augustsson et al. (2017) diskuterar alla 

vikten av att få medarbetarna ”ombord” inför de förändringar som ska ske (Augustsson 

et al. 2017, ss. 360-361; Krogh 2017, s. 1280; Skogland & Hansen 2017, s. 23). Al-Ali et 

al. (2017), Augustsson et al. (2017), Dalakoura (2009), Hellgren och Sverke (2001), Jyh-

Jer och Ying-Jung (2011), Kilkelly (2014), Krogh (2018), Long (2013), MacKillop 

(2018) samt Skogland och Hansen (2017) påvisar i sina resultat vikten av att engagera 

och involvera medarbetarna för att de ska känna mening vid de förändringar de står inför 

(Al-Ali et al. 2017, ss. 735-736; Augustsson et al. 2017, s. 364; Dalakoura 2009, s. 438; 

Hellgren & Sverke 2001, s. 561; Jyh-Jer & Ying-Jung 2011, s. 464; Kilkelly 2014, s. 

127; Krogh 2018, s. 1280; Long 2013, s. 967; MacKillop 2018, ss. 2018-219; Skogland 

& Hansen 2017, s. 23). Oavsett om det gäller förändringsledning eller vardagligt arbete, 

inom försäkringsbranschen, menar Stanic, Miclosevic och Glavas (2017) att delaktighet i 

form av teamwork leder till diverse synergier inom företaget. Synergier som i sin tur 

ökar kreativiteten och möjligheterna till att uppnå aktuella affärsmål (ibid, s. 138). Precis 

som Dalakoura (2009) nämner så involveras samtliga i organisationen genom en social 

process. Dalakoura (2009) menar att nyckeln till ledarskapsutveckling är delaktighet, där 

det är av yttersta vikt att samtliga chefer, oavsett nivå, deltar och ansvarar för 

ledarskapsutvecklingen i företaget (ibid, s. 438). Detta ligger helt i linje med Ionescu, 

Merut och Dragomiroiu (2014) som menar att kommunikation och delaktighet är 

avgörande för om en organisationsförändring ska lyckas eller inte (ibid, s. 297). 
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1.7.3 Anpassningsförmåga 

Som vi tidigare nämnt riskerar bolag som inte ”hänger med” i utvecklingen, inom 

försäkringsbranschen, att tappa marknadsandelar och kanske till och med ”försvinna” 

(Ion et al. 2017, s. 424; Stanic, Miclosevic & Glavas 2017, s. 129). Stymne (1966) 

studerade en organisationsförändring vilken genomfördes på ett större svenskt 

försäkringsbolag, i samband med implementering av en mängd tekniska lösningar 

relaterade till organisationsstrukturen (ibid, s. 89). Genomgående för vad Stymne (1966) 

kom fram till i sin undersökning var att såväl chefer/medarbetare som organisationen i 

sin helhet måste vara väldigt anpassningsbara. Detta gäller enligt Stymne (1966) särskilt 

vid organisationsförändringar relaterade till teknologiska lösningar. I samband med 

implementeringen av dessa lösningar försökte försäkringsbolaget initialt att använda sig 

av befintlig organisations-/ledningsstruktur. De blev dock tvungna till att anpassa såväl 

chefers/medarbetares ansvarsområden/roller som organisationsstrukturen. Stymne (1966) 

menar att anpassningsförmågan i företaget var direkt avgörande för att de skulle kunna 

fullfölja organisationsförändringen (ibid, ss. 113-114). 

Gordon (2014) skriver i en artikel om rädslan för att robotar i framtiden ska göra 

människan överflödig och att de skulle ”ta människors arbete”. Här finns det enligt 

Gordon (2014) inget samband mellan robotisering och mänsklig arbetskraft (ibid, s. 30). 

Gratton (2017) menar att det råder ett delat ansvar hos såväl arbetsgivare som 

arbetstagare, att anpassa sig för framtidens utveckling. Det handlar inte om det kommer 

ske en förändring utan hur förändringen kommer se ut (ibid, s. 31). Gordon (2014) 

nämner att antalet tjänster på arbetsmarknaden sällan minskar men det sker som sagt en 

ständig förändring (ibid, s. 30). Att medarbetare varit tvungna att sluta beror enligt 

Gordon (2014) och Gratton (2017) snarare på att de inte längre haft efterfrågad kunskap 

än att de skulle blivit ersatta av robotar. Anpassningsförmåga kommer enligt Gordon 

(2014) och Gratton (2017) att öka sannolikheten för att man innehar efterfrågad 

kompetens i framtiden (Gordon 2014, ss. 73-74; Gratton 2017, s. 31). Detta ligger helt i 

linje med det försäkringsbolag som Stymne (1966) studerade, där antalet anställda var 

det samma efter genomfört organisationsarbete. Dock fick majoriteten av medarbetarna 

och cheferna anpassa sig till den nya organisationsstrukturen och flertalet fick nya 

arbetsuppgifter (ibid, ss. 113-114). 
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Long (2013) samt Jyh-Jer och Ying-Jung (2011) menar att samtliga i en organisation 

påverkas i samband med förändringsarbeten, oavsett om man som medarbetare är kvar i 

organisationen eller tvingas lämna. Long (2013) samt Jyh-Jer och Ying-Jung (2011) 

trycker dock på att chefer behöver implementera organisationsförändringar på ett 

effektivt sätt för att det inte ska påverka de anställda negativt samt att det är viktigt att 

medarbetarna är anpassningsbara (Jyh-Jer & Ying-Jung 2011, ss. 464-465; Long 2013, 

ss. 966-967). Al-Ali et al. (2017) och Kilkelly (2014) nämner att ledare behöver 

utvecklas och förberedas för organisationsförändringar samt att de behövs en konkret 

strukturerad plan att följa för att verksamheten ska få möjlighet till bra förutsättningar 

vid organisationsförändringar (Al-Ali et al. 2017, ss. 735-736; Kilkelly 2014, s. 127). 

 

Raineri (2010) menar att förändringsledning spelar en avgörande roll för om man lyckas 

med det planerade förändringsarbetet, i form av att gå i mål med aktuell projektplan och 

hålla deadlines. Det finns enligt Raineri (2010) ingen tydlig koppling till framtida 

resultat i form av försäljning, finansiella resultat, produktivitet eller medarbetarnas 

respektive prestationer. Raineri (2010) resultat i relation till förändringsledning 

kompletteras av Bennet (2013) som i sina studier kom fram till vikten av chefernas 

anpassningsförmåga i förändringsarbeten (Bennet 2013, s. iii; Raineri 2010, s. 266). 

Bennet (2013) studerade hur chefer på ett effektivt sätt arbetar med organisatoriska 

system i sitt ledarskap. Han kom fram till att chefernas anpassningsförmåga till nya 

tankesätt och sätt att arbeta/leda i sin tur skapade möjligheter till att lära sig de nya 

systemen. Denna anpassningsförmåga hade enligt Bennet (2013) en positiv inverkan på 

långsiktiga resultat så som försäljning, finansiella resultat, produktivitet och 

medarbetarnas respektive prestationer (Bennet 2013, s. iii). Från Bennet (2013) kan vi 

dra paralleller till Hornstein (2014). Han studerade projektledare och påvisade vikten av 

att projektledare även har kompetens inom förändringsledning alternativt är 

anpassningsbara i samband med att ett projekt övergår till förändringsarbete, vilket ofta 

sker (Hornstein 2014, ss. 295-296). Vi ser att Bennet (2013) och Hornstein (2014) 

trycker på vikten av att kunna anpassa sig, i fas med att organisationer förändras och 

utvecklas (Bennet 2013 s. iii; Hornstein 2014, s. 296). 

 

Al-Moosa och Sharts-Hopko (2017), Bennet (2013), Hornstein (2014), Raineri (2010) 

samt Voet (2013) menar att förändringsledning spelar en avgörande roll för att 
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säkerställa kvalité på slutprodukten samt för resultatet i samband med en 

organisationsförändring (Al-Moosa & Sharts-Hopko 2017, s. 108; Bennet 2013 s. iii; 

Hornstein 2014, ss. 295-296; Raineri 2010, s. 266; Voet 2013, s. 380). Det gäller, enligt 

Voet (2013), dock inte byråkratiska organisationer (ibid, s. 380). 

1.7.4 Slutsatser av tidigare forskning 

Studierna visar att ämnet förändringsledning är komplext och påverkas av flera faktorer. 

Som vi tidigare nämnt noterades tre gemensamma nämnare vilka kan härledas till de 

undersökningar vi utgår från i forskningsöversikten, Kommunikation, Delaktighet och 

Anpassningsförmåga. Vi kan konstatera att de i samtliga undersökningar förordar 

förändringsledning på ett eller annat sätt, oavsett bransch eller sektor. 

 

Ämnet organisationsförändringar och förändringsledning är väl omskrivet och diskuterat 

sedan tidigare. Det är dock inte lika omfattande om man begränsar sig till den pågående 

digitaliseringen, särskilt inte inom försäkringsbranschen. Det förvånade oss att det inte 

genomförts fler studier i ämnet, med tanke på att försäkringsbranschen under många år 

präglats av utveckling och förändring. Vi har identifierat en kunskapslucka i relation till 

sociologiska studier inom ämnet, speciellt med inriktning på digitalisering och 

robotiserings-/automatiseringsperspektivet inom försäkringsbranschen. 

 

2 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna vi använder oss av för att förstå 

resultaten av intervjuerna i relation till studiens syfte, frågeställningar och 

problemformulering. Vi förklarar hur teorierna är relevanta för denna studie. 

 

Vidare presenterar vi vilka andra modeller som finns för hur en organisation ska lyckas 

med förändringsprocesser. Vi motiverar även varför vi inte valt att använda oss av dem i 

vår studie. Vi insåg tidigt i vår studie att vi behövde en struktur för att avgränsa vårt 

arbete och fann John P. Kotters åttastegsmodell relevant för vårt arbete.  

 

Lewins trestegsmodell (1951), för förändring, syftar till beteendet hos medarbetarna. Den 

stämmer inte överens med studiens syfte som går ut på att bidra med kunskap om 
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hur förändringsledning kan gå till vid implementering av automatiseringsprocesser 

inom försäkringsbranschen och vad som gör den framgångsrik. Studien görs inte 

generellt utifrån medarbetarperspektiv utan urvalet för denna studie är delprojektledarna 

i förändringsprocessen. Det finns ytterligare två modeller som är omtalade vid 

förändringsprocesser: ADKAR och PCI (People Centered Implementation). Även 

ADKAR fokuserar på förändring med inriktning på medarbetarnivå (Hiatt, 2006). PCI 

handlar däremot om att bygga engagemang för förändringar genom sex steg (Edgeman & 

Eskildsen 2012). Anledningen till att vi som författare valde Kotters åttastegsmodell är 

för att skapa en förståelse, på ett strukturerat sätt, hur ett företag skapar en framgångsrik 

förändringsprocess. Modellen används för att, utifrån delprojektledares perspektiv, förstå 

hur förändringen implementeras samt vilka framgångsfaktorerna är för 

implementeringen av automatiseringsprocesser. Vi fann Kotters åttastegsmodell som 

intressant då den är omfattande i sitt innehåll, med bred täckning samt att den ledde oss 

vidare till fördjupningar inom information, kommunikation och motivation. 

2.1 John P. Kotters åttastegsmodell 

Stora förändringar sker inte lätt av flera orsaker. Kotter (2012) har utarbetat en process 

att följa vid stora förändringar. Modellen summerar stegen som bidrar till framgångsrika 

förändringar oavsett storlek på organisation (ibid, s. 22). Kotters (2012) process består av 

åtta steg, där de fyra första stegen i förändringsprocessen hjälper till att tina upp en 

härdad ”status quo”. Steg fem till sju presenterar en rad nya verktyg och det åttonde och  
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1. Skapa en känsla av nödvändighet  

2. Skapa ett team, den vägledande kollationen 

3. Utveckla en vision och en strategi 

4. Kommunicera den nya visionen och strategin 

5. Ge de anställda befogenhet att agera 

6. Skapa kortsiktiga ”vinster”, synliggöra resultat 

7. Konsolidera vinster och bredda arbetet 

8. Förankra nya tillvägagångssätt i företagskulturen 

sista steget förankrar förändringen i företagskulturen (ibid, s. 24). Kotters 

åttastegsmodell är inspirerad från Lewins trestegsmodell för förändring som består av 

”upptining”, ”genomförande” och ”nedfrysning” (Jacobsen 2015, s. 207). Kurt Lewin 

var en av de moderna pionjärerna inom socialpsykologin och organisationsmodellen är 

från 1950-talet (Lewin 1951). 
Figur 1 Egen konstruktion av Kotters åttastegsmodell (Kotter 2012) 

Steg 1 handlar om att få medarbetarna att förstå att förändringen är nödvändig och att de 

ställer sig positivt till den. Förändringar uppstår oftast av att marknaden förändrats eller 

att ledningen inom företaget initierat den (ibid, ss. 22-23). I nästa steg ska ett team sättas 

samman som inger förtroende och har makt att leda förändringen (ibid, ss. 53-54). I det 

tredje steget ska en vision och strategi fastställas för att leda förändringen i rätt riktning 

(ibid, ss. 22-23). När visionen och strategin är fastställda ska detta aktivt kommuniceras 

ut, i steg 4, till medarbetarna. Arbetsgruppen som arbetar med förändringsarbetet ska 

bestå av nyckelpersoner med rätt mandat, expertis, ha trovärdighet och kunskap inom 

ledarskap (ibid, s. 59). I steg 5 ska organisationen ge anställda befogenhet till att agera. 

Kotter (2012) hävdar att det är av yttersta vikt att uppmuntra risktagande och 

icketraditionella idéer, aktiviteter och åtgärder för att främja den förändring som skall 

äga rum (ibid, s. 23). I nästa steg har man kommit en bit på väg och ska där, i steg 6, 
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synliggöra resultat och skapa kortsiktiga ”vinster”. Det ger medarbetarna möjlighet till 

att ”slappna av” under kortare perioder i arbetet, samt fira aktuella framgångar (ibid, ss. 

126-127). I steg 7 är det dags att konsolidera vinster och bredda arbetet. Nu ska 

medarbetare utbildas, nya medarbetare anställas och processen ska eventuellt stärkas 

genom nya projekt (ibid, s. 23). I det åttonde och sista steget ska nya tillvägagångssätt 

förankras i företagskulturen. Värderingar och mål, vilka delas av majoriteten av 

gruppmedlemmarna, är en viktig aspekt. Det är något som tenderar att forma gruppens 

beteende och bestå över tid, även om eller när gruppmedlemmar byts ut (ibid, s. 156). 

2.2 Kritik mot Kotters förändringsmodell 

Vi har valt att använda oss av John P. Kotters åttastegsmodell som är en modell för 

förändringsarbeten. Från det sociologiska perspektivet ser man organisation som en 

viktig funktion av mänsklig psykologi och personlighet. En viktig funktion av 

arbetsorganisation och en viktig funktion generellt i samhället (Collins 1998, s. 4). Inom 

den klassiska management skolan talar man om organisationer som rationella enheter 

och att organisationer borde designas utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Dessutom 

menar man att människor är rationella och ekonomiska skådespelare (ibid, s. 11). 

 Enligt Collins (1998) är management modellerna för förändring uppbyggda 

på liknande sätt: de inleds med en planeringsfas, följt av en genomförandefas och 

avslutningsvis en fas bestående av att kommunicera resultaten samt förankra dessa i 

organisationen. Denna typ av förändringsmodeller, likt Kotters, kritiseras eftersom de 

inte anses vara tillräckligt sociala (Collins 1998, s. 84). Social utifrån Collins (1998) 

perspektiv innebär interaktion mellan kollegor. Viktigast för den typen av 

managementmodell är rationalism, en sekventiell modell för förändring och en generell 

optimistisk och normativ ton. Rationalism skapar stress hos medarbetarna vid 

förändringsprocesser och ett sekventiellt förhållningssätt ger medarbetarna ett antagande 

om att förändringsproblemen har en uttalad början och slut. Den optimistiska och 

normativa tonen ger en bild av att genom erfarenhet kan de tränga igenom problem och 

svårigheter, samt erbjuda ett prydligt och lätt ramverk som fångar essensen av 

förändringsprocessen och dess utmaningar (ibid, s. 86). 
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2.3 Människor i organisationer och kultur 

Arne och Papakostas (2014) hävdar att ”människor runt omkring oss i det sociala 

landskapet är organiserade. Deras handlingar och vad de säger styrs av organisationerna 

de tillhör. Deras handlingar är inte deras egna, de är bara delvis människor” (ibid, s. 14). 

Det finns olika typer av organisationer där familjetillhörighet och medborgarskap ses 

som två typer av organisationer. Vilken organisation vi tillhör är av största betydelse för 

oss människor då det bestämmer våra livsvillkor och handlingsmöjligheter (ibid, s. 17). 

Inom en organisation finns det i sin tur olika sorters ingångar beroende på vilken 

”tillhörighet” vi har i organisationen, en för anställda och för kunder, för skådespelar och 

för publik, för familjemedlemmar och för kökspersonal (ibid, s. 18)   

 

Med ovan menar författarna att genom bevakning av organisationers gränser 

upprätthåller människor en ordning som går ut på att sortera andra människor i vilka som 

får dela, och vilka som ska hållas utanför organisationen (Arne & Papakostas 2014, s. 

17). Det anses nödvändigt att organisationer styr tillhörigheten (ibid, s. 20). 

Organisationer hålls ihop av en gemensam kultur där det är sociala system som består av 

människor. Systemen byggs upp av normer, värderingar, tankemönster och rutiner som 

skapas, utvecklas och vidmakthålls när medarbetarna kommunicerar med varandra 

(Johansson & Heide 2008, s. 23). Även Arne och Papakostas (2014) hävdar att 

”organisationer ses som projiceringar av underliggande kulturella normer och 

värderingar” (ibid, s. 38). Enligt dem hör kultur och organisation ihop. Kultur 

genomsyrar allt som sker och är varaktiga i stabila organisationer (ibid, s. 38). 

Förändringar kopplade till kulturer innebär en lång process som kan ta tid (ibid, s. 67). 

När organisationer gör saker är det alltid individer som utför aktuella handlingarna. Detta 

gör att värderingar kan leva kvar även om organisationen i sig förändras (ibid, s. 50). 

2.4 Information och Kommunikation 

Ett vanligt förekommande problem vid förändringar är brister i den interna 

kommunikationen. Kommunikation anses vara en grundförutsättning för att 

organisationer ska skapas, existera och utvecklas. Hur kommunikationen för 

förändringen går till är avgörande om den ska lyckas eller inte (Johansson & Heide 2008, 

ss. 23-24).  
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Enligt Johansson och Heide (2008) vill medarbetare vid förändringar i första hand få 

information från sin närmsta chef. De menar även att kommunikatörer kan bidra till en 

framgångsrik förändringsprocess. Viljan att vinna är viktig men viljan att förbereda sig är 

avgörande (ibid, s. 137). 

En lyckad förändringsprocess föregås av bra förberedelser innan man 

startar arbetet genom strategisk kommunikation (ibid, s. 138). Den strategiska 

arbetsprocessen är en välkänd modell som kan användas i alla typer av 

kommunikationsarbeten, allt från kampanjer till förändringsarbeten. Modellen ser ut på 

följande sätt och kommer från Cutlip, Center och Brooms: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2 Den strategiska arbetsprocessen, en version av Cutlip, Center och Brooms modell (2006) (Johansson & Heide 
2008, s. 139) 

I det första steget, omvärldsanalys/nulägesanalys handlar det om att lyssna på 

medarbetarna, marknaden och aktieägarna. Detta steg är viktigt för att fatta rätt beslut 

och för att förstå hur situationen i organisationen uppfattas (Johansson & Heide 2008, s. 

141). Det andra steget, strategi, innebär att planera och strukturera 

Strategi 
• Vad ska vi göra, 

säga och varför?  
• Till vem?  
• Vem säger det?  
• När, var och hur?  

Implementering 
• Agera och 

kommunicera 
• Vilka konsekvenser 

har agerandet och 
kommunicerandet?  

• Hur tas budskapen 
emot?  

Utvärdering 
• Hur gick det?  
• Vad kan vi lära?  

Omvärldsanalys/ 
nulägesanalys 

• Var står vi nu?  

 

2. Planera och 
strukturera 

3. Agera och 
kommunicera 

1. Definiera 
problemet eller 
möjligheten  

4. Utvärdera och 
samla in kunskap  
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kommunikationsarbetet. Här handlar det om att chefer ska förstå vikten av 

kommunikation i samband med förändringar (ibid, s. 144). Det tredje steget handlar om 

implementering, där strategins taktiska arbete verkställs. I det fjärde och sista steget gör 

man en utvärdering och detta anses vara det viktigaste steget. Det beror på att man ska 

öka förutsättningarna för förbättring och utveckla sitt arbetssätt inför framtiden (ibid, s. 

156). 

2.5 Motivation 

Genom motivation kan vi enligt Angelöw (2010, s. 120) skapa en hög förändringsvilja. 

Han menar att motivation är en central faktor för att lyckas med ett förändringsarbete 

(ibid, s. 119). Förändringsviljan hänger samman med förståelsen om att förändring är 

nödvändigt. Det innebär att man bör ha tydliga och positiva mål, att förändringen skall 

vara möjlig att genomföra, att tron på sin egen möjlighet till förändring är stor, att bilden 

av förändringen är realistisk samt att man känner en trygghet inför kommande 

förändring. Detta beskriver Angelöw (2010) närmre genom sin motivationsmodell (ibid, 

s. 119): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Få en känsla av att trygghet är nödvändigt, för att vi ska vilja 
förändra oss 

Förutsättningar för motivation 

Vilja  

Tilltro 

Självförtroende 

Information och kunskap 

Trygghet 

Värden som skapas 

En önskan om och insikt om behov av förändringar 
Viljan är motorn i själva förändringsmetoden 

Makt och möjlighet att genomdriva förändringar 

Omgivningens positiva attityder stärker den enskildes 
förmåga att genomföra förändring 

Tro på den egna förmågan att förändra 

Ger en realistisk och tydlig bild av möjliga förändringar 

Delaktighet 



 
 

 

  
  

 

20 

 
Figur 3 Angelöws motivationsmodell (Angelöw 2010, s. 119) 

 
Ovanstående förutsättningar för motivation bidrar till en hög förändringsvilja. De olika 

stegen kan vara i olika utvecklingsfaser under förändringsarbetets gång men det är högst 

avgörande för förändringsviljan (ibid, s. 120). 

 

Vilja är den första förutsättningen i figuren och förknippas med stimulans och 

engagemang. Vilja bidrar till energi och drivkraft till att genomföra förändringen (ibid, s. 

121). Medarbetarna har olika stark drivkraft till förändring och därför är det viktigt att 

prioritera utifrån den ordning där drivkraften är som starkast (ibid, s. 121). Den andra 

faktorn som bidrar till ökad motivation är delaktighet. Den innebär att ledningen 

tillsammans med medarbetarna ska fastställa visioner och mål samt förankra dessa. 

Målen ska vara mätbara, realistiska och lätta att förstå av alla inblandade (ibid, ss. 121-

122). Tilltro till den egna förmågan ökar motivationen. Det är viktigt i ett 

förändringsarbete att uppmärksamma små och positiva förändringar, för att stärka 

självkänslan och motivationen. Detta görs främst genom att man uppmärksammar och 

”firar” framgångar (ibid, s. 122). Bristande självkänsla och självtillit till att genomföra 

förändringar kan vara orsaker till motstånd vid förändringsarbeten. Därför är 

självförtroende en avgörande faktor. Om förändringarna är realistiska och genomförbara 

blir förändringsviljan hög under hela förändringsarbetet (ibid, s. 124). Information och 

kunskap bidrar till att ge oss insyn i förändringsarbetet, vilket höjer motivationen. 

Genom att ta del av kunskap ökar förutsättningarna för att kunna göra mer realistiska val 

bland förändringsalternativen (ibid, s. 124). Den sista faktorn för att uppnå 

förändringsvilja och höja motivationen är trygghet. Förändringar skapar ofta 

otrygghetskänslor och utmaningen i samband med förändringsarbeten är att omvandla 

osäkerhet till en positiv drivkraft (ibid, s. 125). 

2.6 Teorins relevans för studien 

Vi anser det vara viktigt att använda en modell som beskriver förändringsprocessen. Med 

Kotters åttastegsmodell kan vi förstå respondenternas uppfattningar och handlingar i 

förändringsarbetet utifrån ett opartiskt förhållningssätt. Vi anser även att detta kommer 

skapa validitet i studien. 
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Med Collins syn på det sociala samspelet i förändringsprocesser ger det oss möjlighet att 

förhålla oss till detta när vi analyserar respondenternas svar vid intervjuerna. Eftersom 

studien genomförts ur ett sociologiskt perspektiv kommer vi ha det i åtanke. Vi kan tolka 

hur förändringsmodellen ser ut utifrån medarbetarnas upplevelser och perspektiv. 

 

Förändringsbenägenheten inom en organisation präglas av kultur, normer och 

värderingar. För att förstå intervjupersonernas inställning till förändringsarbetet blir 

avsnittet ”Människor i organisationer och kultur” viktig för vår tolkning.  

 

Kommunikation är en grundförutsättning i organisationer, projekthantering och 

förändringsprocesser. För att analysera respondenternas uppfattningar anser vi det vara 

viktigt att förstå hur kommunikationen kan se ut i en förändringsprocess. För att, på ett 

objektivt sätt, göra detta har vi valt att använda oss av ”den strategiska arbetsprocessen”. 

 

Vi skapar oss en förståelse för respondenternas uppfattning om motivationens betydelse i 

förändringsprocesser. Det gör vi genom att förstå vikten av motivation i förhållande till 

viljan att förändras. 

 

3 Metod 
Metodavsnittet ska ge en inblick i hur arbetet genomförts samt val som vi gjort inför och 

kontinuerligt under studiens arbetsgång. Avsnittet behandlar även problem och etiska 

aspekter relaterade till vald metod. 

3.1 Metodval och vetenskapligt förhållningssätt 

Kvalitativ metod som vi valt att arbeta med, för att uppfylla studiens syfte, känns 

självklar då den lämpar sig bäst för att få fram nyanser vid datainsamlingen och skapa sig 

en bild av helheten. Med helheten menar vi att se allting som sker i en intervju, såsom 

kroppsspråk, attityd, suckar och inte endast att lyssna på det som sägs. Vi kommer att 

undersöka ett socialt fenomen och den kvalitativa metoden lämpar sig väl för att förstå 

sociala interaktioner (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 13). Vi kommer att använda oss 

av en induktiv metod där vi samlar in material genom att göra semistrukturerade 
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intervjuer, för att sedan göra en fördjupad analys av ämnet vi avser att studera (Creswell 

& Creswell 2018, ss. 181, 187). Genom semistrukturerade intervjuer kan vi få en 

heltäckande bild av respondenterna (ibid, s. 187). Skulle vi istället välja en kvantitativ 

metod finns risken att vi får en för smal bild av området vi avser att undersöka. Genom 

den kvantitativa metoden kan vi få fram trender, attityder och åsikter inom en population 

(ibid, s. 147). Dock kan det i en kvantitativ undersökning vara svårt att fånga upp hur 

processer fungerar, varför människor agerar som de gör, hur konflikter uppstår eller hur 

människor lär känna och lär sig förstå varandra (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 13). 

Den vetenskapliga grunden för vår studie är konstruktivism. Konstruktivism handlar om 

sociala konstruktioner där vi håller individens perspektiv i fokus. Analysen av den 

insamlade empirin är tolkande och det finns flera sanningar. Vi kommer att presentera 

vår tolkning av sanningen (Creswell & Creswell 2018, ss. 6-7). 

 Hermeneutik är läran om förståelse där tolkning av texter studeras. Det 

handlar om att tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika fenomen. Det innebär även 

att få tillgång till respondenternas egna upplevelser av ett fenomen samt att ge 

respondenterna stort utrymme att välja vad de vill säga och hur de säger det. Syftet med 

den hermeneutistiska tolkningen är att få en giltig och gemensam förståelse av meningen 

i en text (Kvale & Brinkmann 2014, s. 74). Vi valde det hermeneutistiska synsättet för 

vår undersökning eftersom studien utgår från intervjuerna där tolkningen är det viktigaste 

för att förstå insamlad empiri. 

3.2 Vägen från teori till empiri 

I följande stycke presenteras hur vi bearbetat teorin för att kunna samla in aktuell empiri. 

Vi har utgått från tre huvudområden i teorin som i sin tur grundar sig i att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Varje område går att koppla mellan teori och empiri. 

Vi har utformat frågorna till intervjuguiden utifrån områden med mer detaljerade 

underfrågor, enligt figuren nedan (Nedan är ett exempel med ett mindre antal frågor som 

ingick i intervjuguiden.): 
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3.3 

Ur

valsmetod 

Enligt Creswell och Creswell (2018) ska vi identifiera vilka företag eller individer vi 

avser att vända oss till för forskningen. Syftet med den kvalitativa forskningen är att 

välja ut deltagarna eller företagen målmedvetet och genomtänkt. Det kommer hjälpa 

forskaren att skapa förståelse för problemet och forskningsfrågan (ibid, s. 185). Även 

Fangen (2004) påstår att kartläggningen är en viktig del i urvalsarbetet, för att identifiera 

möjliga organisationer för att genomföra studien (ibid, s. 55). 

 

Vi har valt att begränsa oss till att intervjua personer som deltagit aktivt i projektet för 

förändringsarbetet inom digitalisering och automatisering. I samråd med projektledaren 

för förändringsarbetet har vi valt ut de personer som varit mest delaktiga i projektet. De 

föreslagna respondenterna verifierades med verksamhetschefen varpå hen godkände 

personerna vi önskade intervjua.  

3.3.1 Deltagare 

Deltagarna i studien har alla en gemensam faktor och det är att de är ytterst involverande 

och drivande i projektet för implementeringen av digitaliserings- och 

automatiseringsprocesser. En del av dem har varit involverade i projektet från start 

medan andra blev tillfrågade att delta senare när projektet fortlöpt en period. Samtliga 

Kotters åttastegsmodell 

Motivation  

Information & 
kommunikation 

Hur fick ni först information om förändringen som skulle 
äga rum inom digitalisering? 

Hur har kommunikationen från chefer/förändringsledare 
varit? 

 

Hur uppstod initiativet för projektet? 
Vilka har involverats i projektet och hur?  
Har du haft befogenhet för att utföra dina uppgifter? 
 

Hur har företaget arbetat för att skapa engagemang inför 
digitaliseringsförändringen? 

Har du känt dig delaktig i projektet?  
 

IN
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R
V

JU
G

U
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E 

Figur 4 Egen modell: Vägen från teori till empiri 
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som vi har intervjuat är med i projektet på grund av sin spetskompetens, antingen som 

specialister på de olika skadeavdelningarna eller med högre projektansvar för 

förändringsarbetet. Respondenterna är i åldrarna 29-41 år och de har alla olika nivåer på 

avslutade utbildningar. Majoriteten av dem har arbetat större delen av sin karriär inom 

försäkringsbranschen. 

3.4 Datainsamlingsmetod 

Inledningsvis skickade vi ett informationsmail till de tilltänkta respondenterna med 

tillhörande följebrev. Vi informerade om studien, att vi fått godkännande av den 

operationella chefen, HR och juridik, samt om de forskningsetiska reglerna där de är 

anonyma och att de när som helst kan välja att avsluta sitt deltagande. Kort efter 

ovanstående utskick bokade vi aktuella intervjuer med respondenterna. 

En pilotintervju genomfördes, med en kollega, vilken vi inte avser att ha med i studien. 

Pilotstudien genomfördes i syfte att ta reda på om frågorna var relevanta och inte alltför 

många. Pilotstudien gav oss en trygg utgångspunkt eftersom den gav oss möjlighet till att 

revidera och genomarbeta materialet ytterligare. Inom den kvalitativa metoden kan data 

inhämtas på olika sätt och även metoder för analysarbetet är många (Rennstam & 

Wästerfors 2015, s. 27). Vid intervjuerna är det inte bara svaren på frågorna som är data 

utan även hur respondenterna agerar utifrån kroppsspråk varpå man eventuellt kan utläsa 

vad de ”egentligen” menar. Det är viktigt att skilja på vad de säger och hur de säger det 

(ibid, s. 69). I samband med intervjuer påverkas forskaren av sina tidigare värderingar, 

föreställningar och bakgrund. Detta är något som kan påverka studiens inriktning 

(Creswell & Creswell 2018, ss. 183-184). Creswell och Creswell (2018) menar att det 

kan minskas genom att forskaren skriver noteringar om sina personliga erfarenheter 

under studiens gång. Det kan vara noteringar om observationer som görs i samband med 

arbetsprocessen, under data insamlingen (ibid, s. 184). 

3.5 Bearbetning och analys av data 
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Vi har bearbetat det empiriska materialet genom Creswell och Creswells ”Data analys 

modell för kvalitativa studier”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra rådata bestod av intervjuer som vi transkriberat. I nästa steg förberedde vi 

övergripande data för analys genom att organisera det i ”kategorier”. Som forskare 

ifrågasatte vi vad respondenterna egentligen sa, vilket vårt övergripande intryck var av 

insamlat material samt vilken kredibilitet materialet hade (ibid, s. 193). I nästa steg läste 

vi igenom all data igen för att förbereda kodningen och ta ut citat från intervjuerna. 

Kodningen ledde oss till nästa steg, nämligen att tematisera och beskriva data (ibid, s. 

199). Rennstam och Wästerfors (2015) liknar sorteringen av intervjumaterialet med ett 

barn som lägger pussel och sorterar bitarna i högar utifrån färg. På samma sätt sorterade 

vi materialet i olika teman som hörde samman. Vi som författare har även tagit ut 

fragment ur vårt material på ett spontant sätt men när skrivandet satte igång hade vi en 

plan i vilken ordning vi skulle använda våra olika teman (Rennstam & Wästerfors 2015, 

ss. 68-69). För oss föll det sig naturligt att använda denna metod, vilken hjälpte oss att 

skapa en struktur och överblick över intervjumaterialet, vilket var väldigt omfattande.  

Rådata- transkribera intervjuerna 

Läs och granska ALL data 

Koda/organisera data 

Tema Beskrivningar 

Organisera & förbered data för analys 

Relatera teman/beskrivningar till 
metodval 

Tolka/analysera meningen av 
teman/beskrivningar 

Validera noggrannheten av 
informationen 

Figur 5 Dataanalys modell för kvalitativa studier 

(Creswell & Creswell 2018, s. 194) 
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Denna metod bidrog till ett antal teman som vi sedan analyserade på ett djupare plan, 

utifrån teorierna vi använt oss av. Vidare analyserade vi det empiriska materialet utifrån 

teorierna och de tematiseringar vi gjorde för att skapa en sammanhängande överblick. Vi 

tolkade och validerade noggrant de tematiseringar vi gjorde av materialet (Creswell & 

Creswell 2018, s. 194). Utifrån tematiseringarna som vi skapade kunde vi kontinuerligt 

under den arbetsprocessen koppla empiri till teorin och finna beskrivningar till resultatet 

av empirin. Genom vår kontinuerliga analys och det resultat vi fick växte resultat- och 

analysstrukturen fram på ett naturligt sätt. Vi läste avslutningsvis igenom all data igen, 

för att säkerställa att vi inte missat någon viktig upptäckt i ett senare analysskede (ibid, s. 

199). 

3.6 Validitet och Reliabilitet 

I studier med kvalitativ inriktning värderas validitet och reliabilitet annorlunda i 

jämförelse med den kvantitativa metoden. Reliabilitet handlar om forskningsresultatens 

innehåll och tillförlitlighet. Det handlar om att resultat kan reproduceras vid andra 

tidpunkter av andra forskare. Reliabilitet diskuteras även i relation till intervjuarens 

teknik, till exempel att ställa ledande frågor när det inte är ett medvetet val. Det kan i sin 

tur påverka svaren (Kvale & Brinkmann 2014, s. 295). Reliabiliteten anser vi inte vara 

god nog för vår studie vid jämförelse mellan våra intervjuer då intervjuguiden var 

semistrukturerad och ledde till följdfrågor beroende på respondenternas svar. 

Validitet beskrivs som giltigheten, sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande. Den 

undersöker vad den är avsedd att undersöka, i ”den utsträckning som våra observationer 

verkligen speglar de fenomen eller variabler som intresserar oss” (ibid, s. 296). 

Validering tillämpas under hela forskningsprocessen inom den kvalitativa inriktningen. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att validering kan ske på sju stadier: tematisering, 

planering, intervju, utskrift, analys och rapportering. Genom den kvalitativa studien 

behöver varje stadie beaktas utifrån vilken validitet den har. Vi har i vår studie arbetat 

strukturerat med varje del där vi på ett logiskt sätt härlett från teori till forskningsfrågor. 

Vi har även haft en kritisk syn på vår analys och kritiskt diskuterat empirin för att 

undvika feltolkningar (ibid, ss. 297-298). 

3.7 Etiska frågor 

Vi har tillämpat Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Utifrån den första 
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principen om informations- och samtyckeskravet har vi informerat deltagarna via mail 

om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt samt att de när som helst har rätt att 

avbryta om de så önskar (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-9). Anonymitet lovades till 

deltagarna och att deras svar vid intervjuerna behandlas konfidentiellt. Vi lovade även att 

svaren inte skulle kunna kopplas till specifika medarbetare (ibid, ss. 12-13). Detta blir 

vidare relevant för nyttjandekravet som vi säkerställer i samband med citat, 

genomfingerade namn, varpå de inte ska kunna kopplas till någon specifik respondent. 

Viktigt om någon medarbetare från aktuell organisationen läser studieresultatet. Vi har 

även valt att inte presentera de olika respondenterna med ålder eftersom även det kan 

avslöja vem som deltagit (ibid, s. 14). 

3.8 Metoddiskussion 

Kvalitativ forskning ifrågasätts ofta eftersom man studerar ett begränsat antal individer, 

vilket ger en bild av en liten del av populationen. Syftet med studien är att bidra med 

kunskap om hur förändringsledning kan gå till vid implementering av 

automatiseringsprocesser inom försäkringsbranschen och vad som gör den framgångsrik. 

De personer vi intervjuat har en spridning av personligheter, med olika bakgrund och 

uppnådda studienivåer. Detta bidrar till att vi får en dynamik och variation i materialet.  

 

Intervju som metod ansåg vi vara bäst lämpad i vår studie. Vi vill nämligen undersöka 

delprojektledarnas eget perspektiv och studera tankar, känslor, erfarenheter och åsikter. 

En kritisk ståndpunkt till val av metod är den som intervjuar. Eftersom denne inte endast 

är en ”marionett som bara spelar sin föreskrivna roll” kan det hända intressanta saker när 

hen uppträder på ett oväntat sätt (Kvale & Brinkmann 2014, s. 130). Det kan uppstå 

situationer där den intervjuade fastnar i svaren och vi som intervjuare försöker hjälpa 

denne på traven, vilket kan resultera i att intervjun blir ledande. Vi tänkte på att inte 

ställa ledande frågor samt undvek att hjälpa respondenterna, för att få ett så opåverkat 

resultat som möjligt. Det som skapat en enhetlighet i intervjuerna är att en av oss 

författare höll i samtliga intervjuer och en transkriberade samtliga intervjuer. Detta 

innebar att samtliga respondenters intervjuer och transkriberingar genomfördes på exakt 

samma sätt. 
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Rennstam och Wästerfors (2015) hävdar att oavsett vilken studie man arbetar med går 

processen snabbare och enklare med sorterat material. Detta gäller även om sorteringen 

kan begränsa fantasin och kreativiteten. All sortering kan kritiseras och pusselbitarna kan 

när som helst sorteras om. Vi hade detta i åtanke under sorterings- och 

tematiseringsprocessen (ibid, s. 68). 

 

4 Resultat och Analys 
I resultatdelen redovisar vi det som framkommit i våra intervjuer, med kopplingar till 

teori och tidigare forskning. Vi har delat in resultatet i tre delar där Kotters 

åttastegsmodell är huvuddelen och vi fördjupar oss vidare i kommunikation och 

motivation. Resultatet presenteras löpande med citat från respondenterna. 

4.1 Kotters åttastegsmodell 

Som vi tidigare nämnt menar Kotter (2012) att ett förändringsarbete bör genomgå 

samtliga faser i hans åttastegsmodell för att det ska lyckas, oavsett storlek på 

organisation (ibid, s. 22). Ur ett socialpsykologiskt perspektiv pratar Lewins om en 

trestegsmodell med tillhörande faser (Jacobsen 2015, s. 207). Dessa två modeller har 

snarlikt innehåll men presenteras på olika sätt. Vi kommer här genomföra en analys av 

insamlad empiri kopplat till Kotters åttastegsmodell, samtidigt som vi analyserar det ur 

ett sociologiskt perspektiv (Kotter 2012, s. 22). 

 

I inledningen av ett förändringsarbete handlar det enligt Kotter (2012) om att skapa en 

känsla av nödvändighet. Det är viktigt att medarbetarna förstår att kommande förändring 

är viktig och att de är positivt inställda till den (ibid, s. 22). Samtliga respondenter menar 

att det inte arbetats aktivt med att skapa denna känsla utan att det var något som växte 

fram under projektets gång. Framförallt i samband med att medarbetarna började förstå 

att projektet med stor sannolikhet skulle gynna dem och deras vardagliga arbete på ett 

positivt sätt. Kotter (2012) nämner att förändring oftast uppstår av att marknaden 

förändras eller att ledningen inom företag initierar den (ibid, s. 23). Detta ligger helt i 

linje med vad majoriteten av respondenterna nämner, att företaget initialt låg efter 

utvecklingsmässigt, i jämförelse med konkurrenter och hur marknaden såg ut. Ledningen 

beslutade att ett förändringsarbete, med inriktning på digitalisering och automatisering, 
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skulle genomföras. Beslutet fattades på strategisk nivå, där ledningen sedan valde att ge 

ansvaret för detaljerna till delansvariga inom projektet. 

 

”Initiativet kom från ledningen med bakgrund av marknaden och vart konkurrenterna är 

på väg.” 

(Johan 2019) 

”När ny teknologi kommit fram och man ser att andra bolag utvecklas så har det växt 

fram naturligt inom olika delar av företaget.” 

(Anders 2019) 

 

Försäkringsbranschen präglas i skrivande stund av nya affärsmodeller och teknologi. 

Enligt Iriarte, Alberdi, Urrutia och Justel (2017) riskerar just försäkringsbolag vilka inte 

”hänger med” i utvecklingen att försvinna från marknaden (ibid, s. 424). En av 

respondenterna menade att ledningen inte behövt arbeta aktivt med att skapa en känsla 

av nödvändighet då utvecklingsarbetet varit ett måste om bolaget skall lyckas vara 

konkurrenskraftigt. 

 

”Företaget låg efter i jämförelse med konkurrenter och marknaden, så det kändes 

självklart att vi skulle utvecklas på detta sätt.” 

(Ludvig 2019) 

 

Vidare i förändringsarbetet bör man, enligt Kotter (2012), skapa ett team. En vägledande 

kollation som inger förtroende och har makt att leda förändringen (ibid, ss. 53-54). 

Uppfattningen om hur deltagarna i teamet valdes ut uppmärksammade vi att det råder 

delade meningar om eller att man helt enkelt inte vet. Den röda tråd vi identifierade var 

att stor vikt lades på individnivå. De medarbetare som har spetskompetens valdes ut 

inom sitt respektive område, erfarenhet av förändringsarbete eller att man är väldigt 

intresserad av automatisering- och digitaliseringsprocesser. Majoriteten uppfattade det 

som att en övergripande projektledare tillsattes först mot slutet av projektet, trots att det 

enligt uppgift funnits en från start. Arne och Papakostas (2014) nämner bland annat att 

den organisation vi tillhör kommer bestämma våra handlingsmöjligheter samt att 

organisationers gränser skapar en ordning kopplat till vilka som får bidra och vilka som 

ska hållas utanför en organisation (ibid, s. 17). 
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”Jag var på need to know basis innan jag halkade in i det här.” 

(Stina 2019) 

 

Det skapades, enligt vår uppfattning, ett team som skulle verka som en vägledande 

kollation. Vi uppfattade det dock som en tydlig distans mellan de som var inblandade i 

projektet och resterande medarbetare. Samt att det fanns en tydlig distans mellan de 

inblandade och uppåt i organisationen, förutom nuvarande projektledare som sedan 

januari genomför månatliga avstämningar med övergripande chef. En av respondenterna 

nämner att man i organisationen försökt identifiera så kallade ”ambassadörer”. Det är 

medarbetare vilka är drivande i ämnet och ser positivt på förändringsarbetet, vilka med 

stor sannolikhet kan få med sig eventuella ”bakåtsträvare”. Kilkelly (2014) menar att en 

avgörande faktor för att lyckas med ett förändringsarbete är att involvera ”stakeholders” i 

organisationerna (ibid, s. 128). Dessa så kallade ”stakeholders” kan jämställas med att 

vara en form av ”ambassadörer”. 

 

”I min del av projektet vill jag identifiera vilka mina ambassadörer är och involvera 

dessa i projektet.” 

(Anders 2019) 

 

När man skapat en känsla av nödvändighet och en vägledande kollation i form av ett 

team så är det enligt Kotter (2012) dags att utveckla en vision och en strategi för 

förändringsarbetet (ibid, s. 22). Enligt kännedom har det från projektets start funnits en 

fastslagen vision och strategi för förändringsarbetet. Vad som dock framkom hos mer 

eller mindre samtliga av respondenter var att de inte visste vad den övergripande 

visionen och strategin var för något, eller om det ens fanns någon. 

 

”Jag vet inte om företaget har en vision för det här. Företaget har säkert en vision och 

strategi för det här men hur detaljerna ser ut, det vet jag inte” 

(Felicia 2019) 

”Visionen och strategin har varit väldigt tydlig från början och den har företaget hållit 

fast vid under arbetets gång”. 

(Anneli 2019) 
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Sammantaget för respondenterna är deras uppfattning om vad förändringsarbetet ska leda 

till i slutändan. Det är tydligt att projektet ska leda till förenkling, främst för kunderna 

men även för medarbetarna. Förenkling som i sin tur leder till effektivare 

arbetsprocesser, vilket kommer frigöra arbetstid för medarbetarna. Här handlar det inte 

om att frigöra tid för medarbetarna och med det skära ner i antalet anställda. Det handlar 

om att frigöra tid från arbetsuppgifter vilka inte skapar något mervärde för företaget. 

Istället ska det läggas mer tid på de ärenden som verkligen kräver ”mänsklig närvaro”, så 

som komplexa handläggningsärenden. Enligt Chakravarthy och Gargiulo (1998) är 

nyckeln för ett lyckat förändringsarbete att samtliga inblandade skapar en förändring i 

sitt beteende, främst genom att själva driva den nya strategin framåt (ibid, s. 438). Arne 

och Papakostas (2014) menar att människor i det sociala landskapet är organiserade. Att 

deras handlingar styrs av organisationen de tillhör, likt att följa en fastställd strategi 

(ibid, s. 14). Att förenkla för såväl kunderna som såväl medarbetarna benämns av vissa 

respondenter som mål och av andra som vision eller strategi. Det råder inom 

organisationen en tydlig förvirring om vad visionen och strategin är, eller om det ens 

finns någon. Även om de inblandade arbetar i samma riktning med samma ”slutmål”. 

 

”Slutmålet är tydligt men vägen dit är otydlig.” 

(Per 2019) 

 

När väl en vision och strategi utvecklats och fastställts, för kommande förändringsarbete, 

är det enligt Kotter (2012) dags att kommunicera den nya visionen och strategin till 

övriga delar i aktuell organisation (ibid, s. 59). Ingen av respondenterna nämner 

någonting om hur visionen och strategin kommunicerats ut. Detta gäller oavsett vilket 

begrepp vi väljer att använda oss av: vision, strategi eller mål. Vår uppfattning att detta 

helt enkelt inte kommunicerats till övriga medarbetare. 

 

”Det finns inget syfte att kommunicera ut information till hela organisationen om det 

ändå inte finns något konkret att presentera.” 

(Johan 2019) 
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Vad de däremot talar om är hur kommunikationen i sin helhet gått till under projektets 

gång. Eftersom kommunikation är en av de viktigaste komponenterna i ett 

förändringsarbete har vi valt att fördjupa oss i ämnet, i ett separat avsnitt. 

 

 

”Medarbetarna ska veta vad som händer, vi ska absolut inte mörka någonting.” 

(Anneli 2019) 

 

Efter att den nya visionen och strategin kommunicerats ut så handlar det enligt Kotter 

(2012) om att ge de anställda befogenhet att agera. Det handlar om att inblandade i 

projektet, och även övriga medarbetare till viss del, måste ha mandat att fatta de beslut 

som krävs för att få till stånd en förändring (ibid, s. 23). Gällande befogenhet att agera så 

är respondenterna eniga. De som har roller där det krävs beslut har mandat att fatta dessa, 

om de ligger inom ramen för projektet i allmänhet och arbetsuppgifterna i synnerhet. 

Respondenterna som inte behöver fatta några avgörande beslut i sina respektive 

arbetsroller känner fullt förtroende att framföra egna idéer, tankar och synpunkter 

kopplat till förändringsarbetet. 

 

”Alla har fria händer i arbetet men beslut förankras med de som är ansvariga.” 

(Ludvig 2019) 

 

Kotter (2012) menar att man förutom tilldelat mandat även bör uppmuntra risktagande 

och icketraditionella idéer, aktiviteter och åtgärder för att öka möjligheterna till att 

förändringsarbetet fullföljs enligt plan (ibid, s. 23). Vi uppmärksammade att det fanns en 

oro bland några av respondenterna att skadekostnaderna skulle riskera att skjuta i höjden, 

i samband med att man valde att automatisera vissa handläggningsprocesser och med det 

minska den mänskliga kontrollen över mindre utbetalningar. Ledningen valde här att ta 

en risk för att få till stånd en förändring. Den automatiserade handläggningsprocessen 

fungerade varpå oron minskade och förtroendet för systemet ökade. 

 

”Jag har gjort det som varit bäst för avdelningen när jag tagit fram arbetssätt och 

lösningar, för att komma framåt i automatiseringsarbetet.” 

(Ludvig 2019) 
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Stymne (1966) menar att antalet anställda sällan minskar i förändringsarbeten utan att 

arbetsrollerna istället förändras. Detta bekräftade han i den undersökning han 

genomförde på ett större försäkringsbolag (ibid, ss. 113-114). Ett par av respondenterna 

vi talade med var initialt inte inblandade i förändringsarbetet alls. I ett senare skede hade 

de uttalade ansvarsområden med befogenhet att agera. 

 

I ett förändringsarbete är det enligt Kotter (2012) viktigt att i nästkommande skede skapa 

kortsiktiga ”vinster”, där man synliggör resultat. Förändringsarbetet har nu kommit så 

pass långt att det är dags att fira aktuella framgångar. Framgångar i form av att 

eventuella delmål och liknande har uppnåtts (ibid, ss. 126-127). Gällande om det skapats 

kortsiktiga ”vinster” och om man synliggör resultat så är respondenterna påtagligt 

oense. 

 

”Vi har inte varit så jättebra på att fira.” 

(Anneli 2019) 

”Vi firar varje gång det är något delmål som uppnåtts.” 

(Staffan 2019) 

 

Det finns dock ett tillfälle som flertalet respondenter talar om, i förhållande till att fira 

framgångar och synliggöra resultat. I samband med lanseringen av ett nytt webbverktyg, 

vilket är det hittills största mål som uppfyllts i förändringsarbetet, firades det med tårta 

på aktuell avdelning. De som tillhörde andra avdelningar fick information om 

lanseringen men att det bjöds på tårta hörde de via ryktesvägar. I övrigt har ingenting 

liknande genomförts enligt respondenterna. Det finns enligt uppgift en ambition att 

synliggöra resultat men hittills har det inte funnits så många tillfällen att aktualisera 

detta. Det har dessutom, enligt respondenterna, hittills varit så mycket att göra så det inte 

känts aktuellt att fira eventuella delmål på grund av vikten av fortsatt arbete. 

 

”Det har funnits mer att ta tag i direkt efter att man kommit i mål med något.” 

(Stina 2019) 

”Har handlat om att bli klar, sedan att ta sig an nästa område.” 

(Camilla 2019) 
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Det var ingen av respondenterna som framförde något påtagligt behov av att ”fira” 

framgångar. Det som däremot framkom från flera av dem var behovet av tydligare mål 

och delmål. Detta hade enligt en av respondenterna gjort det lättare att kontrollera om 

man håller sig till planen eller inte. Mikkelson, York och Arritola (2015) menar att 

medarbetare har svårt att klara av sina nyckeluppgifter om det inte råder en tydlighet från 

chefers och andra delansvarigas sida om vad som förväntas av dem (ibid, s. 351). 

 

”Hade varit bra för egen del och verksamheten om man fastslagit delmål i början av 

projektet.” 

(Camilla 2019) 

”Om det funnits tydligare delmål hade det varit lättare att kontrollera om man gör rätt 

saker.” 

(Camilla 2019) 

 

Mot slutet av ett förändringsarbete, innan nya tillvägagångssätt skall förankras i 

företagskulturen, menar Kotter (2012) att man ska konsolidera vinster och bredda 

arbetet. Det innebär att de nya arbetsprocesserna och metoderna som utvecklats i 

samband med förändringsarbetet ska förankras i organisationen som helhet. Medarbetare 

ska utbildas, nya medarbetare ska eventuellt anställas och processerna ska bedömt 

stärkas genom nya projekt (ibid, s. 23). Om projektet under arbetets gång växt eller inte 

är lite utav en definitionsfråga. Ungefär hälften av respondenterna menar att projektet har 

växt och hälften att det inte gjort det. Enligt oss handlar det om en tolkningsfråga och att 

respondenterna faktiskt är relativt överens. Omfattningen av projektet har växt, men 

ramarna är de samma som tidigare. Mot slutet av projektet var större delen av företaget 

inblandat, trots att det initialt bara var tänkt att genomföras på tre avdelningar. Efter att 

medarbetare på andra avdelningar flaggat för att det fanns behov även hos dem 

genomfördes förändringsarbetet på bredare front än vad som var tänkt från början. 

Omfattningen har även ökat i relation till antalet involverade individer. Detta eftersom 

man till en början inte riktigt förstod vad som krävdes av främst utvecklarna, för att möta 

de efterfrågade behoven. 
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”Projektet och målen är de samma men omfattningen har växt i form av vad som 

behöver göras och vilka som måste involveras för att lyckas med projektet.” 

(Johan 2019) 

 

Enligt ett par av respondenterna har den personliga arbetsbelastningen ökat eftersom de 

ska hinna med ordinarie arbete samtidigt som pågående förändringsarbete. Vissa av de 

nya arbetsprocesserna kan dessutom ta längre tid att använda sig av mot de gamla 

traditionella metoderna. Detta är något de själva ser som en övergångsfas till dess de lärt 

sig de nya arbetsprocesserna fullt ut. Man måste enligt Stymne (1966) anpassa befintlig 

organisations- och ledningsstruktur till de nya arbetsprocesserna för att kunna fullfölja 

och lyckas med ett förändringsarbete (ibid, ss. 113-114). 

 

”Det krävs i dagsläget mer arbetstid för utveckling av vissa processer än vad den 

faktiska arbetsuppgiften kräver.” 

(Felicia 2019) 

 

Avslutningsvis handlar det enligt Kotter (2012) om att förankra nya tillvägagångssätt i 

företagskulturen. Här handlar det om att skapa delade värderingar och mål inom 

organisationen. Värderingar och mål som delas av gruppmedlemmarna och med det 

formar dess beteende. När organisationskulturen väl är på plats består den över tid, även 

om och när gruppmedlemmar byts ut (ibid, s. 156). Respondenterna menar att det är för 

tidigt att dra några slutsatser om aktuellt förändringsarbete påverkat eller inverkat på 

organisationskulturen. Samtidigt pågår i skrivande stund ett separat kulturarbete i 

företaget. Förändringar kopplat till kultur innebär en lång process som kan ta tid (Arne & 

Papakostas 2014, s. 67). Flertalet respondenter uttrycker dock att de tror aktuellt 

förändringsarbete i slutändan kommer påverka organisationskulturen på ett positivt sätt. 

 

”Ett nytt arbetssätt skapar till en början otydlighet. Är arbetssättet till en fördel bör 

medarbetarna till slut se positivt på det.” 

(Felicia 2019) 

 

Bennet (2013) nämner att anpassningsförmåga till nya tankesätt och sätt att arbeta skapar 

möjligheter till att lära sig nya system. Detta är något som har en positiv inverkan på 
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långsiktiga resultat i alla dess former, exempelvis finansiella resultat, produktivitet och 

medarbetarnas individuella prestationer (ibid, s. iii). En av respondenterna sammanfattar 

innebörden av vad flertalet av de andra pratar om. Att de som initialt var motstridiga mot 

automatiserings- och digitaliseringsprocesserna började ”mjukna” när de insåg att det är 

något som kommer gynna dem och deras vardagliga arbetssituation. 

 

”Finns inget syfte att en handläggare ska sitta och godkänna fakturor som handlar om 

några hundralappar. Allt ska handla om att skapa mervärde för organisationen, vilket 

dessa små fakturor inte gör.” 

(Camilla 2019) 

4.2 Kommunikation 

Intervjuerna med våra respondenter har gett oss förståelse för hur kommunikationen och 

informationen i förändringsarbetet har varit samt hur den har påverkat medarbetarna.  

 

Respondenterna upplevde att informationen kring projektet förmedlats olika och att en 

tydlig startpunkt saknades. En del menar att den kommunicerades från ledningen mail 

ledes, andra säger att de fick den i samband med stormöten, ryktesvägen eller från 

kollegor och andra att de inte fick den alls. Det finns ingen enhetlig syn på hur 

informationen nådde medarbetarna om att ett förändringsarbete, med inriktning på 

automatiseringsprocesser, skulle starta. Majoriteten av respondenterna uppfattar det som 

att någonting pågår och plötsligt är de mitt uppe i det.  

 

”Jag fick informationen i ett helt annat sammanhang, av en slump.” 

(Staffan 2019) 

 

En respondent nämnde även att en tydlig signal på att någonting var på gång var när en 

internkonsult från moderbolaget kom för att göra genomlysningen på 

skadeavdelningarna. Hen och dess medarbetare hade inte mottagit information innan 

denne var på plats och började själv söka efter information om vad som pågick. Enligt 

Johansson och Heide (2008) är ett vanligt förekommande problem vid förändring brister 

i den interna kommunikationen, vilket vi ser tydligt (ibid, s. 23). I detta fall startade 

projektet utan att medarbetarna fick en chans att påverka och definiera nuläget före 
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starten av projektet, ett steg som Johansson och Heide (2008) menar är viktigt för 

medarbetarna (ibid, s. 141). Även Ionescu, Merut och Dragomiroiu (2014) menar att 

chefer bör fokusera på kommunikation och delaktighet för att skapa en positiv inställning 

till förändring hos medarbetarna (ibid, ss. 294-295). Genom kommunikation och 

förståelse skapar man även förtroende längre ner i organisationen vilket är en avgörande 

faktor för att lyckas i ett förändringsarbete (Chakravarthy & Gargiulo 1998, s. 437). 

Chakravarthy och Gargiulo (1998) ser samtliga medarbetare som ”stakeholders”, där 

nyckeln är att samtliga inblandade oavsett roll i företaget, skapar en förändring i sitt 

beteende (ibid, s. 437). 

 
Kommunikationen under projektets gång skedde i veckomail, månads- och nyhetsbrev. 

Detta är dock forum som inte når medarbetarna eftersom de inte prioriterar att läsa dem 

vid hög arbetsbelastning. Vidare informerades medarbetarna via delprojektledarna på 

respektive avdelning adhock. När delprojektledarna i sin tur ansåg att de inte hade 

tillräckligt med information tog de själva ansvar för att uppdatera sig. 

 

”Det är först nu när vi lanserat det som den verkliga kommunikationen med 

medarbetarna sätter igång och den faktiska förändringen träder i kraft.” 

(Stina 2019) 

 

Flertalet respondenter upplever det övergripande som att kommunikationen har saknats 

helt. En medarbetare menar att närmsta chef höll avdelningen informerad under 

processen. Information från närmsta chef, vid förändringar, är det sätt som medarbetarna 

föredrar (Johansson & Heide 2008, s. 137). 

Enligt respondenterna har det saknats en kommunikationsplan som är 

planerad och strukturerad. Övergripande har chef på högsta nivå kommunicerat genom 

olika mailutskick. Den chef som skickat ut denna information har förståelse för att 

kommunikationen spelar en viktig roll i samband med förändringar (ibid, s. 144). 

 
Vid implementeringen skickades det ut information via veckomail. Vidare fick 

delprojektledarna informera och utbilda ”sina” respektive avdelningar om det nya 

arbetssättet som automatiseringsprocesserna innebar. Delprojektledarna internutbildade 

sina kollegor för att kunna börja arbeta med de nya verktygen. På en del avdelningar 
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utbildade en person endast en kollega som i sin tur utbildade en kollega och så vidare. 

Implementeringen skedde på respektive avdelning när ett delmål var uppnått. 

Medarbetarna fick enligt en respondent ”lära sig på vägen” genom att arbeta på det nya 

sättet. 

 

”Hela kulturen är att om du inte vet någonting så frågar du.” 

(Camilla 2019) 

 

Enligt den strategiska arbetsprocessen har agerandet och kommunikationen i samband 

med implementeringen konsekvenser på hur arbetet verkställs (ibid, s. 156). Oavsett om 

det gäller förändringsledning eller vardagligt arbete, inom försäkringsbranschen, menar 

Stanic, Miclosevic och Glavas (2017) att delaktighet i form av teamwork leder till 

diverse synergier inom företaget. Synergier som i sin tur ökar kreativiteten och 

möjligheterna att uppnå mål. Kommunikation och delaktighet är avgörande för om en 

organisationsförändring ska lyckas eller inte (Ionescu, Merut & Dragomiroiu 2014, ss. 

294-295).  

 

Enligt Johansson och Heide (2008) är det även viktigt att ha en plan för hur budskapet 

vid implementeringen tas emot (ibid, s. 139). I detta fall togs det emot positivt av de som 

var involverade. De som var mindre involverade upplevdes som mer skeptiska men när 

de förstod vinsten av implementeringen ändrades deras inställning. De som är positiva 

sprider det till andra (ambassadörer). Inledningsvis skapade förändringen osäkerhet hos 

medarbetarna vilket resulterade i motstånd. Delprojektledarna arbetade med att förmedla 

de positiva fördelarna med projektet vilket vi upplever som att de hade en tydlig plan för. 

Respondenterna bekräftade att delprojektledarna förstod att mottagandet av 

implementeringen påverkades av att det fanns en plan och förståelse för det 

arbetsmomentet (ibid, s. 139). 

 

”Du måste antingen utvecklas eller hitta någonting annat att göra.” 

(Anders 2019) 

”Där det sker en förändring finns det alltid motstånd”. 

(Camilla 2019) 
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Detta stämmer överens med ”Den strategiska arbetsprocessen” och vikten av att ha en 

kommunikationsplan i implementeringsfasen, för att budskapet ska tas emot väl (ibid, s. 

156). Även Gordon (2014) bekräftar vikten av en genomarbetad kommunikationsplan 

gällande om rädslan för att robotar i framtiden ska göra människan överflödig och att de 

skulle ”ta människors arbete”. Här finns det enligt Gordon (2014) ingen som helst 

koppling mellan robotisering och mänsklig arbetskraft (ibid, s. 30). Delprojektledarna 

upplevde inte rädsla för att de skulle bli överflödiga vid implementeringen av 

automatiseringsprocesserna eftersom de förstod vikten av att de kunde fokusera på 

arbetsuppgifter med tyngd i framtiden och att förändringsprojektet skulle leda till att de 

slapp de mindre viktiga arbetsuppgifterna. Det går att se samband till Gratton (2017) som 

menar att det råder ett delat ansvar hos såväl arbetsgivare såväl som arbetstagare, att 

anpassa sig för framtidens utveckling. Det handlar inte om det kommer ske en förändring 

utan hur förändringen kommer se ut (ibid, s. 31). 

 

När man genomgått ett projekt- eller förändringsarbete är det viktigt att göra en 

utvärdering av arbetet. Det bidrar till att lära sig vad man gjort bra och dåligt samt för att 

utveckla sitt arbetssätt inför framtiden (Johansson & Heide 2008, s. 156). I detta projekt 

är det för tidigt enligt samtliga respondenter att göra en utvärdering. På individnivå 

diskuterar delprojektledarna om vad de lärt sig och vad de kunde göra annorlunda i 

projektet men det är inte på central nivå. Det finns en ambition om att genomföra en 

utvärdering när projektet når sitt slut. I nuläget kan delprojektledarna redan dra lärdomar 

och successivt göra förbättringar under arbetets gång, eftersom de skapat sig ett klimat 

för denna typ av dialog. 

 

”Just nu pågår uppföljning och justeringar, då det inte var länge sedan 

implementeringen genomfördes.” 

(Johan 2019) 

4.3 Motivation 

Enligt respondenterna har engagemanget varit stort från de som arbetat i projektet från 

start eftersom de valts ut för sitt brinnande intresse i att förbättra och digitalisera arbetet 

på respektive avdelning. Samtliga delprojektledare besatt en spetskompetens inom sina 

avdelningar och kände sig därmed utvalda i att delta. De bekräftar att engagemanget 
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skapats genom att de känt sig delaktiga och projektet framskridit. Samtliga 

delprojektledare har haft en positiv inställning och vilja att arbeta med 

förändringsarbetet. 

 

”Alla var på då det underlättar för alla på avdelningen och det kan inte bli värre än vad 

vi redan har det.” 

(Per 2019) 

 

Angelöw (2010) bekräftar i sin motivationsmodell att vilja är en stark drivkraft till 

engagemang. Det bidrar med energi och drivkraft hos medarbetarna till att vilja förändras 

(ibid, s. 212). Enligt Chakravarthy och Gargiulo (1998) ses samtliga medarbetare som 

”stakeholders”, där nyckeln är att samtliga inblandade skapar en förändring i sitt 

beteende. Detta gör medarbetarna genom att själva driva den nya strategin framåt (ibid, 

s. 438). Angelöw (2010) samt Chakravarthy och Gargiulo (1998) talar alla om 

drivkraften till att få medarbetarna att vilja förändras genom driv och vilja. 

Eftersom delprojektledarna har haft driv och vilja så har de även känt sig 

högst delaktiga i projektet. Detta till trots att de inte har haft möjlighet att påverka 

visionen och strategin. De som upplevt att de haft mål att arbeta emot har tyckt att målen 

varit realistiskt. 

”Jag tycker inte att övergripande mål och vision har kommunicerats ut.” 

(Ludvig 2019) 

 

Vid intervjuerna framkom att det har funnits mål mellan ledningen och projektansvarig 

men det har inte kommunicerats tydligt nedåt till medarbetarna. Angelöw (2010) menar 

att medarbetarna tillsammans med ledningen tillsammans ska fastställa mål och visioner 

(ibid, ss. 121-122). Chakravarthy och Gargiulo (1998) hävdar också att delaktighet är av 

yttersta vikt, om man ska lyckas upprätthålla företagets legitimitet i samband med en 

organisationsförändring (ibid, s. 438). 

 

Delprojektledarna har inte varit delaktiga i att ta fram mål och vision för projektet. Trots 

detta har de haft självförtroende och självtillit för att delta i och driva förändringsarbetet. 

Respondenterna säger att det funnits en osäkerhet men att de under tiden som projektet 

fortlöpt växt in i sina nya roller. Vid förändringsarbete är bristande självkänsla och 
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självtillit två orsaker till motstånd. Är förändringarna realistiska och genomförbara så 

bibehåller medarbetarna ett starkt självförtroende och hög förändringsvilja genom hela 

projektet (Angelöw 2010, s. 124). Al-Ali, Singh, Al-Nahyan och Sohal (2017) menar att 

stor vikt måste läggas i interaktionen mellan ledarskap och 

organisationsförändringsprogram för att inte misslyckas med förändringsarbetet (ibid, s. 

724). En av respondenterna i ledande befattning nämnde att hen hade begränsad kunskap 

inom ämnet tidigare men att ”det kändes bara rätt väg att gå”, vilket gav hen ett starkt 

självförtroende i att driva arbetet. Denna känsla menar hen förmedlades ut till övriga 

deltagare i projektet vilket styrker resonemanget av Al-Ali et al. (2017). 

 Endast en av respondenterna var väl insatt i vad digitalisering och 

automatisering innebar i inledningsskedet av projektet. Hen har det som ett brinnande 

intresse och blev tidigt en ”ambassadör” inom företaget. Hens roll blev att tala gott om- 

och dela med sig av sin kunskap till övriga delprojektledare samt medarbetare. Ingen av 

respondenterna har tagit del av formella utbildningar i och med förändringsarbetet. 

Samtliga styrker dock att de lärt sig mycket genom att de arbetat med flera olika personer 

i företaget. De har även besökt moderbolaget för att lära sig mer om vad förändringen 

innebär och hur de där arbetar med automatiseringsprocesserna. Kunskapsutbytet, att lära 

sig av andra i organisationen, har varit stort och avgörande för att dra nya lärdomar. Den 

nya kunskapen nämner flera respondenter har bidragit till en ökad motivation till 

deltagandet i projektet. Det har även lett till mindre rädsla och motstånd eftersom 

förståelse för utfallet ökat. Detta ser vi stämmer överens med Angelöws (2010) syn på 

hur information och kunskap om arbetet som pågår i en organisation höjer motivationen 

hos medarbetarna. Han menar att kunskap bidrar till större insyn i förändringsarbetet 

vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att kunna göra mer realistiska val bland 

förändringsalternativen (ibid, s. 124). Detta styrks även av Bennet (2013) och Hornstein 

(2014) som trycker på vikten av att genom ökad kompetens kunna anpassa sig i fas med 

att organisationer förändras och utvecklas (Bennet 2013 s. iii; Hornstein 2014, s. 296). 

Ny kunskap leder oss vidare in på trygghet, då ökad kunskap bidrar till 

trygghet. Inledande i projektet bekräftade flera respondenter att de kände viss otrygghet 

och oro. En respondent nämnde att hen känt en stark oro då det inte funnits någon 

konkret projektplan eller uttalade mål att arbeta efter. Hen menade att det var svårt att 

mäta vad som uppnåtts eftersom man inte hade någonting att ”stämma av” mot. Det 

fanns enligt flera respondenter även en oro kopplad till andras kompetens i projektet, om 
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deras löfte om leverans och att hålla tidsplanen. Även trygghet är en viktig faktor för att 

upprätthålla en hög motivation och uppnå förändringsvilja (Angelöw 2010, s. 125). 

4.4 Sammanfattning 

Resultatet av våra intervjuer visar att beslut om aktuellt förändringsarbete fattades på 

ledningsnivå, utan att medarbetarna hade möjlighet till att påverka. Det fanns 

inledningsvis en del skeptiker och respondenterna menar att man i organisationen förstod 

nödvändigheten i att genomföra aktuellt förändringsarbete först efter att det gått en tid. 

Nödvändigheten förstod de när de började inse att det skulle påverka deras egen 

arbetssituation på ett positivt sätt. Respondenterna menar även att nödvändigheten var 

naturlig eftersom det inte fanns något val om företaget ska lyckas vara konkurrenskraftig 

på marknaden. Respondenterna upplevde det som att information om att 

förändringsarbetet skulle genomföras förmedlats olika. Flera av dem kan inte ens nämna 

när i tid det påbörjades. Det saknades en uttalad kommunikationsplan och hur 

kommunikationen skulle ske var väldigt mycket upp till respektive delansvariga. 

Verktygen som framförallt användes var veckomail, månadsbrev och nyhetsbrev. 

 

Det råder en tydlig splittring hos respondenterna hur det team som skulle komma att bli 

drivande i förändringsarbetet valdes ut. Majoriteten av respondenterna bedömer det dock 

som att medlemmarna i teamet valdes ut främst på grund av sin spetskompetens, 

erfarenhet eller intresse kopplat till automatiserings- och digitaliseringsprocesser. Dessa 

”kriterier” påverkade enligt respondenterna motivationen, som varit stor under arbetets 

gång. Det ska enligt uppgift funnits en övergripande projektledare under hela 

förändringsarbetet, vilket ingen av respondenterna kan bekräfta. Respondenterna menar 

att det var en tydlig distans mellan aktuellt team och resterande delar i företaget, såväl till 

ledningen som såväl till övriga medarbetare. 

 

Enligt kännedom har det från start funnits en fastställd vision och strategi. Detta är något 

som ingen av respondenterna kan bekräfta. Det råder en förvirring hos respondenterna 

vad som är mål, vision eller strategi. Förvirringen gäller även om det finns något av detta 

överhuvudtaget. Respondenterna är dock relativt eniga om att förändringsarbetet syftar 

till att effektivisera arbetsprocesser, att förenkla för främst kunderna men även för 

medarbetarna. Respondenterna är även eniga om att de som behöver fatta beslut i sina 
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roller har mandat till detta och övriga inblandade känner fullt förtroende att framföra sina 

åsikter. 

 

Projektet har per definition inte växt under arbetets gång. Det har däremot breddats till 

fler avdelningar och således involverat fler personer än vad som var tänkt från början. 

Några av respondenterna påpekar att det är svårt att hinna med sitt arbete eftersom de i 

en övergångsfas ska hinna med vardagliga arbetsuppgifter samtidigt som de ska arbeta 

med förändringsarbetet. Bland annat då det i samband med implementeringar genomförs 

internutbildning där kollegor utbildar varandra. Alternativt har det handlat om ”learning 

by doing”, vilket en av respondenterna menar kan ta mer tid än att arbeta på det gamla 

traditionella sättet. Utbildningar i övrigt är ingenting som genomförts. Dock är 

respondenterna enliga om att det varit otroligt lärorikt och utvecklande att arbeta med en 

mängd olika människor. 

 

I samband med lanseringar och uppnådda delmål finns en ambition att skapa kortsiktiga 

”vinster” och synliggöra resultat, något som endast genomförts vid ett tillfälle. 

Respondenterna menar däremot att tydliga mål och delmål är mer eftersträvansvärt än 

”firanden”. Respondenterna är överens om att det i skrivande stund är för tidigt att 

utvärdera förändringsarbetet. Det är även för tidigt att dra några slutsatser relaterat till 

organisationskulturen. Känslan vi får från respondenterna är att det i slutändan kommer 

påverka organisationskulturen på ett positivt sätt. 

 

5 Diskussion 
I detta avsnitt presenterar vi vårt resultat kopplat till befintlig litteratur och tidigare 

forskning. Vi presenterar även den nya kunskapen som vi tagit del av i vår studie samt 

studiens styrkor och svagheter. 

5.1 Diskussion 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förändringsledning kan gå till vid 

implementering av automatiseringsprocesser inom försäkringsbranschen och vad som 

gör den framgångsrik. Vi har genom vår studie prövat Kotters åttastegsmodell på ett 

automatiseringsprojekt på ett försäkringsbolag och kommit fram till att samtliga åtta steg 
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inte behöver vara uppfyllda för att förändringsarbetet ska lyckas. De steg som var 

uppfyllda i vår studie är: att skapa ett team, befogenhet att agera, synliggör resultat och 

konsolidera vinster och bredda arbetet.  

 

Framgångsfaktorerna för att få med sig medarbetarna i förändringsarbetet är att 

delprojektledarna som deltagit i arbetet känt sig utvalda. De valdes ut på grund av sin 

spetskompetens, vilket bidrog till att de genom projektet hade hög självkänsla och 

självförtroende. En annan faktor var att medarbetarna hade befogenhet att agera och 

mandat att ta beslut inom projektets ramar. Eftersom medarbetarna upplevde att de var 

delaktiga och bidrog till projektets framdrift ökade det deras motivation genom arbetet. 

Under projektets arbete fanns det några inom företaget som agerade som ”ambassadörer” 

under förändringsprocessen, något som gav övriga medarbetare ökad kunskap och 

förståelse för förändringen. Ökad kunskap i detta fall bidrog också till ökad motivation. 

”Ambassadörer” som är involverade i organisationen är enligt Kilkelly (2014) en 

avgörande faktor för att lyckas med förändringsarbete. Kilkelly (2014) använder 

begreppet ”stakeholders” och Ionescu, Merut och Dragomiroiu (2014) använder 

begreppet ”mellanchefer”, vi likställer de begreppen med ”ambassadörerna” i vår studie 

(Ionescu, Merut & Dragomiroiu 2014, s. 297; Kilkelly 2014, s. 128). 

 

Kotter (2012) menar att för att ett förändringsarbete ska lyckas i en organisation oavsett 

storlek på den, ska arbetet genomgå samtliga åtta steg (ibid, s. 22). Vi ser i vår studie att 

sådant inte är fallet. Vi ser att spetskompetens inom teamet och hur delprojektledarna 

valdes ut spelade en viktig roll för förändringen. De agerade som ”ambassadörer” där de 

hade som uppgift att engagera eventuella ”bakåtsträvare”. Kotter (2012) hävdar att ett 

team agerar som en vägledande kollation som inger förtroende och makt att leda 

förändringen (ibid, ss. 53-54). Chakravarthy och Gargiulo (1998) menar också att 

organisationers ledare måste skapa förtroende längre ner i organisationerna, för att lyckas 

i ett förändringsarbete. Samt att medarbetarna själva driver den nya strategin framåt 

(ibid, ss. 437-438). 

Förtroende och makt leder oss vidare till nästa steg som vi fann viktig i vår 

studie och det är att delprojektledarna skulle ha befogenhet att agera. För att få till stånd 

en förändring behöver de mandat att fatta beslut (Kotter 2012, s. 23). Delprojektledarna 

var eniga om att de som hade roller inom projektet där det krävdes att beslut skulle fattas, 
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hade denna befogenhet. Kilkelly (2014) nämner också att ledare behöver en strukturerad 

plan att följa för att organisationen ska få bra förutsättningar vid 

organisationsförändringar (ibid, s. 127). 

I vår studie upplevde hälften av delprojektledarna att delmål 

uppmärksammades och firades av. Detsamma när det kom till att konsolidera vinster och 

bredda arbetet. De två stegen blir en tolkningsfråga som vi väljer att tolka på liknande 

sätt. Detta beror på i vilken fas, under utvecklingen, delprojektledare befann sig i med sin 

respektive avdelning. De som uppnått ett delmål firade detta med tårta medan de som 

fortfarande befann sig i en förändring inte firade de mindre framgångarna. Kotter (2012) 

hävdar att det är viktigt att synliggöra resultat och ”vinster” (ibid, ss. 126-127). Eftersom 

övergripande mål och delmål ansågs otydliga under projektets gång var det enligt 

respondenterna även svårt att kontrollera om man höll sig till planen eller inte. Även 

Mikkelson, York och Arritola (2015) menar att det blir svårt för medarbetarna att klara 

av sina nyckeluppgifter om förväntningarna är otydliga från chefer och delansvariga 

(ibid, s. 351). 

I vår studie framkom det från delprojektledarna att delaktighet, ökad 

kunskap inom det nya området och förståelse var faktorer som stärkte motivationen. 

Samtliga respondenter var överens om att motivationen var stark under 

förändringsarbetets gång. Detta då de hade ett starkt driv och vilja, något som bidrog till 

att de kände en stark delaktighet (Angelöw 2010, s. 212). Även Ionescu, Merut och 

Dragomiroiu (2014) menar att kommunikation och delaktighet är avgörande för om en 

organisationsförändring ska lyckas eller inte (ibid, s. 297). 

 

Vi finner det intressant att ett förändringsarbete kan ha det engagemang och framdrift 

som det projekt vi valt att studera trots att faktorer saknats och varit otydliga. Flera 

forskare anser att en del faktorer är avgörande för att göra ett förändringsarbete 

framgångsrikt. I denna studie framkom det att skapa en känsla av nödvändighet inte är 

avgörande om medarbetarna själva förstår från start vilken inverkan förändringsarbetet 

kommer att ha på både deras eget arbete och för kunderna. I detta fall var 

delprojektledarna övertygade om fördelarna med förändringsarbetet vilket innebar att de 

även intog en roll som ”ambassadörer” och själva förmedlade den positiva synen vidare 

till övriga medarbetare som inte var lika delaktiga i projektet. En annan intressant aspekt 

som Kotter (2012) talar om är vikten av att delta i att skapa en vision och strategi (ibid, s. 
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59). I detta förändringsarbete skapades visionen och strategin på ledningsnivå och den 

kommunicerades dessutom inte ut i organisationen. Alla delprojektledare var inte 

medvetna om den övergripande strategin, även om de kände till visionen. Trots detta 

hade delprojektledarna sin starka övertygelse om de positiva fördelarna med 

förändringsarbetet varpå de inte brydde sig om visionen och strategin eller avsaknaden 

av den. För oss är det ny kunskap att ett projekt kan fortgå med stark motivation, 

engagemang och framdrift utan att medarbetarna uppfattade att det fanns en startpunkt 

för projektet de deltog i. Med den nya kunskapen som vi tog del av i vår studie ställs våra 

föreställningar om modeller på sin spets eftersom vi tydligt ser att ett förändringsarbete 

kan genomföras med starkt engagemang på ett ostrukturerat sätt. Vi tolkar detta projekt 

som ostrukturerat. 

5.2 Resultatdiskussion 

Styrkan i vår studie var att vi fick möjlighet att genomföra den inom ett område som är 

högaktuellt idag. Våra respondenter var mycket engagerade under intervjuerna vilket 

bidrog till bra material för oss att arbeta med. En svaghet, men även en styrka, var att vi 

valde att använda oss av en teoretisk modell som är managementinriktad och inte 

sociologisk. Under studiens gång insåg vi de brister i managementmodeller som Collins 

(1998) talar om. Han menar att managementmodeller är rationella: vilket skapar stress 

hos medarbetarna, sekventiella; vilket tyder på en startpunkt och ett slut och 

optimistiska; eftersom de kan tränga igenom problem och svårigheter (ibid, s. 86). 

Collins (1998) menar att ett förändringsarbete bygger på det sociala samspelet, mänsklig 

psykologi och personlighet (ibid, s. 4). 

 

Resultatet av vår studie visar att framgången till ett lyckat förändringsarbete inte handlar 

om att applicera en modell och arbeta efter den. I detta fall handlade det om den 

mänskliga psykologin, övertygelsen hos varje medarbetare om fördelarna med att 

genomföra förändringsarbetet. Deras övertygelse som i sin tur spred sig vidare i 

organisationen, till de som initialt var ”motståndare” till förändringen. Det sociala 

samspelet mellan delprojektledare och medarbetare samt deras personlighet där de tog 

sig an rollen som ”ambassadörer”. Personligheten ligger även till grund för deras 

engagemang och starka motivation till att skapa en mer effektiv situation för sig själva 

och för kunderna. 
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6 Slutsats 
I följande avsnitt presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till i studien, svar på 

aktuella frågeställningar samt avslutar med förslag på vidare forskning i ämnet. 

6.1 Slutsats 

Vi kom i vår studie fram till en rad faktorer vilka vi bedömer är centrala för att få med 

sig medarbetarna i förändringsarbetet. Det handlade om teamet, där delprojektledarna 

valdes ut på grund av sin spetskompetens. Något som skapade en hög självkänsla och 

självförtroende hos dem. En annan framgångsfaktor var att de som hade roller som så 

krävde, hade befogenheter och mandat både till att agera och att fatta beslut. Den 

avslutande framgångsfaktorn var enligt oss motivation. Stor del av motivationen uppstod 

via ”ambassadörerna”, vilka fick medarbetarna att känna sig delaktiga och med det bidra 

till förändringsarbetets framdrift. ”Ambassadörerna” spelade en avgörande roll i att öka 

medarbetarnas kunskap och få dem att förstå fördelarna med automatiseringen och varför 

den skulle ske. Den ökade kunskapen skapade en förståelse hos medarbetarna, att 

förändringsarbetet skulle gynna verksamheten, kunderna och även dem själva. Med 

denna kunskap om vilka som gynnas av den ökade effektiviteten var motivation 

ingenting man behövde arbeta aktivt med i förändringsarbetet för att lyckas upprätthålla. 

 

Vår studie visa att alla steg i Kotters åttastegsmodell inte behöver vara uppfyllda för att 

ett förändringsarbete ska lyckas. Vår slutsats är att företaget inom försäkringsbranschen 

där vår studie genomfördes lyckades i sitt förändringsarbete, trots att endast fyra av de 

åtta stegen uppfylldes. 

 

Det som inte genomfördes var att skapa en känsla av nödvändighet, utveckla en vision 

och strategi, kommunicera visionen och strategin samt att förankra nya tillvägagångssätt 

i företagskulturen. Utifrån vår studie ser vi att en förändringsprocess handlar mer om de 

mjuka värdena hos respektive deltagare än strukturen kring hur arbetet ska genomföras. 

Framgången till ett lyckat förändringsarbete handlar snarare om den mänskliga 

psykologin och övertygelsen hos medarbetarna gällande fördelarna med att genomföra 

det, än att följa en strikt projektplan i form av en managementmodell. Respondenternas 
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övertygelse om fördelarna med att genomföra förändringen skapade en stark motivation 

hos dem, som även spred sig ner på respektive avdelningar. Genom motivationen ser vi 

att behovet av en strukturerad och innehållsrik förändringsmodell, likt Kotters, inte är 

nödvändig för ett lyckat förändringsarbete. Vi ser att våra resultat styrks av Collins 

(1998) syn på förändringsmodeller där han menar att modeller likt Kotters inte är 

tillräckligt sociala. Collin (1998) menar att det sociala samspelet väger tyngre, vilket vi 

ser i vår studie, där engagemang och motivation skapas tillsammans och sprids via 

”ambassadörerna”. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

I nästa steg bör det genomföras en studie där forskarna endast använder sig av 

respondenter på ledningsnivå. Tanken är att de ska undersöka framgångsfaktorer för 

förändringsarbetet, motivation hos medarbetarna i samband med förändringsarbetet 

samt Kotters åttastegsmodell. 

 

Genom fortsatta studier, på ledningsnivå, kommer det gå att dra slutsatser gällande 

likheter och olikheter mellan ledningen och övriga medarbetare i genomfört 

förändringsarbete, vilka ingick i denna studie. Framförallt kan forskarna bekräfta om 

Kotters samtliga åtta steg måste vara uppfyllda för att förändringsarbetet ska lyckas. 
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8 Bilagor 

8.1 Missivbrev 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser Sociologi vid Linnéuniversitetet i Växjö och är inne på vår 

sista termin. Denna termin består av ett examensarbete om 15 högskolepoäng, där vi 

kommer undersöka förändringsarbete i allmänhet och förändringsledning i synnerhet. 

 

Syftet med uppsatsen är att förstå medarbetarnas upplevelse av det förändringsarbete 

som genomförts i ett försäkringsbolag. Dels att ta reda på hur förändringsarbetet på 

skadeavdelningarna genomförts och dels att ta reda på hur medarbetarna upplevt arbetet. 

 



 
 

 

  
  

 

55 

Vi har tagit del av tidigare forskning och teori kopplat till förändringsarbete och 

förändringsledning. För att vi skall kunna dra relevanta slutsatser i ämnet behöver vi 

komma i kontakt med tio medarbetare vilka varit inblandade i eller drivande i det 

förändringsarbete som genomförts. Målsättningen är att träffas och genomföra 

intervjuerna men är det inte möjligt kan vi även genomföra de över telefon. Intervjun 

består av ett tjugotal frågor och tar cirka 45 minuter. 

 

I vår studie tar vi självklart hänsyn till de forskningsetiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet 

2002). Intervjuerna är konfidentiella och deltagarna kan när som helst välja att avbryta 

sitt deltagande. Inhämtat material kommer endast användas i denna specifika studie och 

eventuella ljudinspelningar eller andra anteckningar makuleras så snart studien är 

genomförd. Deltagarna kommer ha möjlighet att ta del av slutresultatet om så önskas. 

 

Vid eventuella frågor, vänligen ring eller maila. Vi ser fram emot att träffa er! 

Med vänlig hälsning, Jonas Bogren & Anca Carpinisan 

 

 

Jonas Bogren   Anca Carpinisan 

Tel: 070 – 772 06 10  Tel: 073 – 334 71 36 

e-post: j.bogren@icloud.com e-post: acarpinisan@gmail.com 
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8.2 Intervjuguide 

Följande intervju är för ett examensarbete som jag och Jonas Bogren skriver för vår 

kandidatuppsats inom Sociologi (Linnéuniversitetet). Vi avser att skriva om 

förändringsarbetet som genomförs på Moderna Försäkringar idag, inom digitalisering 

och automatisering. Detta har ingenting att göra med det arbete som Moderna 

Försäkringar driver inom förändringsarbete och ”ETT Moderna”. 

 

Övergripande frågor 

• Befattning, namn och ålder 

• Utbildningsnivå  

• Antal år med nuvarande tjänst 

• Antal år inom organisationen 

• Kort beskrivning om avdelningens uppgifter 

 

Förändringsprocessen utifrån de 8 stegen 

• Hur uppstod initiativet till förändringen? Kom det från ledningen, inifrån 

medarbetarna eller från marknaden utanför företaget? (steg 1). 

• Vilka har involverats i projektet och hur? Vem har drivit projektet? (Steg 2) 
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• Hur ser förändringsprocessen ut för projektet? (Övergripande fråga) 

• Finns det en vision och strategi som utvecklats i samband med projektet? (Steg 3) 

• Har du varit delaktig i framtagandet av visionen och strategin? (Steg 3) 

• Hur kommuniceras information kring projektet? Status i projektet, visionen och 

strategin? (Steg 4) 

• Har du haft befogenhet att genomföra det nödvändiga arbetet för att driva 

projektet framåt? (Steg 5) 

• Har ni under arbetets gång tagit del av små delmål som uppnåtts under projektets 

gång? (Steg 6) 

• Har projektet breddats för att ändra på arbetssätt, strukturer och policys för att 

anpassa sig till den nya förändringen? (Steg 7) 

• Har det förankrats en ny kultur i och med det nya arbetssättet? Har det diskuterats 

om annorlunda värderingar? (Steg 8) 

 

Information & Kommunikation  

• Hur fick ni information om förändringen som skulle ske inom digitalisering?  

• Hur har kommunikationen från chefer/förändringsledare/projektledare varit under 

arbetets gång? Ge exempel på aktivitet 

• Hur skedde implementeringen av digitaliseringen? Hur var agerandet och 

kommunikationen kring det? (Hölls det möten, utbildningar, informationsrelease)  

• Hur togs budskapet av implementeringen emot?  

• Har det gjorts en utvärdering av hur det gick och vad man kan lära av denna 

förändringsprocess inom digitalisering? 

 

Motivation 

• Hur har företaget arbetat med att skapa engagemang inför 

digitaliseringsförändringen?  

• Har du känt dig delaktig i projektet? Har du kunnat påverka mål och vision för 

förändringsarbetet? Anser du att målen varit realistiska, kommunicerade och 

tydliga?  

• Har du känt att du har självförtroende i att kunna vara en del av den här 

förändringen?  
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• Har du fått ta del av ny kunskap i och med förändringen, t ex utbildning?  

• Känner du dig trygg i din roll under förändringsarbetet som bedrivits? Har du 

någon gång känt oro och rädsla? 

 

Avslutande frågor 

• Finns det någon fråga jag inte ställt som jag borde ha ställt i relation till detta 

förändringsarbete? 

• Har du någonting du önskar tillägga? 


