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Introduktion: Förändringar är inget ovanligt i de flesta organisationer idag. 

Tack vare den utveckling som sker lär det dessutom bli ännu vanligare i 

framtiden. Det kan röra sig om små förändringar i form av nyanställningar eller 

ny teknik, men det kan även handla om stora förändringar såsom 

omstruktureringar och nya affärsområden. Oavsett vilken typ av förändringar 

det handlar om så påverkas individerna inom organisationen på ett eller 

annat sätt. Framförallt är det företagets anställda som berörs och hur lyckad 

en förändring blir påverkas till stor del av hur de anställda tar emot den.

Syfte: Studiens syfte är att med utgångspunkt i en fallstudie skapa förståelse 

för hur och varför medarbetare upplever större förändringar i organisationen 

och då framförallt om det förekommer något motstånd mot dessa 

förändringar.

Metod: Vår uppsats utgår från ett explorativt, utforskande, perspektiv. Som en 

naturlig del av detta består den insamlade datan av kvalitativ information 

som har samlats in genom observation och genom öppna samtalsintervjuer 

med de berörda intervjupersonerna. Uppsatsen har en induktiv 

forskningsansats och tyngden ligger således på det empiriska materialet som 

behandlas mot en teoretisk referensram. 

Resultat: Genom rapporten har vi kunnat konstatera att det finns en mängd 

faktorer som påverkar den anställdas upplevelse av förändringar. Det är 

viktigt att förstå att varje anställd är en individ som upplever förändringar 

utifrån sina egna erfarenheter och sin egen situation. Vidare kan konstateras 
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att motståndet från de anställda tenderar att vara starkare i organisationer 

där de inte är vana vid förändringar och där de anställda skapat sig 

föreställda rättigheter. Slutligen kan vi fastställa att det inte går att genomföra 

större förändringar utan motstånd, även om motståndet endast sker i tysthet.  
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RAPPORTENS BIDRAG

Mycket av litteraturen kring organisationsteori och förändringsarbete 

fokuserar på ledningens syn och hur ledningen ska bedriva förändringen för 

att den ska bli så lyckad som möjligt. Först och främst handlar litteraturen om 

hur man ska förbereda en kommande förändring och hur den bäst bör 

planeras. Återigen är det fokus på ledaren och hur denne ska lyckas 

implementera och kommunicera förändringen till de anställda för att få deras 

medkännande.

Gemensamt för mycket av organisationsteorin är alltså att fokus ligger 

på ledarna medan däremot de anställda kommer i andra hand. De gånger 

litteraturen tar upp de anställda handlar det om hur dessa kan tänkas 

reagera på nyheterna om en stundande förändring i organisationen och sen 

hur ledningen kan agera för att bemöta dessa reaktioner på bästa sätt. På 

det stora hela kan det tyckas att litteraturen är något ensidig och det är här 

vår rapport kommer in. Vår rapport lägger fokus på medarbetarna istället för 

på ledarna. En unik detalj med vår rapport är att vi dessutom tittar på 

förändringar som bidragit till ökad omsättning och ökat antal anställda. Det 

handlar alltså inte om några negativa förändringar såsom nedskärningar av 

resurser. Därför är det spännande att utreda om det förekommer motstånd 

även vid tillväxtförändringar. Hur upplever de förändringarna, informationen 

de fått kring förändringarna och vilka funderingar har de under själva 

förändringsförloppet. Alla anställda är enskilda individer och vi tror givetvis 

därför att de reagerar på ett individuellt sätt. Någon kanske inte bryr sig

särskilt mycket om förändringarna och tycker att det endast är små 

förändringar medan en annan ser förändringen som något stort och hotfullt. 

Vi tror också att motståndet mot förändringar är betydligt större än vad 

ledningen ofta är medveten om, att det bara inte kommer upp till ytan utan 

ofta sker i tysthet och därmed ligger som en bromsande flisa i det kugghjul 

som vi kallar organisationen. Detta är något vi vill att rapporten ska lyfta fram 

genom att ge en förståelse för hur de anställda individerna uppfattar 

förändringar och varför de upplever dem på ett visst sätt. Många teoretiker 
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påvisar att över hälften av alla förändringsförsök misslyckas. Detta är något vi 

anser vittna om att mycket av den litteratur som idag fokuserar på hur man 

ska göra för att framgångsrikt förändra ur ett ledarskapsperspektiv är 

bristfällig. Vi tror att det handlar om att ledningen måste förstå hur de 

anställda upplever förändringar i praktiken och alltså se på saken ur deras 

perspektiv.

1 INLEDNING

vår utbildning Enterprising & Business Development (EBD) ingår det att 

man arbetar med partnerföretag under studietiden. I vårt fall föll lotten på 

Kontek Lön AB i Ljungby1 vilka vi har kunnat följa under tre års tid. Under 

denna period har vi observerat flera olika händelser i företaget och ur dessa 

har en forskningsfråga tagit form. I detta kapitel presenteras tankarna som fört 

oss fram till den frågeställning denna rapport ämnar svara på.

1.1 Bakgrund

Organisationer förändras. Så är det helt enkelt och de som inte hänger med i 

den utvecklingstakt som vi har i näringslivet idag får många gånger svårt att 

växa och i vissa fall ens överleva.2

Det räcker att öppna dagstidningarna så möts man av en anstormning 

av artiklar kring företag som förändras eller utvecklas. De flyttar till andra sidan 

jordklotet eller bestämmer sig för att samarbeta med andra företag som inte 

ens befinner sig i samma bransch. Globaliseringen ökar kraftigt och många 

forskare sliter sig gråhåriga för att lyckas få fram så bra teorier och prognoser 

som möjligt kring hur företagandet kommer att se ut i framtiden. Mycket av 

de teorier som skrivs kring hur företag förändras, och hur dess anställda 

upplever alla förändringar, utgår från de yttre krafterna och påtryckningarna i 

form av exempelvis globalisering och konkurrens. Ofta förändrar och 

utvecklar ledningen sitt företag för att skapa sig ett större och starkare 

varumärke eftersom i slutändan handlar de flesta affärsverksamheter om att 

                                                
1 Se företagspresentation, s 6
2 Price, A. D. F. & Chahal, K., 2006, s 237-251

I
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tjäna så mycket pengar som möjligt. För att kunna skapa förändring och 

utveckling i ett företag säger Czarniawska att det kan vara en god idé att 

börja inifrån, inom själva organisationen. I teorin brukar det talas om strategier 

och strategisk förändring. Strategier inom verksamheter handlar om centrala 

ämnen som rör allt från existensberättigande och affärsidé till 

konkurrenssituation och produktutbud. Det handlar om hur företag utnyttjar 

och styr de resurser som de har att tillgå i form av bland annat personal och 

kapital. Kort och gott kan sägas att den strategiska processen innebär att 

tillvarata, och även ifrågasätta, företagets historia för att sedan föra 

verksamheten in i framtiden på ett förhoppningsvis framgångsrikt sätt.3

Man kan tänka sig att en organisation har följande karakteristika: 

processer, struktur, hierarki och personal. Strategiprocessen ligger sedan 

mellan alla dessa faktorer och får dem att fungera samt utvecklas 

tillsammans.4 ”Strategi är konsten att styra en organisation så att den fortsätter 

att existera samt triumferar över sina konkurrenter”.5 För att lyckas med detta 

krävs det att organisationen har kompetenta ledare som sköter själva 

styrandet av verksamheten och som dessutom får arbetet att fungera så 

friktionsfritt som möjligt.

1.2 Problemdiskussion

Förändringar påverkar naturligtvis de anställda på ett eller annat vis. Påverkas 

de anställda negativt går det ut över deras arbete vilket går ut över företaget 

och i slutändan påverkar det lönsamheten.6

En ny VD tillträdde på vårt fallföretag Kontek och detta blev startskottet 

till att företaget skulle komma att gå från förvaltande till progressivt. Plötsligt 

började det ske förändringar i organisationen vilket de anställda inte var vana 

vid. Att Kontek faktiskt varit ett förvaltande företag är något vi kunnat 

konstatera genom tidigare projektrapporter som vi utfört på vårt 

                                                
3 Czarniawska, B., 1998, s 61
4 Colenso, M., 2000, s 14
5 Colenso, M., 2000, s 17
6 Decker, D., Wheeler, G., Johnson, J. & Parsons, R., 2001, s 1-12
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partnerföretag.7 Då företagsutvecklandet, i stort, har legat på dekis så 

behövdes det göras en hel del stora förändringar. Exempelvis har 

organisationsstrukturen förändrats vilket inneburit att några fått gå och nya 

tillkommit samt att andra har fått delvis nya arbetsuppgifter. Den grafiska 

profilen har ändrats kraftigt från att ha varit oförändrat i många år. 

Investeringar i ombyggnationer med mera har skett och fler förändringar står 

för dörren så som ett nytt informationssystem. Det har varit en hektisk tid för 

organisationen och de är fortfarande mitt uppe i ett stort förändringsarbete.

Att göra så här omfattande förändringar på relativt kort tid är något som 

inte alltid går smärtfritt. Ofta uppkommer det större eller mindre motstånd mot 

sådana här förändringar inom organisationen. Motstånd kan bygga på att de 

anställda fruktar för det okända, alltså att de inte vet vad som kommer att 

hända i den närstående framtiden. Vidare kan krav på ny kompetens skapa 

motstånd, exempelvis genom att de ska lära sig ett nytt datorsystem. Förlust 

av sociala band kan även det väcka motstånd. Om man vid större 

omstruktureringar i organisationen flyttar på folks positioner så kommer 

eventuellt de som arbetat ihop länge att splittras, detta är något som väcker

oro och irritation.8 Misslyckade förändringsförsök kan ofta härledas till 

motståndet hos de anställda. Motståndet kan göra att förändringarna blir 

kostsamma och försenade och i vissa fall att de helt misslyckas.9

Under våra år på Kontek har vi fått möjlighet att observera de stora 

förändringar som organisationen har genomgått. Kontek är intressant att 

studera vad gäller förändring och motstånd då så mycket har skett på kort tid 

i ett företag som inte är vant vid förändringar överhuvudtaget. Under vår tid 

på företaget har vi vid några enstaka tillfällen hört en del motstånd mot vissa 

av förändringarna men det har varit förvånansvärt tyst. Med tanke på de 

stora förändringar som har skett hade vi förväntat oss att notera fler 

motståndsröster. Vi förnimmer att det finns en hel del motstånd till 

förändringarna om man tittar in under ytan. Att alla dessa stora förändringar 

                                                
7 Adolfsson, T., Carlsson, D. & Johansson, P., 2005
8 Jacobsen, D. & Thorsvik, J., 1995, s 447-448
9 Gille, Y. & Rudebeck, U., 1997, s 109
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skulle ha lämnat alla i personalen oberörda anser vi vara föga troligt. Hur 

upplever de anställda större förändringar i en organisation när den går från 

att vara förvaltande till att bli förändrande/progressiv?

1.3 Problemformulering

 Går det att utföra stora iscensatta förändringar i en organisation utan 

att stöta på motstånd från de anställda?

 Vilka faktorer påverkar mer än andra, de anställdas upplevelse av 

förändringar?

1.4 Syfte

Studiens syfte är att med utgångspunkt i en fallstudie skapa förståelse för hur 

medarbetare och ledning upplever större förändringar i organisationen och 

då framförallt om det förekommer något motstånd mot dessa förändringar.

1.5 Avgränsning och omfattning

Med fallstudie menar vi att vi använder oss av ett fallföretag som genomgått 

ett eller flera fenomen, i detta fall förändringar. Vi har avgränsat oss till att 

endast göra våra studier vid ett fallföretag, nämligen Kontek Lön AB.  

Anledningen till detta är att vi har fått full tillgång till företaget under cirka tre 

års tid och att vi har byggt upp ett stort förtroende hos de anställda under 

denna period. Företaget har dessutom genomgått flera förändringar under 

denna tid, vilket gör det till ett intressant och relevant företag att studera. Det 

faktum att företaget är ett småföretag10 gör att rapporten kan tänkas 

applicerbar på en stor mängd företag. Rapporten avgränsas inte till någon 

speciell förändring på Kontek, detta av flera anledningar. Dels så vill vi se vilka 

förändringar som har uppfattats av de olika anställda och på de olika 

avdelningarna samt hur de bemötts, något som inte varit möjligt annars. 

Detta, anser vi, är viktigt för rapporten att utröna. Exempelvis så kanske vissa 

stora förändringar inte alls nämns medan små förändringar som inte ens 

                                                
10 Ska uppfylla kraven på 10-49 anställda och en omsättning på under 10 miljoner Euro.
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ledningen tänkt på uppfattas som stora av många anställda. Vidare menar vi 

att rapporten får en bättre bredd genom att titta på flera förändringar, man 

får en mer generell bild av hur förändringar uppfattas. Arbetet avgränsas till 

att utreda hur de anställda upplever förändringar och hur ledningen tror de 

anställda upplever förändringar, rapporten har alltså ett 

medarbetareperspektiv. Vi är medvetna om att de upptäckter som gjorts på 

vårt fallföretag inte med automatik behöver vara gällande för alla företag, vi 

anser dock att mycket av rapportens innehåll är generaliserbart för liknande 

företag. Varje förändring är förvisso unik men de mänskliga tankarna och 

beteenden som uppstår när saker och ting förändras i ens närhet anser vi 

ändå vara generaliserbara då vi alla är människor. Rapportens syfte är inte 

att säga ”så här är det” utan att uppmärksamma hur förändringar bemöts av 

de anställda och att titta på vilka faktorer som kan tänkas spela in i detta 

bemötande. Att exempelvis säga att kulturen spelar roll i hur förändringar 

bemöts i en organisation är inget som är unikt för Kontek utan något som lätt 

kan generaliseras över många företag i samma storlek.

1.6 Disposition

Uppsatsen är uppdelad som så att vi till en början i presenterar det företag 

där vi har utfört vår fallstudie för att ge läsaren en god inblick i vårt fallföretags 

förutsättningar. Vidare redovisas uppsatsens metodologiska egenskaper för 

att läsaren ska kunna följa våra handlingar och tankar samt för att kunna 

bilda sig en uppfattning om rapportens rimlighet. Därpå introduceras den 

teoretiska grund som uppsatsen bygger på och som har hjälpt oss utforma 

våra intervjufrågor. Därefter presenterar vi vårt empiriska material, det som 

framkommit av våra intervjuer på fallföretaget. Slutligen följer den analys och 

de slutsatser vi har dragit utifrån insamlad teori och empiri. Rubrikerna i 

teorikapitlet och analysen följer varandra till stor del då teorikapitlet har hjälpt 

oss ringa in vad som är viktigt att diskutera i en analys. Det empiriska kapitlet 

har inte följt exakt samma rubriksättning då dessa rubriker är formulerade 

med tanke på de intervjufrågor och de svar vi fått in. Det faller sig mer 
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naturligt att använda dessa rubriker i empirin då de i högre grad förklarar 

innehållet i kapitlet. Sist i rapporten finner man även en källförteckning och 

bifogad intervjuguide. För att förtydliga och öka läsarens förståelse för 

rapportens innehåll så börjar vi varje huvudkapitel med en ingress som närmre 

utvecklar kapitlets innehåll och syfte.

1.7 Företagspresentation

Kontek Lön AB startades redan 1934 med namnet Josef Brenning AB 

Kontorsekonomi Brenning & CO. Idag har företaget cirka 45 anställda där 

merparten arbetar på huvudkontoret i Ljungby. Man håller dock även på att 

starta upp kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kontek omsätter strax 

över 40 miljoner per år och de har målen högt satta då de vill öka detta ännu 

mer under kommande åren.

Från början sålde Kontek blankettplattor för löneutbetalningar och 

företaget hade även en agentur för diverse förenklade kontorsmaskiner. 

Under 1960-talet avvecklade man försäljningen av kontorsmaskiner då det 

var hög konkurrens, istället satsade man på posthanering och förvaring med 

ett egenutvecklat system kallat Kontekano. 1974 togs också beslutet att flytta 

verksamheten från Stockholm till Ljungby och verksamheten blomstrade. I 

början av 1980-talet lanserades persondatorn av IBM, visionen om att varje 

kontorsanställd skulle ha en egen dator för att sköta uppgifter som tidigare 

varit manuella eller mekaniska föddes. Till en början ansågs detta som ett hot 

mot Kontek och man genomförde till och med en reklamkampanj för de 

manuella lönesystemen. Det insågs dock snart att datorerna kom till att 

erövra kontoren och att löneadministration faktiskt lämpade sig mycket väl 

för dessa maskiner. 

Den första versionen av Kontek Datalön kördes på Luxordatorer men 

snart anpassades det även för operativsystemen Ms-Dos och Unix. I takt med 

att allt fler användare tillkom var man tvungen att börja med telefonsupport 

och även kursverksamhet. 1990 lanserades Microsoft Windows 3.0, och det 

innebar en mindre revolution. Kontek bestämde sig för att renodla företaget 
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som lönespecialist och storsatsade. 1997 byggdes ett nytt kurscenter och året 

därpå lades Konteks första hemsida ut på nätet. Efter många års 

utvecklingsarbete lanserade man Kontek Lön 1999. Förutom att producera 

och sälja löneprogram så erbjuder Kontek också sina kunder konsultarbete, 

utbildning och numera outsourcing.

Det kan tyckas som Kontek hängt med bra och utvecklats genom åren 

vilket är relativt sant också, företaget har lyckats utvecklats i takt med övriga 

marknaden. Just nu är dock Kontek inne i en utvecklingsfas som inte liknar 

något tidigare i företagets historia. Marknaden och utvecklingen går framåt i 

rasande tempo och Kontek har inte förrän relativt nyligen satt igång med att 

förnya sig och anpassa sig mer efter omvärlden och dess påtryckningar. I och 

med bytet av företagsledare så har det skett en rad drastiska förändringar 

inom organisationen som vi fått nöjet att observera och ta del av.
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2 VETENSKAPLIG METOD

 metodkapitlet presenterar vi de metoder vi valt och varför vi beslutade 

oss för just dessa. Detta ger läsaren en större förståelse för våra 

resonemang och slutsatser och även möjlighet för läsaren att bedöma 

kvaliteten på våra resultat. 

2.1 Varför metod?

Det går inte nog att understryka vikten av metoden och att vara kritisk och 

medveten om den metod man arbetar utifrån. Kort kan sägas att metod är 

ett samlingsbegrepp för de tillvägagångssätt som finns när vi vill skaffa 

kunskap om samhället, organisationer, grupper och individer. Metodkunskap 

gör att vi kan undersöka verkligheten systematiskt och att vi tydligare kan se

orsaker till händelser, meningar bakom handlingar och vad som ligger bakom 

människors gärningar och åsikter. Det kan sägas att metodläran fungerar som 

ett regelverk för vårt tillvägagångssätt, den är med andra ord normativ.11 Då 

det finns flera olika val av metod är det upp till forskaren att ta ställning till 

vilken metod som är lämpligast för att uppfylla det syfte som finns uppsatt. 

Ännu viktigare är att forskaren klargör vilka argument som finns för valet och 

att valet dokumenteras och motiveras, dels för forskarens egen skull men 

även för att de som ska ta del av resultaten ska kunna bedöma kvalitén och 

trovärdigheten.12

2.2 Forskningsintresse

Utgångspunkten vid forskning och projektutföranden är enligt Andersen de 

tre forskningsintressena. Dessa är det utforskande, det beskrivande och det 

förklarande intresset. Vårt projekt faller inom ramarna för det första, 

utforskande, forskningsintresset. Anledningen till detta var att vi ville vinna 

kunskap och förståelse om något som vi tidigare saknat kunskap om, vi ville 

alltså utforska hur de anställda upplever omställningen från förvaltande till 

                                                
11 Andersen, I., 1998, s 3
12 Andersen, I., 1998, s 4

I
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förnyande organisation och allt vad denna förändring medför och innebär.13

Ytterligare val man står framför som forskare är om en kvalitativ eller 

kvantitativ studie ska genomföras, viktigt att poängtera är dock att det ena 

inte måste utesluta det andra utan en kombination av de båda studierna är 

möjlig.14 Den kvantitativa studien är vanligast i det beskrivande och 

förklarande forskningsintresset då man vill skaffa kunskap om omfattning, 

utbreddhet och i vilken grad olika faktorer påverkar ett fenomen. Ofta görs 

en stickprovsundersökning där resultatet lätt kan generaliseras och jämföras. 

Vid det utforskande intresset faller det sig naturligt att göra en kvalitativ studie, 

det vill säga att vi observerar, samtalar och intervjuar de personer som tros 

sitta på den information som gör att vi kan uppfylla syftet och skaffa oss 

förståelse. Den stora skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ studier är 

alltså användningen av tal.15 I detta projekt har vi därför utfört en kvalitativ 

studie för att uppfylla vårt syfte. Detta föll sig naturligt med tanke på att vi ville 

ta del av individers attityder och tankar, något som är svårt att kvantifiera. 

Andersen menar dock att det är viktigt att poängtera att syftet och därmed 

metoden kan komma att ändras under ett projekts gång, speciellt när det 

handlar om ett projekt som studenter utför inom sin utbildning. Detta då det 

huvudsakliga syftet är att studenten ska lära sig någonting, något som görs 

genom att erkänna misstag och vara öppen för nya alternativ.16

2.3 Forskningsansats

Det finns i allmänhet två vägar att gå då man ska producera kunskap om 

samhället, organisationer och individer, de är deduktion, bevisföringens väg, 

och induktion, upptäcktens väg. Den första har utgångspunkten i befintlig 

kunskap för att dra slutsatser om enskilda händelser. Ett vanligt exempel på 

detta är företagskonsulter som besitter stor generell kunskap om 

organisationer som sedan tillämpas på enskilda företag. Induktion är 

motsatsen, det vill säga att man utgår från empirisk data, exempelvis ett 

                                                
13 Rosengren, K.-E. & Arvidsson, P., 1992, s 25
14 Andersen, I., 1998, s 22
15 Andersen, I., 1998, s 14
16 Andersen, I., 1998, s 19
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enskilt fall, för att sluta sig till generell kunskap om teorin. Induktion är vanligt 

förekommande i det utforskande forskningsintresset där man vill säga något 

generellt efter att ha studerat ett fåtal individer. Andersen poängterar att det 

många gånger är svårt att skilja mellan deduktiva och induktiva 

tillvägagångssätt då de ofta är invävda i varandra under hela processen.17

Vår ansats har framförallt varit av induktivt slag. Som utgångspunkt har vi haft 

befintliga teorier för hur individer kan reagera på förändringar men vår 

förhoppning var också att vår empiri skulle ge upphov till kritik och revidering 

av befintliga teorier. 

2.4 Undersökningsdesign

Undersökningsdesign handlar om vilket sätt som vårt valda fenomen studeras 

på. Det finns närmast otaliga design eller tillvägagångssätt och valet av de 

som används beror, som så mycket annat, på det syfte och de 

problemställningar man utgår ifrån. De resurser som finns att tillgå i form av tid 

och kapital och de intressenter som finns påverkar också valet av design. 

Ytterligare mycket viktiga faktorer är vad som ska studeras, antalet 

undersökningsenheter och forskarens kontroll. I vårt fall har vi studerat de 

anställda vid en organisation, sammanlagt har vi intervjuat 16 av de cirka 45 

anställda. Anledningen till att det blev just 16 stycken beror helt enkelt på att 

vi kände att vi på slutet fick mycket lika svar från respondenterna och alltså 

nått så kallad informationsmättnad. Urvalet har gjorts av oss i samråd med 

företagets VD och vi har försökt få så stor spridning som möjligt på de 

anställda, dels till ålder och kön men även så att anställda från samtliga 

avdelningar blivit representerade. Att VD:n varit delaktig i uttagningen av 

intervjupersoner är inget som vi ser som ett problem. Tack vare vår långa 

erfarenhet från Kontek så anser vi oss ha haft goda möjligheter att upptäcka 

om ett taktiskt urval av intervjupersoner skulle ha uppstått. VD:ns roll var 

endast att lista de som var lediga för intervju och hade inget intresse i att välja 

ut personer som exempelvis på något sätt skulle vara förespråkare av hennes 

ledarstil. Ledningen är själva intresserade av ett så korrekt resultat som möjligt 

                                                
17 Andersen, I., 1998, s 30
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och skulle bara förstöra för sig själva om de gjort ett taktiskt urval. Sist men inte 

minst så pekar svaren vi fått in tydligt på att ledningen inte bara tagit med de 

som är nöjda med allt företaget tagit sig för.

Spridningen och den stora andelen intervjuade utifrån hela 

populationen har bidragit till en högre trovärdighet.18 Andersen listar ett antal 

typiska undersökningsdesigner, bland annat surveystudien som är vanligt 

förekommande vid stora populationer och där datan är kvantitativ. En annan 

design är fältexperimentet som är vanligt förekommande då man vill 

undersöka orsakssamband och har ett förklarande forskningsintresse. Dessa 

var dock inte aktuella för vårt syfte utan vi har utfört en så kallad fallstudie. 

Denna design är mycket vanlig vid undersökningar i organisationer och 

institutioner och så av en viktig anledning. Eftersom organisationsforskaren 

sällan kan arbeta experimentellt utan måste studera organisationer på plats 

så har forskaren ingen direkt kontroll över ovidkommande faktorer. Fallstudien 

kännetecknas dessutom av att man arbetar med många variabler, så kallad 

multifaktoriell design, och få antal undersökningsenheter. Eftersom fallstudien 

ofta innebär många och långa samtalsintervjuer med enheterna måste 

antalet enheter hållas ner för att forskaren ska kunna hantera all insamlad 

data.19 Andersen diskuterar att det kan vara svårt att avgränsa 

undersökningsenheten, i vårt fall har vi fokuserat på företagets anställda då 

det är deras upplevelser som vi ansåg intressanta att studera. 

Andersen skiljer även på enskilda och multipla fallstudier, den första 

innebär att det endast är en organisation som studeras medan den senare 

innebär att flera organisationer studeras. De multipla fallstudierna har fördelen 

av att de är lättare att generalisera men den enskilda fallstudien är många 

gånger att föredra, exempelvis när man har för avsikt att pröva fallet 

gentemot redan existerande kunskaper, när fallet är unikt och inte har varit 

föremål för noggranna studier och när fallet är fenomenavslöjande. Vi har 

utfört en enskild fallstudie där vi alltså studerat en organisation och en speciell 

händelse som är unik för just det företaget. Andersen påpekar att det är 

                                                
18 Andersen, I., 1998, s 130
19 Andersen, I., 1998, s 129
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möjligt att generalisera utifrån båda typer av fallstudier, viktigt i båda fallen är 

att komma fram till vilka resultat som är specifika för det studerade fallet och 

vilka resultat som är generella.20

2.5 Datainsamlingsmetod för teoretisk information

Teori kan sägas innefatta all redan insamlad kunskap som är mer eller mindre 

underbyggd, och de existerande teorierna inom vårt ämnesområde spelar 

naturligtvis stor roll för vårt fortlöpande arbete men är viktigt redan i arbetet 

med att formulera problemställning och syfte. Utan att ha läst in sig på teorier 

kring ämnet är det dessutom näst intill omöjligt att utföra en fallstudie på ett 

bra sätt. Innan den empiriska insamlingen börjar behöver man ha en skiss över 

studien och då krävs teoretiska förslag som guidar oss till att vilka data som 

ska samlas in och vilka strategier som bör användas vid analysen av datan.21 I 

vårt projekt har vi använt oss av litteratur och vetenskapliga artiklar kring det 

valda ämnet. I första hand använde vi oss av Växjö Universitets bibliotek och 

Halmstad Högskolas bibliotek. För vetenskapliga artiklar använde vi oss av 

Växjö Universitets databaser ELIN, Business Source Premier och en databas 

som använts frekvent är Emerald Managements Xtra 150 Database. 

Databasen når ut till över 15 miljoner användare världen runt. De journaler 

som finns att tillgå via denna databas är alla av hög kvalitet då många 

ledande managementfilosofer presenterar sina forskningsprojekt här. 

Sökningarna har gjorts genom användandet av relevanta begrepp såsom 

förändringsarbete, ledarskap, organisationslära, organisationsförändringar, 

organisationskultur och organisationsutveckling. Givetvis har de engelska 

motsvarigheterna också använts, främst vid artikelsökning. Vi har även haft 

lektion i hur man söker i databaser och alla artiklar vi tittat på har varit peer 

reviewed för att säkerställa dess vetenskapliga relevans.

De böcker vi samlat information ifrån är alla författade av personer som 

är respekterade inom sina respektive områden. Teorierna vi använt oss av i 

denna rapport är till för att ge läsaren ökad förståelse kring ämnet men även 

                                                
20 Andersen, I., 1998, s 131
21 Yin R.K., 2003, s 28
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för att vi ska kunna ställa relevanta frågor och för att kunna göra en så bra 

analys som möjligt genom att jämföra teorier med insamlad empiri.

2.6 Datainsamlingsmetod för empirisk information

Undersökningsdesignen som tidigare diskuterats har egentligen som viktigaste 

roll att specificera de kombinationer av datainsamlingsmetoder som ligger till 

grund för den empiriska insamlingen. Därför kan sägas att val av 

datainsamlingsmetod till stor del har bestämts i samband med val av 

undersökningsdesign och därmed även av valet av forskningsintresse.22 I vårt 

fall innebär det att vi har utfört observationer och samtalsintervjuer då dessa 

är vanligast i den utforskande fallstudien. Just tillämpningen av både 

intervjuer och observationer påpekar Patel &Tebelius är viktigt för att 

fallstudien ska bli så bra som möjligt.23  Dessa kan dock utföras på många 

olika sätt, en intervju kan till exempel vara öppen eller strukturerad. Den 

senare är vanligast i det beskrivande och förklarande forskningsintresset då 

intervjuaren redan är insatt i och har hög kunskap om fenomenet och således 

kan styra intervjupersonen. Då vi befinner oss i det utforskande intresset har vi 

istället utfört öppna eller riktat öppna intervjuer med de anställda för att vi 

ville ta del av intervjupersonens upplevelse av ett fenomens kvaliteter och 

betydelse. Vi har alltså till stor del låtit intervjupersonen styra intervjun och vilka 

detaljer som är viktiga. Nyckel är att det är intervjupersonen som bär på 

”hemligheten” på den kunskap som söks.24 Rosengren benämner 

samtalsintervjun som ett mellanting mellan standardiserade och icke-

standardiserade intervjuer. Där diskuteras bestämda teman och ämnen som 

intervjuaren bestämt men som sedan intervjupersonen får tala fritt kring. 

Denna typ av intervju liknar mycket den riktat öppna intervjun och den har 

legat till grund för vår empiriska insamling. Vi har utfört våra samtalsintervjuer 

med anställda som varit med om den aktuella förändringen och förutom att 

föra anteckningar har vi bandat alla samtal så att vi kunnat lyssna på det som 

                                                
22 Andersen, I., 1998, s 141
23 Patel, R. & Tebelius, U., 1987, s 62
24 Rosengren, K.-E. & Arvidsson, P., 1992, s 139
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sagts i efterhand. Det minskar risken för att vi ska ha tolkat svaren felaktigt och 

det gav oss även möjlighet att använda oss av citat i rapporten. För att öka 

chansen att få sanningsenliga svar från intervjupersonerna har vi noga 

påpekat och garanterat att allt som sägs behandlas anonymt.  Samtliga 

intervjuer utförde vi i ett avskilt fikarum på Kontek där vi kunde intervjua och 

samtala utan att bli störda av andra. Där skapade vi en lugn och avslappnad 

miljö där respondenterna även fick möjlighet att avnjuta en kopp kaffe under 

själva intervjuandet.  VI är medvetna om att samtalsintervjuer inte bara 

innebär fördelar. Enligt Patel & Tebelius så finns risken att tillrättalagd 

information kommer fram. Detta då individen inte befinner sig i ett helt 

naturligt sammanhang och att hon måste ha en tydlig minnesbild som också 

ska kommuniceras så att forskaren uppfattar den på samma vis. Dessa risker 

anser vi dock ha minimerat då vi även har använt oss av observation i stor 

utsträckning. Patel & Tebelius menar att observationer eliminerar de 

mellansteg som intervjuer och enkäter innebär. Vid observationer studerar 

observatören direkt de beteenden som ska utgöra en del i studien. 25

Man skiljer på öppna eller slutna, deltagande eller icke-deltagande, 

strukturerade eller ostrukturerade och direkta eller indirekta observationer. Då 

vi under nästan tre års tid befunnit oss periodvis ute på det aktuella företaget 

så har vi haft många timmars tillfälle till att observera organisationen. Den 

typen av observation vi genomfört kan liknas vid en öppen, deltagande, 

ostrukturerad och indirekt observation. Detta då de anställda på 

organisationen varit medvetna om att de blivit observerade, att vi befunnit 

oss på arbetsplatsen och socialiserat med de anställda, att vi inte på förhand 

valt ut vissa aktiviteter att observera och att de anställda inte känt till syftet 

med observationen.26

2.7 Rapportens giltighet

Utifrån den insamlingsteknik för det empiriska materialet som forskaren väljer 

uppkommer olika problem och svårigheter. Ofta handlar det om mättekniska 

                                                
25 Patel, R. & Tebelius, U., 1987, s 94
26 Andersen, I., 1998, s 156
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problem som främst berör den kvantitativa forskningsmetoden.  Vid kvalitativ 

forskning blir detta något förvirrande då det är en helt annan sak att mäta 

människors upplevelser och tankar. Här handlar det om att forskaren ställer 

kritiska frågor som ”innehåller dokumenten information som berör det 

centrala fenomenet? Är den teoretiska referensramen rimlig i förhållande till 

den allmänna kunskapen om fenomenet? Vilka faktorer kan ha påverkat 

tolkningarna? Vilka alternativa tolkningar finns?”27 Forskaren bör hela tiden 

övertyga läsaren om varför hon insamlat material och sammanställt det på 

ett visst sätt. Patel och Tebelius nämner begrepp som tillämplighet, 

överensstämmelse, pålitlighet och noggrannhet för att kunna garantera den 

empiriska insamlingens giltighet vid kvalitativ forskning:28  

Tillämplighet – handlar om att forskaren väljer passande undersökningsgrupp i 

förhållande till den problemställning och syfte som är ställt. Forskaren ska välja 

de individer som kan ge en så god bild över fenomenet som möjligt. Det är 

exempelvis viktigt att individerna är intresserade av problemet och tycker att 

forskningen är betydelsefull. En kombination av olika insamlingstekniker kan 

öka tillämpligheten, exempelvis att forskaren dels observerar men även gör 

intervjuer.  För att få så god tillämplighet som möjligt har vi varit noga med att 

välja en riktig undersökningsgrupp. Med utgångspunkt i vårt syfte har vi valt 

att intervjua och observera anställda och ledning vid företaget. Dessa kan 

utan tvekan ge den rikaste bilden kring vårt valda fenomen. Tillämpligheten 

har dessutom ökat då vi valt att både göra intervjuer och observationer 

under en längre tid. 

Överensstämmelse/rimlighet – Som forskare är det viktigt att informationen 

som insamlats verkligen stämmer överens med den verklighet som ämnar 

fångas. I den kvalitativa forskningen handlar det om att insamlad information 

och tolkningar som gjorts är rimliga. Rimligheten ökar om forskaren kan påvisa 

att tolkningarna bygger på ett väl insamlat material och att de går att 

                                                
27 Patel, R. & Tebelius, U., 1987, s 77
28 Patel, R. & Tebelius, U., 1987, s 77-82
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tillämpa i flera situationer. Rimligheten bygger också på att forskaren kan skilja 

på ord och handling hos den intervjuade och se hur väl dessa stämmer 

överens. Chanserna att uppmärksamma eventuella skillnader ökar om 

forskaren har förtroende hos intervjupersonen. För att öka rimligheten i 

rapporten har vi intervjuat så många individer att vi nått informationsmättnad. 

Något som gör att våra tolkningar bygger på ett rikt insamlat material. Vår 

goda och långvariga kontakt med individerna på företaget har gjort att vi 

har byggt upp ett stort förtroende, därmed anser vi att individerna har svarat 

sanningsenligt. Vi är dock medvetna om att hela sanningen inte alltid 

kommer fram och i de fallen tycker vi att vi kunnat läsa av det hos individen.  

Pålitlighet/trovärdighet – För att öka trovärdigheten ska de tolkningar som 

gjorts inte vara baserade på förutfattade meningar eller stereotypa 

uppfattningar. Tolkningar som bygger på observationer och intervjuer ska inte 

heller vara färgade av forskarens egna synpunkter. Forskaren måste kunna 

hålla distans till undersökningsgruppen och inte bli för djupt engagerad i sin 

forskning för att inte påverka det insamlade materialet. För att trovärdigheten 

ska vara hög måste läsaren få chans att bedöma forskarens utgångspunkter 

och förfaringssätt, för att själv kunna bestämma om hon förkastar eller 

accepterar de tolkningar som gjorts. Vid tolkningen av vårt insamlade 

material har vi hela tiden försökt hålla oss objektiva och distanserade till 

materialet. Våra egna observationer färgar oss till viss del men vi har som sagt 

varit noga med att hålla isär detta vid tolkningen och insamlingen. Vi anser 

också att läsaren har kunnat få en god inblick i vårt arbetssätt och fått 

motiveringar till de val vi har gjort, något som gör att läsaren själv kan bilda sig 

en uppfattning av våra tolkningar. 

Noggrannhet/samvetsgrannhet/ärlighet – Kvaliteten på rapporten handlar till 

stor del om forskarens ärlighet. Det är viktigt att forskaren för anteckningar 

och reflektioner under hela processen. Det handlar även om att forskaren inte 

påverkar intervjupersonerna på något sätt, exempelvis genom att ställa 

ledande frågor eller att lägga svaret i mun. Givetvis ska inte forskaren 
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manipulera eller förfalska det insamlade materialet. Extra viktigt är det att 

vara ärlig vid själva tolkningsfasen. Här är det annars lätt att forskaren 

medvetet eller omedvetet utelämnar material som är motsägelsefullt eller 

som inte passar in. Citat ska naturligtvis inte heller förvrängas eller tas ur sitt 

sammanhang. Vidare ska forskaren tydligt förklara på vilka grunder hon har 

dragit sina slutsatser. I rapporten har vi som självklar avsikt att vara helt ärliga i 

det vi presenterar, något annat vore förkastligt enligt oss. Under 

insamlingsfasen har vi dessutom varit noga med att föra anteckningar kring 

tankar som dykt upp för att kunna använda oss av i tolkningsfasen. 

Intervjufrågorna har också varit utformade så att det inte ligger någon 

vinkling i dem. Under tolkningsfasen har vi varit noga med att titta på hela 

vårt insamlade material och inte utelämna avvikande information bara för att 

det inte passar in. På det stora hela anser vi att rapporten kan sägas ha en 

hög trovärdighet och giltighet men givetvis lämnar vi detta till läsaren att 

bedöma.
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3 TEORI

etta kapitel redovisar den teori vi samlat in och som vi funnit 

nödvändig för vår rapport. I kapitlet presenteras först vad förändringar 

är och de olika typer av förändringar som kan förekomma. Sedan presenteras 

även hur förändringar påverkar dels individen men även hela organisationen. 

Avslutningsvis har vi sammanfattat det vi finner viktigast för oss och läsaren att 

ha med sig in i det empiriska kapitlet och i analysen.

3.1 Förändringsbegreppet

Förändring kan definieras som ”en planerad eller oplanerad ändring av 

jämviktstillståndet i en organisation, situation eller process. En förändring 

medför att något blir annorlunda till utseende, struktur eller beteende. En 

förändring förutsätter inte att något är dåligt, det vill säga den behöver inte 

utgå från en värdering”.29 Jacobsen & Thorsvik har en liknande syn på 

förändring och menar att det innebär att något görs annorlunda, det vill säga 

att det ska göras något nytt, dock kan ”att göra något nytt” även innebära 

att man går tillbaka från tidigare förändringar till något gammalt och 

välkänt.30

Sörgärde menar att förändringar kan ske på individ-, grupp- och 

organisationsnivå. På individnivå kan det innebära nyanställning eller avsked 

av personal eller att man utbildar den befintliga personalen. På gruppnivå 

kan förändringarna innebära byggande av team, att få grupper att 

interagera och samarbeta. På organisationsnivå kan det innebära att man 

förändrar organisationsstrukturen eller ledarskapet men även större 

förändringar som vision och mission, strategi eller kultur.31

Enligt Jacobsen & Thorsvik finns det tre sorters förändringar, det kan vara 

utvecklandet av nya element, alltså införseln eller skapandet av något som 

inte sedan tidigare funnits i företaget. Man kan förändra redan existerande 

                                                
29 Anrell, T., 1989, s 159
30 Jacobsen, D. I. &  Thorsvik, J., 2002, s 439
31 Sörgärde, N.,2006,  s 5

D
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element, exempelvis genom att slå ihop avdelningar. Eller så kan element tas 

bort, exempel på detta kan vara att man lägger ner en avdelning inom 

organisationen.32

Förändringar är något helt naturligt och kommer alltid att ske i samhällen 

och organisationer. Detta påverkar och berör naturligtvis individer på ett eller 

annat sätt och viktigt att komma ihåg är att förändringar i arbetsmiljön 

uppfattas mycket olika från individ till individ. Det någon ser som en liten, 

obetydlig förändring kan någon annan se som en jätteförändring.33 Somliga 

är motvilliga medan andra är oerhört positiva. Bovey & Hede menar 

dessutom att anställda inte bara upplever förändringar olika utan de har 

även olika förmåga och vilja till att acceptera dem.34

3.1.1 De fyra dimensionerna

För att se på, och klassificera, vilka olika typer av förändringar det finns så har 

Jacobsen & Thorsvik valt att dela in dem i fyra olika dimensioner:

Revolution eller Evolution – Denna dimension handlar om hur omfattande 

förändring som sker. En evolutionär förändring sker med små förändringar som 

till sist kan summeras upp till en radikal förändring. Den kommer, så att säga, 

lite mer ”smygande”. En revolutionär förändring sker hastigt, man gör stora 

förändringar i organisationen på mycket kort tid. Det kan vara svårt att skilja 

på revolutionär och evolutionär förändring då en evolutionär förändring kan 

se ut som en plötslig revolutionär förändring när den väl ackumuleras, men 

man kan alltså känneteckna en revolutionär förändring genom att den är stor 

och sker på kort tid.35 Sörgärde är inne på liknande tankar fast med andra ord 

och använder inkrementella och radikala förändringar som två motpoler där 

de inkrementella förändringarna är ytliga, mindre förändringar som inte 

påverkar hela verksamheten och som sker gradvis. Sörgärde poängterar 

dock att det är viktigt att förstå att förändringar kan uppfattas olika, för en 

                                                
32 Jacobsen, D. I. &  Thorsvik, J., 2002, s 439
33 Gille, Y. & Rudebeck, U., 1997, s 109
34 Bovey, W. H. & Hede, A., 2001,  s 372
35 Jacobsen, D. I. &  Thorsvik, J., 2002, s 440-441
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individ kanske förändringen är inkrementell men för en annan så är den 

radikal.36

Proaktiv eller Reaktiv – Huruvida en förändring är proaktiv eller reaktiv 

beror på om man gör en förändring för att ett förhållande redan har 

förändrats (reaktivt) eller om det görs en förändring i förebyggande syfte för 

att man tror att det, i framtiden, kommer vara nödvändigt (proaktivt). En 

reaktiv förändring sker alltså när ett förhållande redan har förändrats och man 

därmed måste agera och justera organisationen efter detta. Medan man i en 

proaktiv förändring är förutseende och gör en förändring för framtida 

förhållanden.37

Strukturell eller Kulturell förändring – I en strukturell förändring 

koncentrerar man sig på den formella strukturen, exempelvis arbetsfördelning, 

samordning, styrning och belöning, medan man i en kulturell förändring har 

för avsikt att ändra folks attityder och åsikter. En strukturell förändring siktar in 

sig på de mer ”hårda” aspekterna i en organisation medan de kulturella 

förändringar riktar in sig på de mer mjuka delarna som personers känslor och 

uppfattningar. Även i denna dimension är det svårt att se skillnaden mellan 

en strukturell och en kulturell förändring. En strukturell förändring förändrar 

nästan alltid kulturen på något sätt och vice versa.38

Planerat eller Inte planerat – I denna dimension kategoriserar man in 

förändringar genom att se om de är planerade eller inte. Planerade 

förändringar är människostyrda och baseras på kunskap och lärande. Detta 

är den vanligaste formen av förändring hos organisationer idag. En icke 

planerad förändring kan vara ett resultat av tillfälligheter och av att fenomen 

sammanfaller tidsmässigt. Det kan alltså plötsligt uppstå en situation som 

snabbt kräver en förändring i organisationen, detta kan då kallas för en inte 

planerad förändring.39

                                                
36 Sörgärde, N.,2006,  s 6
37 Jacobsen, D. I. &  Thorsvik, J., 2002, s 441-442
38 Jacobsen, D. I. &  Thorsvik, J., 2002, s 443
39 Jacobsen, D. I. &  Thorsvik, J., 2002, s 444
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3.2 Förändringar och reaktioner

3.2.1 Individens inställning

Reaktionerna vid förändring är svåra att förutspå och ibland även att 

hantera. Förändringar kan ses som nya möjligheter, nya spännande 

arbetsuppgifter och ökad utveckling men det kan även innebära psykiska 

påfrestningar för individen och osäkerhet. Många ser förändringar som ett hot 

just på grund av att det är förändringar. Hoag m.fl. menar att det inte är

särskilt konstigt då förändringar innebär att man inte längre gör som tidigare 

gjorts och det innebär osäkerhet, att lämna det kända för det okända.40

Rubenowitz påstår att individens reaktioner på förändringen ofta är 

annorlunda mot den syn och reaktion som ledningen har. Individen baserar 

sina värderingar på hur förändringarna kommer att påverka just henne och 

hennes ställning. Hon frågar sig på vilket sätt som ledningen tar hänsyn till 

hennes erfarenheter, synpunkter och önskemål. Då individen baserar sitt 

värde på den arbetskicklighet hon har idag så är det naturligt att 

inställningen till förändring ofta blir negativ eller reserverad. Detta försvårar 

givetvis hela förändringsprocessen och rimmar dessutom illa då det nu är 

extra viktigt att ha personalens stöd. Motståndet som uppstår sker ofta i 

tysthet och kanske inte ens medvetet, något som gör det ännu svårare att 

klara av förändringsarbetet. Rubenowitz menar därför att individens reaktion 

vid en förändring bygger på hur individen värderar effekten av denna. Om 

hon anser att förändringen kommer påverka henne positivt så kommer hon 

att aktivt medverka och förespråka förändringen medan en negativ 

påverkan innebär att hon kommer att göra motstånd. Ytterligare alternativ är 

att individen inte vet hur förändringen kommer att påverka henne och då 

kommer hon att försöka ta reda på detta och samtidigt hålla en reserverad 

hållning under tiden. Det kan även vara fall där individen anser att 

förändringen inte kommer att påverka henne överhuvudtaget och därför bryr 

sig individen varken om att göra motstånd eller stödja arbetet.41

                                                
40 Hoag, B., Ritschard, H. & Cooper, C., 2002, s 7
41 Rubenowitz, S., 1978, s 207-210
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3.2.2 Anställdas föreställning kring rättigheter på företaget

Arbetare i en organisation utvecklar med tiden vissa rättigheter, exempelvis 

på vilket sätt de ska behandlas. Förändringar som rör upp bland dessa 

föreställningar eller rättigheter skapar motstånd vilket gör det svårt för 

organisationer att genomföra snabba och/eller omfattande förändringar. I en 

organisation med en stabil miljö kan man tillåta att rättigheter och 

föreställningar bildas då de kan förstärka de anställdas säkerhet och 

hängivenhet, men i miljöer som har mycket förändring kan detta istället 

försvåra organisationens förmåga att genomföra förändringar som kan krävas 

för att ha konkurrensfördelar eller inte hamna efter sina konkurrenter. Genom 

att förstå hur dessa rättigheter eller förställningar uppkommer så kan man 

också bättre förstå motstånd till förändring.42

När en person blir anställd så skrivs ett anställningskontrakt, detta kontrakt 

innehåller långt ifrån allt som har med ens anställning att göra utan innehåller 

bara det mest väsentliga såsom sina arbetsuppgifter. Allt eftersom 

anställningen fortskrider så bildar sig de anställda egna uppfattningar om vad 

de har rättighet till och vad de kan förvänta sig, detta utan att det egentligen 

behöver vara en korrekt uppfattning. När sedan en förändring sker på 

företaget som gör att någon föreställd regel förändras så bildas ett motstånd 

hos den anställde, regler ska, så att säga, inte brytas enligt den anställde.43

3.2.3  En föränderlig ekvation

Heath m.fl. menar att en negativ förändring väger tyngre än två positiva 

förändringar, detta innebär således att det inte behövs mycket för att stöta 

på motstånd medan det kan krävas mycket för att uppnå en positiv effekt. 

Ponera att en person får välja mellan två jobb, ett jobb där hon får resa 

mycket och ett där hon får bättre betalt. Båda jobben är lika attraktiva för 

henne då hon tycker om att resa men samtidigt vill få bra betalt. Efter mycket 

om och men bestämmer hon sig för att ta jobbet med mycket resande. 

                                                
42 Heath, C., Knez, M. &  Camerer, C., 1993, s 75-93
43 Heath, C., Knez, M. &  Camerer, C., 1993, s 75-93
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Några månader senare får hon reda på att hennes tjänst ska ändras, hon 

kommer att sluta resa men får mer betalt. Det kommer nu uppstå ett 

motstånd då hon får ge upp resandet för högre lön. Det positiva uppväger 

alltså inte det negativa även om dessa båda olika anställningar var likvärdiga 

när hon skulle besluta sig för vilket jobb hon ville ha några månader tidigare. 

Den anställde har alltså skapat sig sina rättigheter och har hittat sitt ”status 

quo” eller sin utgångspunkt, om status quo ändras på ett sätt till det sämre så 

måste alltså flera positiva förändringar göras för att inte motstånd ska 

uppstå.44

3.3 Kommunikation vid förändringar

Ofta startar förändringsarbetet med en vision, en vision som måste 

kommuniceras till alla berörda. Vidare måste visionen väcka gensvar hos de 

berörda för att det ska vara meningsfullt att ta den vidare till handling. Ofta 

väcker visionen motstånd hos de berörda, det vill säga medarbetarna.45

Anrell menar på att det främst är större förändringar som väcker 

motstånd och skapar konflikter, framförallt då medarbetarna upplever att de 

utsätts för förändring som de inte själva fått vara med och påverka. Anrell 

menar att inget förändringsarbete kan nå sitt mål utan de berörda 

människornas medverkan och motivation.46 Colenso menar å andra sidan att 

även små förändringar har en tendens att mötas med viss skepsis av de 

anställda. Framförallt om de inte har möjlighet att ifrågasätta förändringen, 

då skapas oro och en känsla av att inte vara delaktig i sin egen ”tillvaro” hos 

den anställde och därmed ökar risken för att förändringarna kommer att 

misslyckas eller inte uppnå sina mål.47 Rubenowitz menar att många företag 

brister i kommunikationen kring förändringen till de anställda. Detta skapar 

osäkerhet och rykten bland de anställda och därmed ökar risken för en 

negativ inställning. Som ledning är det alltså kritiskt att klart tala om vad 

förändringarna kommer att innebära för individen för att inte skapa onödig 

                                                
44 Heath, C., Knez, M. &  Camerer, C., 1993, s 75-93
45 Gille, Y. & Rudebeck, U., 1997, s 109
46 Anrell, T., 1989, s 154
47 Colenso, M., 2000, s 4
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osäkerhet.48 Macri m.fl. instämmer i sin rapport men tilläger även att 

ledningen inte bara bör kommunicera att en förändring ska ske utan även 

motivera varför förändringen är nödvändig och vad den kommer att 

innebära. 49

Anställda kan upprätta negativa känslor mot förändringar dels i själva 

implementeringsfasen men även i den tidigare planeringsfasen. I 

planeringsfasen kan anställda uppfatta att de planerade förändringarna ska 

leda till något som de egentligen inte är tänkt att leda till, detta beror främst 

på kommunikationsproblem mellan ledning och anställda. Även brist på 

information kan leda till att de anställda sätter sig emot förändringsplanen. 

Brist på motivation är ytterligare en faktor som påverkar de anställdas 

inställning. Under själva implementeringen kan de anställda göra motstånd 

då de ser att just deras avdelning påverkas negativt av förändringen även 

om den påverkar organisationen positivt i det stora hela.  De kan även 

uppleva att förändringen inte är den rätta lösningen på problemet vilket 

leder till motstånd.50

3.4 De positiva effekterna av motstånd

Motståndet behöver dock inte vara negativt för förändringsarbetet utan 

snarare nödvändigt för att förstå vad som är viktigt och oviktigt samt för att 

kunna bidra till att framtida förändringsarbete blir bättre bemött av de 

anställda.51 Gille & Rudebeck menar dessutom att motståndet även gör att 

förändringen inte hejdlöst kastar in organisationen i nya okända impulser. 

Istället garanterar den bevarande kraften att man tänker kritiskt kring 

förändringen, vilket ökar chanserna till att den förändring som sedan sker blir 

positiv och genomtänkt.52

Price är av samma åsikt då han menar att personer som är starkt 

förankrade i ett visst företags kultur i regel är skeptiska mot förändringar av 

                                                
48 Rubenowitz, S., 1978, s 207-210
49 Macri, D. M., Tagliaventi, M. R. & Bertolotti, F., 2002, s 295
50 Val, M. P. & Fuentes, C. M., 2003, s 148-149
51 Val, M. P. & Fuentes, C. M., 2003, s 148
52 Gille, Y. & Rudebeck, U., 1997, s 109
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densamma och detta kan utnyttjas till något positivt genom att de 

ifrågasätter och utmanar förändringarna, vilket i sin tur kan leda till att 

förändringsförslagen förbättras innan de implementeras.53

3.5 Förändring och kultur

Kultur är ett oerhört brett begrepp, det finns hundratals definitioner på 

kulturbegreppet. Enligt Ehn & Löfgren är kultur ”det att vi intresserar oss för de 

koder, föreställningar som människor delar (mer eller mindre, medvetet eller 

omedvetet) och som de kommunicerar och bearbetar i socialt handlande”.54

Tidigare har man inom kulturvetenskapen begränsat kulturbegreppets 

innehåll till att endast innefatta tänkandet. På senare tid har det dock 

återgått till den vidare definitionen som definierar kultur som ”allt det som 

människan har, gör och tänker, det vill säga både materiella ting, 

beteendemönster och tänkande”.55 Organisationskultur kan sägas vara 

summan av idéer, värderingar och normer som finns på företaget. Företagets 

kultur påverkar exempelvis hur beslut tas i företaget samt hur 

sammanhållningen är mellan de som befinner sig i kulturen. Man kan säga att 

varje organisation är som ett eget litet samhälle med sin egen speciella 

kultur.56

Det är viktigt att ha kunskap om organisationens kultur och att ha en 

kultur som de anställda trivs i. Företagskulturen har nämligen betydelse för 

företagets effektivitet, tillväxt och lönsamhet. En stark kultur är dessutom en 

konkurrensfördel gentemot andra företag i samma bransch. Det är vanligt att 

företagsledare ger företagskulturen äran för företagets framgångar. Pfeffer 

menar att traditionella källor till framgång så som produkten och 

processteknologin betyder mindre än organisationens kultur och förmåga. 

”Kulturen är alltså av stor vikt för hur organisationer fungerar: från strategisk 

förändring, till vardagligt ledarskap och hur chefer och anställda förhåller sig 

                                                
53 Price, A. D. F. & Chahal, K., 2006, s 237-251
54 Ehn, B. & Löfgren, O., 2001, s 9
55 http://www.ne.se, 2007-04-23
56 http://www.ne.se, 2007-04-22
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till och samverkar med kunderna, liksom hur kunskap skapas, delas, 

vidmakthålls och används”.57

Schein menar att kulturen framförallt formas av ledaren i en organisation 

och går så långt att han menar att ledarskap och kultur är två sidor av 

samma mynt. Lyckas en ny ledare med att förmedla sina värderingar och 

antaganden till sina anställda utan att möta motstånd kommer kulturen att 

ändras i önskad riktning.58 Alvesson har samma tankar och menar att sättet 

ledningen väljer att styra sin organisation på har stor inverkan på den kultur 

som råder, man skulle till och med kunna säga att det är eller blir en del av 

kulturen.59

Vid förändringar inom organisationen kommer alltså kulturen att 

påverkas på ett eller annat sätt. Schein menar att förändringar i teknologi, 

strategier, ledarskap, anställningar, struktur och omorganisation alla bidrar till 

att kulturen förändras.60 Det är ledarens roll att skapa och forma en god 

företagskultur men det är samtidigt samtliga medarbetare som är med och 

formar kulturen och som i slutändan ska trivas i kulturen som omger dem.61

Trots att medarbetarna är medvetna om att förändringarna kommer att 

påverka kulturen till det bättre är det svårt att acceptera förändringarna. De 

innebär att man måste ge upp något invant och kanske förlorar sin identitet 

och sammanhållning. Schein kallar denna typ av osäkerhet för learning 

anxiety, rädsla för att behöva lära sig nytt och lämna det invanda.62

3.6 Sammanfattning teori

De anställda i en organisation börjar med tiden att föreställa sig vissa 

rättigheter. Dessa rättigheter kan sägas vara ”lagar” för vad man ska göra, 

hur man ska göra det och vilken plats man har i organisationen. När sedan 

förändringar genomförs så ändras dessa rättigheter och det kan då uppstå 

motstånd till förändringarna.

                                                
57 Alvesson, M., 2001, s 9
58 Schein, E., 2004, s 4-5
59 Alvesson, M., 2002, s 93-97
60 Schein, E., 2004, s 304-316
61 Schein, E., 2004, s 4-5
62 Schein, E., 2004, s 322
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Under förändringsarbetet är det viktigt att ledningen ser de anställda 

som individer och förstå att förändringarna påverkar olika personer på olika 

sätt. Upplevelsen av förändringar går alltså inte att generalisera med tanken 

att organisationen är en enhet, utan den består av många olika. Att säga 

”företagskulturen blir bättre” eller ”belastningen minskar för de anställda” är 

ett sätt att generalisera som sannolikt inte stämmer med vad en del anställda 

tycker.

Om en anställd upplever en förändring som negativ menar man att det 

krävs dubbelt upp av positiva förändringar för att den anställde ska komma till 

status quo igen, alltså till den upplevda nöjdhet hon befann sig på innan. 

Man får dock inte glömma bort att motstånd inte endast är av ondo. Tvärtom 

så kan motstånd medverka till att beslut och förändringsarbete tänks igenom 

extra noga och genomförs med större precision. Detta då motståndet kräver 

mer dialog och diskussion, man ser till alla möjligheter. Risken för att 

genomföra förändringar på ren impuls minimeras. 

Det är viktigt att kommunicera och informera genom hela 

förändringsarbetet. Dålig kommunikation skapar förvirring och oro. Det är 

bättre att ge rak information och kunna styra denna än att det uppstår rykten 

på arbetsplatsen. De anställda måste få känna att de är delaktiga i 

förändringarna och att de kan påverka sin tillvaro, även om det i realiteten 

inte alltid är så.

Under förändringsarbetet är det också viktigt att ha uppsikt över hur 

organisationskulturen påverkas av förändringarna. En stark kultur är en 

konkurrensfördel medan en dålig och svag kultur kan få flera negativa 

konsekvenser såsom sviktande lojalitet till företaget hos de anställda.
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4 EMPIRI

lla som arbetar på Kontek har olika bakgrunder och förutsättningar, på 

så vis kan man även tänka sig att de upplevt olika förändringar på 

olika sätt. Vissa förändringar som ställt en viss anställds tillvaro på kant, kanske 

passerat någon annan obemärkt förbi. I följande kapitel redogör vi för de 

olika förändringar som de anställda på Kontek säger sig ha upplevt sedan 

den nya VD:n tillsattes och på hur dessa förändringar påverkat dem. Vidare 

redogörs hur de anställda tycker att kommunikationen och implementeringen 

av förändringarna fungerat. Kapitlet avslutas med att vi presenterar hur 

ledningen ser på förändringarna och hur de tror att de anställda uppfattat 

dessa.

4.1 De anställdas perspektiv på tiden innan förändringarna

Det fanns några som drog paralleller och beskrivningar kring hur det var förr 

på Kontek, alltså tiden innan man bytte VD till Maria. Allt beslutsfattande var 

betydligt mer omständigt, ledningen tog inte tag i saker och ting på samma 

sätt som idag. 

…upplevde att man inte stampade ner foten och tog beslut.

Anställda som varit med sedan några år tillbaka menade också att det fanns 

stor skillnad i strukturen inom själv organisationen 

innan har vi haft en stark hierarkiskt styre, och det är det inte längre, även 

om vi har en målsättning att följa[…] ger oss möjlighet att själva hitta en 

väg.

Även stämningen och arbetssättet på Kontek verkar ha varit stelare och mer 

styrt tidigare. 

Innan visste vi precis vad vi skulle göra när vi kom på måndag och när vi 

gick hem. In gärna någon minut innan åtta och hem gärna någon minut 

A
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efter fem, stenhårt. Fick våra register, det ska vi göra idag, då ska vi åka 

dit…

4.2 De anställdas perspektiv på tiden under/efter förändringarna

4.2.1 Upplevda förändringar

Några kommenterade att Kontek blivit mer ekonomiskt i sitt tänkande och att 

ledningen poängterar effektivitet som en viktig ingrediens till framgång. Man 

har börjat med mål och delmål och de drar även in större kundföretag och 

gör större affärer. De anställda berömmer den nya strukturen på företaget. 

Avdelningarna känns förvisso mer uppstrukturerade och självständiga enligt 

vissa, men samtidigt anser de att organisationen blivit plattare och gått ifrån 

det gamla hierarkiska tänkandet. Den nya strukturen innebär att det har 

tillkommit mellanchefer vilka påverkar den tidigare långa vägen mellan 

anställd och ledning och som i sin tur leder till att det går snabbare från idé till 

handling.

De flesta är överens om att kulturen på företaget har påverkats positivt, 

att man idag är mer glad på sin arbetsplats och att det är lättare till skratt. 

Det finns dock en del anställda som tycker att det är svårt att få bort ”då-

känslan” från somliga och att det märks att vissa inte riktigt hänger med i 

tempot.

Från att vara det här lugna och stilla[…] idag är vi utvecklande…

Samtliga anställda på Kontek får ta del av ekonomisk information som 

visar hur det går för de olika avdelningarna, detta är en del av det faktum att 

Kontek blivit en mer öppen arbetsplats där de olika avdelningarna 

interagerar mer med varandra och där de anställda har en helt annan inblick 

i varandras arbete, något de anställda verkar uppskatta. Det finns dock de 

anställda som tycker tvärtom, att det ligger större fokus på det man själv gör 
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idag och att man bryr sig mindre om andra avdelningar. Det finns även de 

som tycker att de inte får igenom sina önskemål idag. Marknadsavdelningen 

är den avdelning där de anställda tycker att förändringarna sker för 

långsamt, alltså tvärtemot övriga avdelningar.  Här tycker man även att det 

ibland lovas för mycket som sedan inte blir förändrat. De skulle hellre vilja se 

att ledningen inte går ut med någon förändring för tidigt innan den är spikad.

Det har blivit bättre för man känner att man har möjligheter, sen har det 

blivit mer inriktat på ens avdelning, jag ska göra mitt och inte bry mig så 

mycket om andra, så det är både och…

Får mer info om andra avdelningar mycket, mycket mer[…] förr var det att 

man skötte sitt arbete och sin grej, man hade inte så mycket med de andra 

att göra…

Några anställda kommenterade det faktum att det öppnats en helt ny 

avdelning i form av Outsourcing och vidare dök även svar som renoveringar 

och ny grafisk profil upp. Detta var samtliga positiva till av dem som var inne 

och berörde frågan överhuvudtaget. Likaså visade man viss uppskattning 

över att Kontek numera även lägger en större del på marknadsföring och på 

så vis visar att det är ett företag som vill vara med och slåss i framtiden.

Ytterligare förändringar de anställda uppfattat är att varje avdelning nu 

har tydliga mål där man ständigt får ekonomiska rapporter och därmed 

bidrar till ökad förståelse och motivation för sina arbetsuppgifter. De anställda 

upplever dessutom att de fått ett större eget ansvar och friare upplägg, nu 

kan de arbeta på ett sätt som passar dem så länge de uppnår sina mål. 

Marknadsavdelningen har även fått friheten att bestämma sina arbetstider 

mångt och mycket. 

Nu helt friare upplägg till att arbeta, vill man åka hem en eftermiddag och 

arbeta kan man det och sitta i lugn och ro och slippa bli avbruten av 

kollegor och telefonen. Det var inget tal om det innan och det gör inget om 

du kommer in klockan 9 på morgonen. Man har fått mycket friare arbete.
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De anställda ser idag Kontek som ett nytt företag på många sätt. 

Tidigare upplevde de att ingenting hände och att det inte fanns någon 

drivkraft. Idag är det helt annorlunda, nu händer det mycket och nya mål 

sätts upp hela tiden. De anställda menar att man har gått från ett gammalt till 

ett modernt företag där fokus ligger på att öka omsättningen och att tjäna 

pengar.

Förr var det liksom, ja nu har vi omsatt lika mycket som förra året och har 

kvar samma gamla kunder, hon var tvärt om[…] man måste alltid öka man 

får aldrig vara nöjd […] väldigt nytänk...

Många anställda upplever också att det finns möjlighet att göra karriär 

inom företaget idag, något de inte kände tidigare. Visar man bara 

framfötterna så finns det goda chanser. Samtidigt som de anställda överlag 

är mycket positiva till Kontek som arbetsplats idag, efter förändringarna, så 

finns det även en del som tycker att det är betydligt mer stressande att 

arbeta där idag vilket somliga menar även påverkar relationerna till övriga 

anställda då det finns mindre tid till att träffas och småprata. 

Folk är mer stressade och jag tror att en del är väldigt oroliga av sig, en del 

känner att önskemålen efter vad de själva vill ha inte kommer fram. Man 

har större förväntningar på att det ska hända mer än vad som händer.

Vissa anställda upplever även att arbetsbelastningen har ökat medan andra 

inte upplever någon skillnad alls. Det är främst support- och 

marknadsavdelningen som upplever denna ökning. Det ska dock poängteras 

att den ökade arbetsbelastningen inte upplevs som något direkt negativt 

bland de anställda utan snarare positivt.

4.2.2 Attityder till förändringarna

Idag är de anställda nästan rörande överens om att Kontek är en 

trivsammare arbetsplats att jobba på än den var tidigare och många 
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upplever att förändringarna har givit dem en nytändning. Det finns dock en 

del som inte tycker det är någon större skillnad men en klar majoritet av de 

anställda ser att förändringarna har bidragit till ett positivare arbetsklimat. 

Trots detta så nämner en del anställda att de tror att andra anställda tycker 

förändringarna är negativa. Mycket tror de beror på det ökade ansvaret man 

som individ får ta idag, vilket många kan känna är jobbigt tror de.

Man ser på folk att många inte är positiva till förändringarna på företaget.

En del tar förändringarna jättebra men andra tycker det är jobbigt så är det 

ju alltid, förändringar är ju sådant som påverkar olika individer olika…

En del kan uppleva det jobbigt för det ställer mer krav på människan[…] 

måste ta mer ansvar själv[…] men tror ändå inte de flesta vill gå tillbaka.

Någon nämner att det nog mest är de som varit anställda länge på 

företaget som är oroliga och mer negativa. En anställd tror att förändringarna 

inneburit att gamla invanda ”regler” brutits vilket kan göra folk negativt 

inställda.

Vissa anställda som har varit här har varit här länge, det blir så oroligt med 

förändringar[…] har man haft väldigt klara regler har det varit lugnt och 

tryggt. Nu är det mycket mer storm och då blir det mer oroligt, när man inte 

vet innan vad svaret ska bli[…] vi äldre har Kontek-andan i oss, de nya har 

kanske en annan kultur och rycker på axlarna mer till förändringar…

Många av de anställda avslöjar att de var negativa eller skeptiska till 

förändringarna i början men att de ändrat uppfattning när man väl sett vad 

förändringarna ledde till. Någon tror att den negativa inställningen berodde 

på osäkerheten som fanns i början, att de inte visste mycket om den kris som 

verkligen rådde i företaget. Företagets historia och avsaknad av innovation 

och förändring tror en del också har bidragit till en negativ inställning.
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Många kan vara rädda för minsta lilla, det är ju hur man är som person, en 

del kan tycka att det är jättestort att man flyttar på minsta möbel. Det är 

egentligen själva förändringen som gör att man är negativ inte vad 

förändringen egentligen innebär. Lyssnar man på många människor som är 

negativa eller positiva kan man bli påverkade av detta.

Jag var mer kritisk i början av förändringarna, innan de satt igång...

Man kan känna att många tycker att vad ska det var bra för vi har ju alltid 

gjort såhär.

I början var jag mer negativ och kritisk[…] med samma gamla mentalitet, 

man blir hemmablind[…] nu är jag positiv.

Var nog skeptisk i början och det har nog att göra med att det kommer in 

en ny chef[…] vad ska hon göra?

Ett par av de anställda är inte negativa till förändringarna i sig utan 

istället på ledningen som inte lyssnar och förstår de anställda utan snarare kör 

över dem. En anställd uttalar sig om att hon inte ångrar de förändringar som 

skett men att andra säkert gör det då olika individer drabbas olika av 

förändringarna.  Sen finns det de anställda som istället är negativa till själva 

förändringarna. En tycker det har blivit för mycket fokus på pengar idag vilket 

är både på gott och ont. 

Har förekommit lite överkörning[…] utvecklingen har inte varit så positiv, 

finns lite mindre förståelse och lyssnande idag.

Givetvis finns det vissa förändringar som inte är hundra[…] Kontek har 

genomgått stora förändringar vilket i slutändan är positivt men det finns 

människor som mår dåligt på vägen. Där finns kritik att ge men det finns 

ingenting jag skulle säga att vi inte skulle ha gjort därför att för stunden var 

det rätt, det var bättre att det blev gjort än inte alls.
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Bättre med tydligare mål[…] negativt att man fokuserar alldeles för mycket 

på pengar, vinster och budgetar, att man till nästan vilket pris som helst ska 

uppnå målen.

Anledningen till att majoriteten av de anställda påpekar att de tror att 

en del andra anställda är negativt inställda till förändringarna är att de hör en 

del skepsis på företaget. Skepsisen visar sig främst genom korridorsnack och 

på fikarasten och det är inget som kommer upp på möten eller liknande. 

Man märker att vissa inte gillar förändringarna, vissa har en negativ 

inställning[…] de pratar inte högt, pratas när katten är borta, vilket är 

jättesynd. Man får inte lyssna för mycket på dem.

4.2.3 Förmedlingen och implementeringen av förändringarna

Det råder delade meningar bland de anställda kring hur väl 

förändringsplanerna och förändringarna har förmedlats. Några tycker att de 

fått god information kring vissa förändringar medan man fått mindre 

information om andra. Samtliga anställda lyfter upp fredagsmötena som sker 

en gång per månad. Här har ledningen berättat mycket om stundande 

förändringar och även lyssnat på de anställdas frågor kring dem. Dessa 

möten verkar oerhört uppskattade av de anställda men somliga känner dock 

att ledningen inte lyssnar särskilt mycket på deras förslag. Somliga menar att 

om ledningen bestämt sig för något så blir det så oavsett vad de anställda 

tycker. Någon annan säger istället att de anställda inte tar tillfället i akt att 

utnyttja mötena genom att komma med förslag och frågor, att det tar tid att 

behärska den makt de har att påverka. Någon annan är inne på samma spår 

och menar att de kan få den information man behöver om man bara vill ha 

den.

Fredagsmötena, där får vi alltid information sen blir det kanske inte så som 

man sagt i början men så är det ju med allting som är i förändringens fas…
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Känner mig delaktig i förändringarna men man inser inte alltid att man har 

så stor del och så mycket att säga till om…

Vi har ju våra månatliga möten, där tas allting upp om planer och 

förändringar. 

Överlag råder det en positiv syn på den kommunikation som sker mellan 

ledning och anställda kring förändringarna.  Framförallt tycker de anställda 

att ledningen har varit bra på att motivera förändringarna och klargjort varför 

de varit nödvändiga. De flesta anställda tycker också att de förändringar som 

gjorts har varit motiverade, att det var nu eller aldrig som något var tvunget 

att ske. Någon menar att oavsett vilka förändringar som skett så är det bra då 

de tycker det är hemskt när allt står stilla. 

Förändringarna var motiverade, det var nu eller aldrig.

En del anställda tycker att förändringarna gått lite väl snabbt, men de 

tror att de uppfattar det så på grund av den stora kontrast det är gentemot 

tidigare då inga förändringar skedde. De skulle dock vilja att det gick lite 

långsammare och att man tänkte efter och analyserade lite mer efter varje 

förändring. 

Själva implementeringen av förändringarna har fungerat mycket 

tillfredsställande enligt majoriteten av de anställda. Någon tycker att det inte 

hände så mycket i början av vissa implementeringar, främst på 

marknadsavdelningen. Andra tycker dock att mycket skedde på en gång 

men att implementeringen ändå fungerat bra tack vare en öppen 

kommunikation från ledningen. Någon tycker att implementeringen gått 

snabbt men att förändringarna som skett varit i små steg vilket gjort det hela 

hanterbart. 

Jag tycker det finns väldigt bra kommunikation, får den information jag 

behöver…



- 37 -

Vi har fått jättebra information kring förändringarna[…] med tiden har detta 

dragits åt, nu fattar man beslut och så får man acceptera det.

En anställd menar att hon automatiskt tycker de förändringar som varit 

dåliga per automatik även är klumpigt genomförda. 

Både och, det mesta förändringar har gått smidigt[...] men det har att göra 

med mina egna åsikter, är förändringen mindre bra så tycker jag 

genomförandet varit mindre bra.

4.2.4 Omfattningen av förändringarna

Just vad gäller omfattningen kring de förändringar som skett på Kontek så 

rådde det relativt skiljda åsikter bland de anställda. Några ansåg att det varit 

enorma förändringar och att det blivit en helt ny organisation.

Jag tycker de förändringar som skett varit enorma, det mesta har varit stora 

förändringar.

När Mia kom in i företaget upplevde man att nu händer det väldigt mycket 

på företaget.

De var även positiva och menade på att det blivit en bättre kultur samt mer 

positiv och öppen arbetsplats samtidigt som vissa tyckte att förändringarna 

implementerats på ett bra vis.

Positivt med stora förändringar i små etapper.

Flera menade dock att förändringarna inte påverkat dem eller deras 

arbetsuppgifter nämnvärt.

Inga skillnader på nu och då…

…egentligen är det inte så stora förändringar, inte på min avdelning men 

kan vara annorlunda på andra avdelningar.
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Man tyckte att det kändes stort i början men det blev inte så i slutändan. 

Majoriteten av de intervjuade var dock positiva även om det fanns vissa 

småsaker som de ansåg kunde göras bättre.

4.3 De anställdas perspektiv på framtida förändringar

Överlag så är det positiva toner gällande förändringar även inför framtiden. 

Just själva kommunikationen kring förändringarna anser de anställda unisont 

att ledningen skött på ett bra vis.

…visst är kommunikationen viktigt vid förändring.

Jag tycker det finns väldigt bra kommunikation, finns inget jag skulle vilja 

ändra på vid framtida förändringar.

Det finns ju säkert både bättre och sämre sätt, men jag tycker det är 

förhållandevis bra, är ju öppet företag[…] finns andra företag där 

förändringarna är spikade innan de nämns för personalen, vi får faktiskt 

reda på innan, sen får man själv vara lite lyhörd för informationen.

Vissa kritiska röster menade på att viktiga förändringar har skett men 

borde ske snabbare och att ledningen bör vara försiktiga med vad de lovar. 

Det finns visst förändringar som blivit utlovade men sedan aldrig ägt rum.

I framtiden, att inte gå ut med förändringarna förrän det är klart. Nu 

kommer det här, men sen så händer det ingenting. 

Det finns även de som tycker att utvecklingen gått lite väl fort, och trots att de 

är positiva till förändringar så anser de att företaget ibland bör stanna upp 

och reflektera eller analysera de förändringar, och dess effekter, som utförts.

Jag tycker det hemskaste är när man inte förändrar någonting, när allt står 

stilla. Det gör mig nervös för det är som att ta ett steg bakåt hela tiden[…] 

ibland blir det fel och ibland blir det rätt men man måste våga förändra.
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Jag kanske hade velat växa i kostymen lite, att ta ett litet break, återhämta 

och analysera hur var det här, blir det här bra eller ska vi köra X2000.

Vi fick även ta del av åsikter som tyckte att Kontek bör vara försiktiga 

med det spår de hamnat på inför framtiden. Visst är det bra att företaget går 

bra och tjänar mer pengar men vissa ur personalen tycker inte att det ska få 

gå ut över det goda kulturklimat som råder på företaget idag.

Förändringarna har man varit tvungna att göra[…] jag tycker man måste 

gå mot en riktning som gagnar Kontek inte att man gagnar sig själv eller 

bara pengabörsen utan även företagsklimatet, där har jag ibland andra 

åsikter än ledningen.

4.4 Ledningens perspektiv på förändringsarbetet

Innan fanns det en tydlig hierarki på företaget vilket är någon man har försökt 

att bryta ner. Ledningen har jobbat mer med informationsflöden och försöker 

vara så öppna som möjligt mot de anställda. De är måna om att förankra 

besluten hos de anställda och tydligt informera om varför förändringar sker 

och hur. Man försöker att vänta in så många som möjligt innan det görs 

förändringar men det är omöjligt att vänta in alla och få alla med sig, ibland 

måste man ta ett beslut även om det finns en stark opposition annars skulle 

det aldrig gå att genomföra vissa förändringar. De gamla strukturerna var 

mycket starka och vissa har haft problem med att anpassa sig till 

förändringarna, företaget passar inte alla längre.

Normalt sett är det viktigt med kommunikation vid förändring och det 

fungerar i en organisation som är stabil och där förändring är en del av 

vardagen och sen är man beredd på att alla inte är riktigt hundra med. Vi 

diskuterade det här med att byta logotyp, jag hade aldrig fått igenom det 

om jag diskuterat med alla[…] jag hade mött ett motstånd som inte liknar 

någonting.

Får man för mycket motstånd orkar man inte heller.
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Kontek håller på att förändras och bli en organisation med mer fokus på 

ekonomi, något som företaget inte haft innan. Man går från att vara ett 

produktsäljande företag till att bli ett konceptsäljande företag med tjänster 

som Consulting och Outsourcing. Företagets image förändras också med en 

ny grafisk profil, ändrad inredning och nya bilar med mera. Man har även 

rensat upp i organisationen genom att dela upp företaget i olika 

affärsområden samt byta ut stora delar av ledningsgruppen. Vidare etablerar 

Kontek sig närmare kunderna genom kontor i Stockholm och Göteborg. 

Ledningen upplever att de anställda ser positivt på förändringarna men att 

det kan finnas en del negativism under ytan. Ledningen hoppas också att de 

anställda ser förändringarna på sina respektive avdelning och inte bara det 

som händer i företaget som helhet.

Jag tror att många upplever de förändringar som görs är till det sämre, man 

levde mycket bekvämare och blev inte lika synad[…].många tycker det är 

en positiv utveckling men andra tycker nog att fy vad mycket vi måste lära 

oss nu, läskigt.
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5 ANALYS

är analyserar vi den insamlade empirin. Vi tittar också på teorin och 

analyserar denna. Vidare ställer vi teori och empirin mot varandra för 

att analysera om det finns likheter och olikheter dem emellan och vad detta i 

så fall kan betyda. Det material vi får fram i analysen är det som vi kommer ta 

med oss för att, i nästa kapitel, dra slutsatser av vårt arbete.

5.1 Förändringsbegreppet

Begreppet förändring och vad det innebär får anses vara inte alltför 

svårbegripligt, men ändå var det svårt för vissa av de intervjuade att skapa 

sig en uppfattning om vad förändring egentligen innebär och vad som 

faktiskt har skett på Kontek. Trots att de flesta var överens om att det har 

genomförts många förändringar så var det flera som inte kunde räkna upp 

mer än två eller tre förändringar på företaget.

Konteks förändringar är så omfattande att de innehåller alla nivåer och 

sorter av förändring som både Sörgärde63 och Jacobsen & Thorsvik64 nämner. 

Förändringarna har skett på både individ- grupp- och organisationsnivå. 

Kontek har fått nyanställa samt låta personal gå, de har genomfört 

förändringar i de flesta av sina avdelningar och även skapat nya samtidigt 

som organisationsstrukturen har förnyats med ny ledningsgrupp och ändrade 

mellanchefer. Kontek har även delat upp organisationen i affärsområden och 

utvecklat nya element genom att exempelvis ha startat upp ett helt nytt 

affärsområde, nämligen outsourcing. Den enda sorts förändring som Kontek 

inte jobbat med speciellt mycket är borttagandet av element, man har inte 

gjort förändringar genom att ta bort saker i någon stor utsträckning utan har 

då istället förändrat dem på någon sätt.

                                                
63 Sörgärde, N.,2006,  s 5
64 Jacobsen, D. I. &  Thorsvik, J., 2002, s 439

H
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5.1.1 De fyra dimensionerna

Jacobsen & Thorsvik65 delade in förändringar i olika dimensioner och för att 

knyta an till deras resonemang kan det sägas att förändringarna på Kontek 

inte kan ses på något annat sätt än som revolutionära. De har inte kommit 

smygande utan de har snarare kommit tätt följda av varandra och varit stora. 

Ett tydligt startskott eller ”trigger” var när den nya VD:n kom. Förändringarna 

har varit både proaktiva och reaktiva om man ser till den beskrivning

Jacobsen & Thorsvik66 gjort, dels har Kontek fått göra reaktiva förändringar för 

att företaget överhuvudtaget skulle kunna överleva och anpassa sig till hur 

marknaden såg ut idag. Men även proaktiva förändringar har utförts för att 

stärka sin plats på marknaden och säkerställa att man står rustad inför 

framtiden, ett exempel på detta är uppstartandet av outsourcingområdet. 

När det kommer till om det varit strukturella och/eller kulturella förändringar så 

är det, precis som teorin påvisar, svårt att skilja dem båda åt. I Konteks fall går 

det ändå att säga att förändringarna har gjort med fokus i det strukturella. De 

har gjort formella förändringar och inte lagt någon större vikt vid att förändra 

folks attityder eller åsikter. Istället får vi intrycket av att Kontek genomför 

förändringarna och sedan, i efterhand, tittar på hur kulturen har förändrats. 

Ledningen jobbar inte särskilt mycket med den kulturella aspekten utan fokus 

har istället legat på att faktiskt genomföra förändringarna. Något som 

troligtvis beror på att förändringarna var tvungna att ske relativt fort för att 

företaget ens skulle kunna överleva. Förändringarna som har skett har varit 

planerade, de har helt eller delvis baserat sig på kunskap och varit styrda av 

ledningen.

Kontek har alltså visat sig vara ett bra fallföretag då omfattande förändringar 

har genomförts och de flesta av dimensionerna av förändring har tagits upp.

5.2 Förändringar och reaktioner

                                                
65 Jacobsen, D. I. &  Thorsvik, J., 2002, s 440-444
66 Jacobsen, D. I. &  Thorsvik, J., 2002, s 440-444
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5.2.1 Individens uppfattningar

Vid en granskning av förändringsarbete på individnivå förstår man snabbt att 

det inte är en enkel uppgift att utföra förändringar utan att stöta på visst 

motstånd från de anställda. Utan större eftertanke så är det lätt att tro att det 

bara är negativa förändringar, såsom nedskärningar bland personalen, som 

riskerar att stöta på motstånd, men detta stämmer inte alls. Även om 

förändringarna innebär ett lyft för företaget med nya spännande 

arbetsuppgifter, nyanställningar och andra till synes positiva effekter så är 

risken ändå stor att det förekommer motstånd. Rubenowitz67 menar att man 

som individ alltid utgår från sig själv och hur en förändring påverkar ens 

personliga situation och det ligger i vår natur att reagera med tveksamhet 

inför det okända. Detta faktum har vi även fått bekräftat i den empiriska 

studie som vi utfört i samband med vårt projektarbete. Hoag m.fl.68 menar att 

motståndet skapas på grund av att individen ser förändringen som ett hot, 

något vi också kunnat skönja på Kontek. En del anställda har nämligen 

medgett att de upplever förändringar som ett hot, framförallt då de redan 

tycker att saker och ting fungerar tillfredsställande. Rubenowitz69 påstår också 

att det motstånd som ofta förekommer vid förändringar inte tas upp till ytan 

utan istället sker i tysthet. Här kan vi bara instämma då samtliga anställda 

menar att motstånd och skepsis finns på företaget men att det bara viskas 

om det i korridor och fikarum och aldrig diskuteras med ledningen.

Noterbart är även att det är allmänt vedertaget att en negativ trend, 

händelse eller förändring sätter betydligt djupare avtryck än vad en positiv 

motsvarighet gör. På Kontek har vi ett gott exempel då 

marknadsavdelningen länge blivit lovad en ny avdelningschef men ännu inte 

fått någon, vilket i sin tur har lett till att de inte uppmärksammat allt positivt 

som faktiskt skett.

                                                
67 Rubenowitz, S., 1978, s 207-210
68 Hoag, B., Ritschard, H. & Cooper, C., 2002, s 7
69 Rubenowitz, S., 1978, s 207-210



- 44 -

5.2.2 Olikheter mellan grupper

Om man tittar på olika grupper inom Kontek så blir det snabbt tydligt att de 

anställda reagerat olika på förändringsarbetet i organisationen. Det första 

som slår en är att de anställda är mycket inriktade på sina egna avdelningar. 

De ser inte till helheten på företaget utan det pratas istället friskt om vad som 

hänt och inte hänt på respektive avdelning. De olika avdelningarna har 

påverkats olika mycket av förändringsarbetet och man har således olika 

uppfattningar. Det här är intressant då vi själva sett förändringsarbetet i 

organisationen som helhet och inte haft så mycket tankar på att det har 

upplevts olika på varje avdelning. Marknadsavdelningen tycker att 

förändringar inte skett tillräckligt fort samt att ledningen inte bör gå ut med 

förändringar förrän de är genomförbara. Detta bottnar troligtvis i att

marknadsavdelningen under en längre tid blivit lovad en ny marknadschef 

men fortfarande inte fått någon, vilket i sin tur leder till orolighet bland de 

anställda på denna avdelning. Faktumet att personalen stirrar sig blind på sin 

egen avdelning stämmer väl överens med det Val & Fuentes70 säger i sin 

rapport, nämligen att den anställde ofta glömmer bort helheten och bara ser 

till sin egen avdelning. Ofta kan den anställde vara negativ till förändringarna 

på grund av att den egna avdelningen inte gynnats, trots att förändringarna 

påverkat företaget positivt.

Vidare tycker vissa avdelningar att det har genomförts många 

förändringar och att de genomförts för fort medan andra avdelningar tycker 

att det händer för lite. Detta beror, som vi tidigare varit inne på, att olika 

avdelningar har omfattats olika mycket av förändringarna. 

Marknadsavdelningen och outsourcingen har exempelvis genomgått stora 

förändringar då mer fokus lagts på marknadsföring samt att outsourcing är en 

helt ny avdelning. Produktutvecklingen har å andra sidan inte genomgått 

förändringar på samma sätt då deras arbetsuppgifter är i stort sett desamma. 

Om ledningen inte är tydlig så finns här risk för att det kan uppstå spänningar 

                                                
70 Val, M. P. & Fuentes, C. M., 2003, s 148-149
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då en avdelning inte utvecklas så mycket medan de ser andra avdelningar 

ändras betydligt.

Vissa tycker också att de har fått ett mycket friare arbetssätt. Säljarna får 

åka ut och träffa kunder mycket mer och jobbar mindre med telemarketing 

medan supportens uppgifter fortfarande är att svara i telefon och hjälpa 

befintliga kunder. Supporten tycker således att det inte skett några större 

förändringar i arbetssättet. Meningarna går också isär vad det gäller hur 

arbetet mellan avdelningarna fungerar. Vissa avdelningar jobbar på ett 

sådant sätt nu att man har god kontakt mellan avdelningarna och därför 

tycker att företaget har blivit öppnare medan andra tycker att man fått 

mindre kontakt med andra eftersom de har fullt upp med att sköta sitt eget 

nu.

Förutom det faktum att olika avdelningar har olika åsikter så finns det 

också en tydlig skillnad mellan de som arbetat länge på företaget och de 

som är relativt nyanställda. De äldre har generellt sett haft svårare för att 

acceptera och genomgå förändringarna, vilket går att knyta till det Heath 

m.fl.71 skriver om. De äldre på Kontek har hunnit utveckla föreställningar om 

vilka rättigheter de har och hur det ska fungera på företaget, dessa ändras i 

och med Konteks utvecklingsarbete vilket medför att de äldre därför har 

svårare för att anpassa sig till den nya situationen. De som inte varit anställda 

så länge har inte byggt upp så många föreställningar och har således mycket 

lättare att anpassa sig.

Avslutningsvis kan vi konstatera att genusperspektivet inte spelar någon 

märkbar roll om hur förändringarna uppfattats. Det finns ingen betydande 

övervikt för vare sig kvinnor eller män vad det gäller syn på 

förändringsarbetet, då är avdelning och tid på företaget mycket viktigare 

faktorer. Däremot kan man diskutera huruvida motståndet hade varit 

annorlunda om VD:n var en man, men det är inte denna rapports sak att 

göra.

                                                
71 Heath, C., Knez, M. &  Camerer, C., 1993, s 75-93



- 46 -

5.2.3 Omfattning

Under våra intervjuer fick vi snart en klar bild över att uppfattningen av 

förändringar och dess omfång är något som är oerhört individbaserat. 

Somliga tycker förändringarna som skett varit enorma medan andra menar 

att det endast varit små förändringar. Gille & Rudebeck72 poängterar just att 

individer kan ha synnerligen olika uppfattning kring omfattningen av en och 

samma förändring, allt beroende på identitet och tidigare erfarenheter.  

Anrell73 menar att det främst är större förändringar som riskerar stöta på 

motstånd och negativism hos de anställda men vi har inte kunnat se någon 

tydlig skillnad hos de anställda på den punkten. Det finns de som är negativa 

till vissa förändringar trots att de definierat dem som små förändringar och 

detta stämmer mer överens med Colensos74 tankar som är att både små och 

stora förändringar riskerar att möta motstånd. Anrell75 menar dock att 

motstånd är vanligare när de anställda inte själva känner att de kunnat 

påverka förändringarna, vilket även kan sägas gälla på Kontek. De anställda 

som är mer positiva säger sig ha kunnat påverka och ifrågasätta i större 

utsträckning än de som är mer negativa. 

5.2.5 Osäkerhet

Många av de anställda på Kontek har medgett att de varit negativa i början 

av förändringarna, alltså innan de egentligen börjat implementeras. De flesta 

har sagt att det berodde på osäkerheten som rådde vid det stadiet, att man 

inte riktigt visste vad förändringarna skulle leda till. De anställda hade gått i sin 

trygga värld länge och nu sattes detta plötsligt i gungning och ingen hade 

någon ordentlig koll på vad som skulle ske inom organisationen. Detta 

stämmer väl överens med Val & Fuentes76 åsikter om att motståndet oftast är 

störst vid planeringsfasen då de anställda är osäkra på vad förändringarna 

ska leda till. Detta poängterar vikten av att ge de anställda fullständig 

                                                
72 Gille, Y. & Rudebeck, U., 1997, s 109
73 Anrell, T., 1989, s 154
74 Colenso, M., 2000, s 4
75 Anrell, T., 1989, s 154
76 Val, M. P. & Fuentes, C. M., 2003, s 148-149
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information kring framtida förändringar och hur förändringarna kommer 

påverkar just den enskilde individen.

5.3 Kommunikation vid förändringar

Rubenowitz77 påpekar att det är kommunikation, eller snarare bristen på 

kommunikation, som är orsak till motstånd vid förändringar. På Kontek är de 

anställda överlag positiva till kommunikationen från ledningen, framförallt 

under själva implementeringen av förändringarna. Personalen berömmer 

ledningen för deras öppenhet och det faktum att de är bra på att motivera 

varför förändringarna är nödvändiga. Rubenowitz78 teori kan därför inte sägas 

gälla för Kontek då det faktiskt finns en del skepsis bland de anställda men 

det beror inte på bristfällig information. Macri m.fl.79 menar att ledningen 

måste vara noga med att just motivera förändringarna för de anställda, 

något Konteks ledning tydligt varit bra på. Det är ingen dålig gissning att 

motståndet och de negativa rösterna troligtvis hade varit än högre om 

Konteks ledning inte varit så bra på att kommunicera och motivera 

förändringarna.

5.4 De positiva effekterna av motstånd

En oerhört väsentlig fakta att poängtera är att motstånd inte behöver vara av 

ondo. Ordet motstånd har en negativ klang och kan lätt uppfattas som ett 

onödigt och jobbigt hinder, men emellanåt är det faktiskt exakt det som 

behövs för att ett företag ska lyckas så bra som möjligt. Val & Fuentes80

hävdar att motstånd bland de anställda i ett företag kan få ledningen att 

stanna upp och inse vissa brister eller uppenbara fel som kan avstjälpas, vilket 

istället hjälper företaget in på en ny och mer framgångsrik bana. Ledningen 

vet inte alltid bäst utan kan ibland tvärtom ha svårt att se annat än det stora 

övergripande organisationsperspektivet. Att Kontek har kontinuerliga möten 

där all personal på företaget deltar samt även möten på ledningsnivå där 
                                                
77 Rubenowitz, S., 1978, s 207-210
78 Rubenowitz, S., 1978, s 207-210
79 Macri, D. M., Tagliaventi, M. R. & Bertolotti, F., 2002, s 295
80 Val, M. P. & Fuentes, C. M., 2003, s 148
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avdelningscheferna får representera och framföra sin avdelnings tankar och 

önskemål är ett bra steg i detta led. Detta ger alla anställda en möjlighet att 

få fram sina åsikter och på så vis även göra ledningen uppmärksamma på 

om de anser att något är felaktigt och bör ändras. De avdelningar på Kontek 

som är ute och har mycket kundkontakt anser att ledningen bör lyssna mer 

på de åsikter som man har eftersom detta ofta rör sig om direkta önskemål 

från kunderna. Detta är ett faktum som inte får tas alltför lätt på då kunderna 

är viktiga för alla företags och organisationers existens.

5.5 Förändring och kultur

Under vår tid på Kontek har vi som utomstående verkligen kunnat se hur 

kulturen förändrats på företaget. Dels har vi sett hur den nya VD:n kom in med 

nya värderingar och tankar. Dels har vi sett en förnyelse av lokaler, bilar, 

grafisk profil och struktur. Vi har även observerat att detta påverkat de 

anställda på olika vis. Idag när man kliver in genom dörrarna känns Kontek 

som ett annat företag än för tre år sedan och det är inte bara det materiella 

som är nytt utan även de anställda agerar annorlunda. Det syns att de har en 

helt annan fart och driv i det de gör och de har mycket mer åsikter kring saker 

och ting. Tidigare var det betydligt tystare på företaget och de anställda 

verkade inte så engagerade i sina arbetsuppgifter som idag. Att vi sett dessa 

skillnader i kulturen är inte så konstigt heller. Enligt Schein81 är det ledaren som 

formar företagets kultur och de förändringar som ledaren gör påverkar i hög 

grad företagskulturen. Exempelvis menar Schein82 att förändringar inom 

strategi, ledarskap, anställningar, struktur och omorganiseringar alla påverkar 

företagskulturen. Att kulturen då förändrats på Kontek är som sagt inte särskilt 

konstigt då de har upplevt samtliga ovanstående förändringar. De anställda 

svarar också att de tycker kulturen är annorlunda idag. De är överens om att 

företaget är öppnare nuförtiden, att medarbetarna är gladare på arbetet 

och att personalen är mer motiverad att arbeta. Kontek är idag ett mer 

målmedvetet företag där fokus på pengar är mycket starkare än tidigare och 

                                                
81 Schein, E., 2004, s 4-5
82 Schein, E., 2004, s 304-316
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det speglas även av i kulturen, det är ett annat tempo på företaget. Några

anställda tror att många av de äldre medarbetarna som varit länge i 

organisationen har svårare att anpassa sig och passa in i den nya kulturen på 

grund av högre tempo och större ansvar men också för att skillnaden mellan 

då och nu är så stor.  Alvesson83 menar att företagets kultur starkt influerar hur 

väl förändringar tas emot i en organisation. Detta märks faktiskt också på 

Kontek där de som varit länge på företaget överlag är mer negativa till 

förändringarna. 

5.6 Ledning kontra anställda

Ledningen menar att de försökt hålla en öppen dialog med de anställda 

kring förändringar på företaget och att de är noga med att motivera de 

förändringar som de kommit fram till måste göras. Här finns en tydlig likhet 

med vad de anställda anser, de flesta berömmer nämligen ledningen för bra 

kommunikation och framförallt för att de varit så bra på att motivera 

förändringarna. Vidare menar ledningen att de försöker vänta in så många 

som möjligt vid förändringarna men att de ibland måste fatta beslut och 

”köra över” de anställda. Ledningen motiverar detta med att det skulle ta 

alldeles för lång tid att få allas medgivande, något ledningen tror beror på 

Konteks historia där förändringar inte varit något naturligt. Även detta

stämmer väl överens med hur de anställda ser på förändringarna, att de 

ibland kan känna sig lite överkörda och att det går lite väl fort framåt. 

När ledningen talar om förändringarna som skett på företaget så talar 

de precis om de förändringar som vi som utomstående observatörer också 

upplevt. Nämligen om strukturen, den grafiska profilen, imagen, inredningen 

och omorganiseringen. Detta är intressant då de anställda har en annorlunda 

syn på förändringar som skett och mest talar om vad som har hänt på 

respektive avdelning och hur det påverkat dem personligen. Detta går i linje 

med Rubenowitz84 som menar att ledningens och de anställdas syn på 

förändringar ofta skiljer sig åt. Vidare tror ledningen att det döljer sig en hel 

                                                
83 Alvesson, M., 2002, s 93-97
84 Rubenowitz, S., 1978, s 207-210
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del skepsis under ytan då de inte upplever att de stött på särskilt mycket 

motstånd. Här kan konstateras att deras misstankar är befogade då flera av 

de anställda har varit eller är negativa till vissa förändringar och på sättet de 

hanterats. 

Lustigt nog hoppas ledningen att de anställda inte bara ser till helheten 

kring förändringarna utan även hur de påverkat respektive avdelning, något 

vi kan konstatera att de anställda verkligen gjort. De har nästan uteslutande 

sett till sin egen avdelning och inte till helheten. Det hade inte skadat om

personalen lyfte upp blicken ibland för att se allt det positiva som 

förändringarna inneburit för företaget Kontek.
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6 SLUTSATS

apportens sista och kanske viktigaste kapitel formulerar de slutsatser vi 

kunnat dra efter att ha analyserat den insamlade teorin och empirin. En 

viktig del i detta kapitel är att vi ämnar lyfta upp den diskussion vi förde i 

analysen och ta den till en mer allmän nivå, att göra den applicerbar på 

andra organisationer än vårt fallföretag.

En viktig slutsats är att skilja hur de anställda upplever förändringar och hur 

den anställda upplever förändringar, något som sällan görs i den litteratur 

som finns kring organisationsförändring. Det går inte att komma ifrån att varje 

anställd är en unik individ som har egna förutsättningar och erfarenheter som 

färgar hennes sätt att uppleva förändringar. Som ledare är detta väldigt 

viktigt att hålla i minnet för att kunna förutse och bemöta eventuellt motstånd 

och skepsis i så stor utsträckning som möjligt. 

Vidare kan konstateras att den anställda ser på förändringar med egna 

ögon och då på hur förändringarna påverkar just henne i arbetet. Motstånd 

kan alltså födas trots att organisation som helhet gynnas av förändringarna. 

Detta faktum gör det nästintill omöjligt att utföra förändringar utan att möta 

något motstånd. Oavsett hur positiva förändringarna är för organisationen så 

finns det någon individ som påverkas, eller uppfattar att hon påverkas, 

negativt. Det är tydligt att ledningens perspektiv och syn på förändringar 

skiljer sig mot den anställdas syn. Som ledare måste man således ta på sig de 

anställdas ”glasögon” för att förstå hur de upplever förändringarna. 

Ytterligare ett faktum som gör att det är nästintill omöjligt att utföra 

förändringar utan motstånd är att det i många fall skapas motstånd på grund 

av att förändringar sker, inte på grund av vilka förändringar som sker.  Detta 

motstånd kan sägas vara större i organisationer som är förvaltande, det vill 

säga i företag där förändringar inte tillhör vardagen. Här är det större risk att 

de anställda skapar sig föreställda rättigheter och regler, något som rubbas 

vid en förändring. Det kan antas att det i framtiden kommer skapas färre 

R
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rättigheter hos de anställda då de lär sig att leva i en organisation som ofta 

förändras, motstånd av den orsak att de upplevda rättigheterna äventyras 

kan därför antas minska. De anställda lär sig helt enkelt att inte skapa sig en 

massa rättigheter för de vet att saker och ting förändras och att detta är en 

del av deras vardag på arbetsplatsen. Däremot kan förändringar som 

upplevs som dåliga givetvis fortfarande komma att väcka motstånd. Om 

man sätter igång ett förändringsarbete i en förvaltande organisation kan det 

alltså förväntas mycket motstånd i början, men efterhand kommer sannolikt 

detta motstånd att bli mindre ju fler förändringar som genomförs.

Kommunikationen spelar stor roll för hur den anställde upplever 

förändringar, vi kan dock konstatera att god kommunikation inte alltid är 

tillräckligt för att få med sig den anställda. Kommunikation ska ses som ett 

verktyg för att få de anställda att känna sig delaktiga men man måste arbeta 

på rätt sätt med detta verktyg för att det ska fungera. Det räcker oftast inte 

att endast informera om vad som händer utan det krävs en dialog med den 

anställda. Att ge och ställa frågor och att få henne att känna sig delaktig i 

förändringarna. 

Det går inte att komma ifrån att större förändringar påverkar 

företagskulturen på ett eller annat sätt. Kulturen påverkar i sin tur hur de 

anställda upplever förändringarna. Det kan vara så att förändringarna i sig är 

positiva för organisationen, sett till exempelvis finansiella resultat. Däremot kan 

detta bidra till att kulturen förändras till något som de anställda inte upplever 

positivt, något som på sikt kan bryta ner organisationen. Därför måste en 

ledare väga för- och nackdelar med förändringarna hela tiden. 

Slutligen kan konstateras att det aldrig går att helt utplåna motstånd vid 

en större förändring, det kommer alltid att finnas viss skepsis någon gång 

under förändringsarbetet, vanligtvis mest i början. Men genom att ha god 

kunskap i hur förändringsarbeten uppfattas av de anställda och vilka faktorer 

som bidrar till mängden motstånd så kan man reducera det. Att helt utplåna 

motstånd bör dock ändå inte vara något mål för ledningen i ett 

förändringsarbete. Detta då motstånd i lagom omfattning gör att beslutet blir 



- 53 -

mer genomtänkta och att man därför inte hastar sig igenom beslut och 

förändringar.

Sammanfattningsvis kan sedermera sägas att följande faktorer i hög 

utsträckning är det som påverkar hur den anställda upplever förändringar i 

organisationer:

 Tidigare erfarenheter av förändringar

 Företagskultur och invanda regler

 Kommunikationen före, under och efter förändringarna

 Personliga effekten av förändringarna

 Delaktighet i förändringarna

6.1 Förslag till vidare forskning

Huruvida de anställda var kvinnor eller män verkade inte spela någon roll för 

hur de uppfattade förändringarna. Däremot skulle det vara intressant att se 

om motståndet hade sett annorlunda ut om VD:n var men man istället för en 

kvinna. Vilken roll spelar könet hos ledaren för hur de anställda ska bemöta 

förändringar i en organisation? 

Vidare skulle det vara intressant att se vilken roll organisationens storlek 

har på förändringsarbetets mottagande. Löper större företag högre risk att 

möta på motstånd eller är det för opersonligt för det? Är små och mellanstora 

företag mer förskonade då alla känner alla? Eller är det istället så att anställa 

hos små och mellanstora företag har lättare att snacka sig samman och bilda 

en opinion mot ledningen?

Det skulle också vara intressant att se om det går att kategorisera in 

motstånd i olika sorter, som exempelvis sporadiskt individuellt motstånd eller 

samlat gruppmotstånd. Genom att göra detta på ett omfattande vis så 

kanske det skulle gå att se vissa egenskaper hos de olika kategorierna. Vilka 

kan vara förödande för organisationen samt vilka skulle bidra till ett sunt 

motstånd som gör att besluten blir mer genomtänkta?
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6.2 Författarnas egna reflektioner

Den stora personliga insikten för oss har troligtvis varit att motstånd inte 

behöver vara något negativt. Ordet ”motstånd” tycks annars bära på en 

klang av negativism och det ska ärligt sägas att det var med den 

inställningen som vi tog oss an uppsatsens problemformulering. Efterhand som 

arbetet pågick så stod det alltmer klart för oss att motstånd, till viss del, istället 

kan vara något positivt. Den kritik och feedback som ledningen kan få ut av 

de anställdas protester kan visa sig vara ovärderlig eftersom det ofta är 

personalen som har bäst kunskap inom sitt respektive område. Det finns dock 

ett stort bekymmer med detta också, nämligen förmågan att få de anställda 

att öppna upp sig och delge sin kritik. Ofta pågår snacket och klagomålen i 

korridorer, fikarummet eller på andra informella ställen och där leder det 

aldrig till något positivt. Tvärtom så blir det till en negativ dimma som sprider 

smolk inom organisationen om det får lov att växa. Det kan påverka andra till 

att bli negativa samtidigt som det kan bidra till schismer och gräl mellan de 

som är positiva och de som är negativa till förändringarna. Något som i sin tur 

leder till ett försämrat arbetsklimat där de anställda inte jobbar lika effektivt 

längre och i värsta fall leder det till sjukskrivningar samt uppsägningar. Det 

som alltså inte uppfattas som något stort problem ena dagen kan lätt växa till 

enorma problem om man låter det fortgå. Just därför är det viktigt att 

företagsledningar påtalar för sina anställda att de är öppna för all kritik och 

att det är bättre att tala direkt med de ansvariga istället för att hålla god min 

först och senare snacka skit bakom ryggen. Genom rapporten har vi dock 

blivit medvetna om att det är mycket svårt att komma ifrån det negativa 

pratet bakom ledningens rygg.

Arbetet har också givit oss insikt i att det är omöjligt att ligga alla till lags 

och att det därför är viktigt att inte vara konflikträdd när det är dags för 

förändringsarbete, man kan inte heller lägga ner hur mycket tid som helst på 

att få alla med sig. Det är oftast spilld tid.

Ett annat fenomen som förvånat är den stora fixering vid sin egen 

avdelning som de anställda har. Vi anade att man mestadels skulle fokusera 
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på sin egen avdelning som anställd men inte till så hög grad som verkar vara 

fallet. Man har mycket lite syn på företaget som helhet vilket förvånat oss då 

det borde ligga i allas intresse att hela företaget är välmående. Det är dock 

rimligt att anta att detta skiljer sig från företag till företag, kulturen spelar nog 

en stor roll i hur mentaliteten är inom detta.

Sist av allt vill vi gärna kommentera varför vi valt att citera Bernard M 

Baruch i början av arbetet. Det är nämligen ett mantra eller ledord som vi 

tycker stämmer bra in på vår livssyn och som vi gärna vill ge lite extra 

uppmärksamhet. Det är enkelt att observera om något är fel eller inte känns 

bekvämt, men de flesta låter detta gå obemärkt förbi, de stannar inte upp för 

att göra en insats för att avhjälpa det som är felaktigt. Man kan också se på 

saken från en annan synvinkel. Det kan handla om att komma på någonting 

som skulle kunna bli en utmärkt affärsidé, men istället strunta i det och bara 

låta det passera. Som alternativ vill vi, företagsekonomer och entreprenörer 

som vi ända in i benmärgen är, uppmana alla våra kamrater inom samma 

område att stanna till, plocka upp äpplet och sätta sig på en rofylld plats och 

fundera vidare samt agera. Idén bakom detta arbete föddes ur att vi såg ett 

problem som det har tittats på mycket innan. Men vid en närmare anblick så 

såg vi att man, i stort sett, inte tittat på problemet ur de anställdas perspektiv. 

Detta äpple hade man, så att säga, bara gått förbi. Nu har vi plockat upp 

det och gjort en första ansats till att vidare studera detta ämne ur de 

anställdas perspektiv. För är det inte mer givande att fråga gästerna om 

soppan var god än att fråga kocken?



- 56 -

KÄLLFÖRTECKNING

Litteratur

Adolfsson, T., Carlsson, D. & Johansson, P., 2005, Kulturanalys på Kontek Lön 

AB, Växjö

Universitet, Växjö

Alvesson, M., 2001, Organisationskultur och ledning, Liber AB, Malmö

Alvesson, M., 2002, Understanding organizational culture, SAGE Publications 

Inc, London

Andersen, I., 1998, Uppenbara verkligheten: Val av Samhällsvetenskaplig 

Metod,

Studentlitteratur, Lund

Anrell, T., 1989, Våga leda, Esselte Studium AB, Stockholm

Bovey, W. H. & Hede, A., 2001, Resistance to organizational change: the role 

of cognitive and

affective processes, The Leadership & Organizational Development 

Journal, vol 22, 

nr 8, s 372-382

Colenso, M., 2000, Kaizen strategies for successful organizational change, 

Pearson Education

Limited, Storbritannien

Czarniawska, B., 1998, Organisationsteori på svenska, Liber Ekonomi, Malmö

Decker, D., Wheeler, G., Johnson, J. & Parsons, R., 2001, Effect of 

Organizational Change on

the Individual Employee, Health Care Manager, vol 19, nr 4, sid 1-12

Ehn, B. & Löfgren, O., 2001, Kulturanalyser, Gleerup, Malmö

Gille, Y. & Rudebeck, U., 1997, Leda intellektuellt kapital, Konsultförlaget, 

Uppsala

Heath, C., Knez, M. & Camerer, C., 1993, The strategic management of the 

entitlement



- 57 -

process in the employment relationship, Strategic management journal -

Special issue:

organizations, decision making and strategy, vol 14, s 75-93

Hoag, B., Ritschard, H. & Cooper, C., 2002, Obstacles to effective 

organizational change: the

underlying reasons, The Leadership & Organizational Development 

Journal, vol 23, 

nr 1, s 6-15

Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J., 2002, Hur moderna organisationer fungerar, 

Studentlitteratur,

Lund

Macri, D. M., Tagliaventi, M. R. & Bertolotti, F., 2002, A grounded theory for 

resistance to

change in a small organization, Journal of Organizational Change 

Management vol 15,

nr 3, sid 292-310

Patel, R. & Tebelius, U., 1987, Grundbok i forskningsmetodik, Studentlitteratur, 

Lund

Price, A. D. F. & Chahal, K., 2006, A strategic framework for change 

management,

Construction Management & Economics, vol 24, nr 3, s 237-251

Rosengren, K.-E. & Arvidsson, P., 1992, Sociologisk metodik, Almqvist & Wiksell, 

Solna

Rubenowitz, S., 1978, Personaladministration och arbetspsykologi, Esselte 

studium, Lund

Schein, E., 2004, Organizational culture and leadership, Jossy-Bass, San 

Francisco, USA

Sörgärde, N., 2006, Förändringsförsök och identitetsdramatisering, KFS i Lund 

AB, Lund

Val, M. P. & Fuentes, C. M., 2003, Resistance to change: a literature review 

and empirical

study, Management Decision, vol 41, nr 2, s 148-155



- 58 -

Yin, R. K., 2003, Case Study Research: Design and Methods, Sage Publications, 

USA

Internet

http://www.ne.se, 2007-04-22 & 2007-04-23, Nationalencyklopedin



- 59 -

Bilaga, Intervjufrågor

Tidslinje

- De anställda har får rita in de förändringar som han/hon anser ha skett 

från det att den nya VD:n tillsattes till och med dagens datum. Tanken 

är att han/hon ska få berätta fritt kring förändringarna och 

hans/hennes upplevelser kring dessa. Vi kommer eventuellt att följa upp 

med vissa följd-/styrfrågor för att få ut så mycket information som 

möjligt.

Exempel på följdfrågor vid behov:

- Hur har förändringarna påverkat dig personligen?

- På vilket sätt har förändringarna påverkat företagskulturen?

- På vilket sätt har förändringarna påverkat företaget?

- Har förändringarna som skett varit motiverade enligt dig?

- Hur har förändringarna påverkat dina arbetsuppgifter?

- Hur har förändringarna påverkat din arbetsbelastning?

- Hur har ni upplevt själva implementeringen av förändringarna?

- Hur tycker ni att förändringsplanerna har förmedlats?

- Har ni fått möjlighet att göra er röst hörd angående förändringarna?

- Vad anser ni om omfattningen av förändringarna?

- Hur tycker ni att förändringarna har kommunicerats?

- Tycker ni att förändringarna har bidragit till en bättre eller sämre 

arbetsplats?

- Tycker ni förändringarna kunde skett på något annat sätt?

- Tycker ni ledningen ska ändra på något inför framtida förändringar?

Övrig information

- Intervjua ledningen angående vilka förändringar som skett.



- 60 -

- Intervjua ledningen angående hur de tror och upplever att de 

anställda har upplevt förändringarna och förändringsarbetet.


