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Förord 
 
Arbetet med denna uppsats har varit intressant och gett oss mycket, samtidigt som det 
emellanåt har varit arbetsamt. Vi vill därför rikta ett stort tack till dem som har hjälpt oss att 
genomföra detta; informanterna som gjort studien möjlig och tagit sig tid att på ett engagerat 
sätt dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter samt nära och kära som stöttat oss och 
kommit med värdefulla synpunkter och goda råd. 
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Sammandrag 
 
”När du tror att du kan sluta upp med att förändra dig är du slut.” (Benjamin Franklin) 
Förändringar är nödvändiga och ofrånkomliga, och ständigt ett hett ämne i många samman-
hang. Alla människor kommer i kontakt med förändringar flera gånger i livet, och därför är 
ämnet mycket intressant. Som blivande personalvetare kommer vi dessutom att arbeta med 
det och finner det därför relevant att redan nu bekanta oss med förändringar i arbetslivet. Då 
studien handlar om förändringsarbete och vi vill ”leva som vi lär”, är undersökningen därför 
upplagd lite annorlunda än på det sätt som kan betraktas traditionellt. 
 
Syftet med studien har varit att undersöka hur förändringar är möjliga att genomföra i positiv 
anda. För att besvara syftet har intervjuer med tre personalansvariga genomförts. Utifrån 
intervjuerna vill vi undersöka hur litteraturen förhåller sig till empirin. I uppsatsen finns fyra 
teman som återkommer i resultat- och litteraturavsnitten; motivation, acceptans, motstånd och 
tänkbara följder. Då syftet främst är att undersöka hur informanterna uppfattar att förändring-
ar kan genomföras i positiv anda snarare än vad litteraturen säger, presenteras empirin först 
och litteraturen därefter, för att låta empirin belysas av litteraturen. På så sätt hoppas vi se hur 
vi tycker att litteraturen förhåller sig till empirin.  
 
En av slutsatserna är att kommunikation och information är centralt för att uppnå en 
förändring i positiv anda. För att uppnå en sådan krävs motiverade medarbetare, vilket i sin 
tur kräver kommunikation inom organisationen. Medarbetare som får vara delaktiga i 
förändringsprocessen blir motiverade till förändringen och sannolikheten att den accepteras är 
större. Samtidigt är motstånd en essentiell del i förändringen, som i de fall det tillvaratas kan 
tillföra kritiska och konstruktiva idéer till processen.  
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1 ”Vi vet vad vi har, men inte vad vi får” 
 
Alla blir sällan nöjda med förändringar, och dessa skapar ofta en rädsla hos många då de vet 
vad de har men inte vad de får. En oro att förändringen medför negativa konsekvenser för 
individen kan växa fram. Detta leder till att medarbetare ofta tycker att förändringar är 
onödiga, då de många gånger upplever att verksamheten redan fungerar. Förändringar är dock 
nödvändiga för att bevara konkurrenskraften. (Angelöw, 1991) Vi är intresserade av att 
undersöka hur det är möjligt för chefer att genomföra förändringar i positiv anda, på ett sätt så 
att personalen accepterar förändringarna. Förhoppningen är att få kunskap om vad som kan 
fungera och vad som kanske inte fungerar – vad som kan göra att personalen accepterar 
förändringar i vissa situationer men inte i andra. 
 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till val av ämne samt problemformulering. Det redogörs 
även för syfte, frågeställningar och avgränsningar i uppsatsen. 
 

1.1 Varför behövs förändringar? 
Det finns olika anledningar till varför organisationer genomför förändringar. Det kan 
exempelvis vara i form av en reaktion till följd av en viss händelse, som genomförs innan en 
kris har uppstått. Vidare kan förändringar ske i form av förebyggande åtgärder eller på grund 
av att organisationer befinner sig i kris. (Ahrenfelt, 2001) Många forskare är överens om att 
förändringar kan betraktas som nödvändiga för att organisationen ska kunna utvecklas och 
förbättras (Ahrenfelt, 2001; Elg, Gauthereau, & Witell, 2007; Ellström, 1996; Ellström & 
Hultman, 2004). I Erikssons (2004) artikel om medarbetares känslor vid förändringar där 121 
chefer är tillfrågade anger samtliga att förändringar är nödvändiga och nästan alla, 92 procent, 
uppger att behovet av förändringar är mycket stort.  
 
Förändringsarbete kan betraktas likt ett tillstånd, som organisationer ständigt befinner sig i. 
Samhället förändras kontinuerligt vilket medför att även företag behöver förändras för att 
bevara sin konkurrenskraft. Således blir förändringar en strategi för överlevnad. Förändringar 
inom organisationer kan jämföras med en patient som blir behandlad på sjukhus; det krävs en 
– eller flera – förändringar för att tillståndet ska förbättras och patienten ha en chans att bli 
frisk. Det är även viktigt att personalen inom en organisation är med på förändringen för att nå 
framgång i förbättringsarbetet. (Ahrenfelt, 2001) Enligt Söderström (1983) sker inte alla 
förändringar kontinuerligt, utan vissa mer komplexa förändringar kräver planering. För 
organisationens bästa måste de ständigt pågående och de planerade förändringarna komplette-
ra varandra. Planerade och avsiktliga förändringsprocesser kallas organisationsutveckling och 
är ännu ett sätt att betrakta förändringar. (Söderström, 1983) 
 
Kaizen är ett begrepp, ursprungligen från Japan, som betyder ”förbättringar i små steg” 
(Nilsson, 1999, s. 11). Begreppet innebär att organisationer försöker åstadkomma ständiga 
förbättringar på ett systematiskt och kontinuerligt sätt där alla i organisationen medverkar. En 
viktig del i förändringar är just att ta hänsyn till medarbetarnas kompetens och den samlade 
kunskap och erfarenhet som finns i organisationen. En hög delaktighet bland medarbetarna 
leder oftast till en utvecklande förbättring medan en låg delaktighet ofta medför att 
förändringen uppfattas som ett hot av medarbetarna. Det finns en svensk modell som bygger 
på Kaizen och är en utveckling av den. Den svenska modellen kallas Ständiga Förbättringar. 
I denna betonas bland annat förbättringsarbetet som redskap för att få medarbetarna att 
utvecklas i produktionen och främja deras lärande i arbetet. (Elg et al., 2007; Nilsson, 1999) 
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Artikeln av Eriksson (2004) berättar att förändringsprocessen inte är enkel utan beror på en 
rad faktorer, framför allt medarbetarnas tidigare erfarenheter av förändringsarbete. Artikeln 
lyfter fram att tidigare negativa erfarenheter av förändringar har en tendens att påverka 
individen till en negativ inställning även till kommande förändringar vilket leder till ett 
motstånd i sammanhanget. Eriksson skriver vidare i sin artikel att personer över 40 år med 
lång anställningstid är mer skeptiska till förändringar än personer under 40 år med kortare 
anställningstid. Eriksson nämner fyra huvudorsaker till detta motstånd; rädsla för att förlora 
något värdefullt, missförstånd av förändringens syfte, avsaknad av förståelse för förändring-
ens mening samt låg tolerans för förändringar i allmänhet. Om individerna upplever att de 
faktiskt kan göra något i förändringsprocessen blir motivationen att delta däremot större. Ett 
sätt att öka chansen för en lyckad förändring är att kartlägga de erfarenheter och känslomässi-
ga mönster som finns bland medarbetarna före förändringsarbetet börjar, för att bättre kunna 
möta de behov som uppkommer under processens gång. 
 
Att det finns så många olika sätt att se på förändringar och att förändringar betraktas som 
viktiga för organisationens överlevnad, gör att en studie om förändringar ständigt är aktuellt 
(Söderström, 1983).  
 

1.2 Problemformulering 
Personalen är viktig för organisationens fortlevnad, och det är bra om målet är att alla i 
personalen är med på och accepterar förändringen enligt Their (2000). Erikssons (2004) 
artikel har lyft fram att det inte alltid är lätt att hantera förändringsprocesser. Vi undrar om det 
egentligen blir någon skillnad på förändringarnas resultat om personalen accepterar dem eller 
inte?  
 
Förhoppningen är att öka kunskapen om arbetet med personal och den svåra balansgången 
mellan att följa ledningens direktiv och samtidigt tillgodose personalens behov, precis som 
titeln anger. I framtida arbeten med personal önskar vi få nytta av de kunskaper vi tillägnat 
oss under studien. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att se hur förändringar är möjliga att genomföra i positiv anda. Med 
positiv anda avses i studien hela spektret – från de i personalen som enbart passivt accepterar 
förändringen, till dem som välkomnar förändringen. I studien har tre personalansvariga med 
olika befattningar, bakgrunder och erfarenheter av förändringsarbete intervjuats. Utifrån 
intervjuerna ämnar vi undersöka hur litteraturen ser ut i förhållande till empirin.  
 

1.4 Frågeställningar 
• Hur kan personalansvariga motivera sina medarbetare till att acceptera förändringar? 
• Vilka tillvägagångssätt kan finnas för personalansvariga att få personalens acceptans vid 

genomförande av förändringar? 
 

1.5 Pedagogisk relevans 
Vad finns det då för koppling mellan organisationsförändringar och pedagogik? Detta ska nu 
klargöras. För att genomföra en förändring i positiv anda kan en del pedagogiska färdigheter 
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krävas, det kan exempelvis handla om att göra saker på rätt sätt och att tala om rätt saker i 
förhållande till den aktuella förändringen (Their, 2000). 
 
Lärande sker i stor utsträckning integrerat i vardagen, således även i arbetet. Enligt Ellström 
och Hultman (2004) förekommer lärande både individuellt och i grupp – människor betraktas 
som lärande subjekt, vilket innebär att lärande ständigt sker hos varje individ. Om medarbeta-
ren utvecklar sitt lärande gynnas både individen och organisationen (Nilsson, 1999). Allt 
lärande sker inte medvetet utan en viss del sker omedvetet. Detta kallas informellt lärande, 
och är ett lärande som sker utifrån de dagliga aktiviteter varje människa väljer att aktivera sig 
i. (Ellström & Hultman, 2004)  
 
Om en förändring inte kommer längre än till planeringsstadiet och inte når medarbetarna sker 
inget lärande enligt Hultman och Klasson (1995). Hultmans och Klassons begrepp Första 
ordningens lärande motsvarar det Ellström (1996) kallar anpassningsinriktat lärande och 
innebär att förändringen leder till att medarbetaren får förbättrad och fördjupad kompetens 
inom sitt eget område. Exempelvis effektivisering av produktion kan leda till denna typ av 
lärande. Andra ordningens lärande jämför Hultman och Klasson (1995) med Ellströms (1996) 
utvecklingsinriktat lärande. Denna typ av lärande innebär att medarbetaren ifrågasätter det 
som finns och fungerar eller inte fungerar vilket kan resultera i bättre kunskap om den egna 
organisationen. Ett sådant lärande kan ske om organisationen har en öppen attityd till alla 
medarbetares förändringsförslag och ger dem utrymme att reflektera över sitt arbete och 
potentiella förändringar i det. En annan nivå av lärande kallas av Hultman och Klasson (1995) 
metalärande. Detta betyder exempelvis att ”lära sig att lära” (Hultman & Klasson, 1995, s. 
23) vilket kan ske både medvetet och omedvetet. Att ”lära sig att lära” kan associeras till 
Ellströms (1996) informella lärande. Vid en organisationsförändring med syftet att skapa en 
lärande miljö kan medarbetarna uppnå metalärande exempelvis som ökad medvetenhet om sin 
egen kompetens. Detta kan vara till organisationens fördel då medarbetare som har uppnått 
metalärande kan ha bättre kunskap om sig själva och därmed arbeta mer effektivt och 
målinriktat. (Hultman & Klasson, 1995) 
 

1.6 Avgränsningar 
Studien kommer att genomföras från ett uppifrånperspektiv ur tre personalansvarigas syn, och 
kommer således inte att undersökas ur personalens synvinkel. Det kan verka motsägelsefullt 
att vi är intresserade av personalen och hur det går att få dem att acceptera förändringar i 
organisationen, och ändå genomför studien ur ett uppifrånperspektiv. Att vi valt att göra så 
beror på att vi studerar till personalvetare och tror att det kan vara så verkligheten ser ut för 
denna yrkesgrupp; att hänsyn måste tas till personalen men att det i slutänden är ledningen 
som styr. 
 
Vid intervjuerna frågade vi informanterna om bakgrunden till den senaste förändringen. Detta 
är dock inte något studien går djupare in på, då vi inte tror att det skulle hjälpa oss att besvara 
syftet. Någon specifik typ av förändring har inte valts. Om detta hade gjorts, skulle utbudet på 
företag som både genomgått den valda typen av förändring och samtidigt är villiga att ställa 
upp med intervjuer ha minskat, samtidigt som det skulle kunna hämma våra tankar och 
därmed styra informanternas svar. Därför är studien öppen för alla typer av förändringar. Vi 
är medvetna om att förändringsprocesser kan te sig olika beroende på faktorer såsom 
organisationens antal anställda, till detta tas ingen hänsyn. 
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2 Metod 
 
I metodavsnittet redogörs för tillvägagångssättet vid genomförande, urval, intervjuer samt hur 
litteratur valdes ut. Därefter följer en redogörelse för de etiska överväganden som vi i studien 
tagit ställning till samt uppsatsens disposition. I avsnittet diskuteras löpande de val som gjorts. 
 

2.1 Tillvägagångssätt 
Under studiens gång har vi båda varit delaktiga i allt arbete och alla beslut har fattats 
gemensamt efter noggranna överväganden. Översiktlig läsning av litteraturen samt 
utskrifterna av intervjuerna delade vi dock upp mellan oss, för att effektivisera arbetet. 
Intervjuerna har genomförts tillsammans, och all text har skrivits gemensamt. Anledningen till 
detta förfaringssätt är att båda vill kunna stå för hela uppsatsen. En nackdel kan vara att 
arbetet blir mindre omfattande än om allt hade delats upp. Dock finner vi att vi lär oss mer av 
att kontinuerligt kunna diskutera tankar och idéer som kommer fram under arbetets gång. Vi 
menar att detta kan höja kvaliteten på uppsatsen och väger därmed tyngre än en mer 
omfattande uppdelning. Dessutom har vi erfarenhet av att uppsatsen blir mer enhetlig och 
sammanhängande då vi tillsammans arbetar med uppsatsen och författar hela texten. 
 

2.2 Urval 
Urvalet gick till i enlighet med ett subjektivt urval, vilket innebär att vi valde personer vi 
trodde kunde ge oss värdefull data (Denscombe, 2000). Valet föll på tre personalansvariga 
inom olika företag. De organisationer som valdes har genomgått förändringar som uppmärk-
sammats av media. Vi kontaktade företagen via telefon för att ha möjlighet att direkt få 
besked om deltagande. Risken är mindre att bli nekad intervju vid telefonkontakt än vid 
skriftlig kontakt, då det sistnämnda gör det lättare för personen att ignorera kontaktförsöket. 
Vi tror dock att kontakt via telefon kan medföra att de tänkta informanterna har svårt att säga 
nej till deltagande i studien, vilket kan öka sannolikheten att de tackar ja men att de upplever 
deltagandet ofrivilligt. Den första kontakten med tänkbara informanter togs i september för att 
undersöka möjligheter till kontakt senare under hösten. Detta för att få en uppfattning om 
intresset från deras sida och således kunna planera om fler tänkbara informanter behövde 
kontaktas. En av de tilltänkta informanterna hade inte möjlighet att delta i studien och istället 
kontaktades en annan. För att förbättra möjligheterna till ett bra resultat av intervjuerna, 
gjordes först en pilotstudie (se 2.3 Pilotstudie för vidare information). 
 
Alla informanter är konfidentiella, och för den här studiens syfte finns heller ingen anledning 
att röja deras identiteter. För att inte avslöja deras könstillhörigheter, har de fiktiva efternamn.  
 
Att informanterna blev tre till antalet beror på den tid som finns till förfogande för denna 
studie, då vi bearbetar resultatet i två steg. Resultatet av intervjuerna analyseras först utifrån 
de teman som finns i studien, och vi undersöker sedan informanternas svar om hur det är 
möjligt med förändringsarbete i positiv anda. Därefter analyserar vi litteraturen i förhållande 
till empirin. Om informanterna hade varit fler än tre skulle datan ha blivit för omfattande för 
att kunna bearbetas och penetreras på ett, för oss, tillfredsställande sätt inom utsatt tid.  
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2.2.1 Informanter 
Första informanten, Svensson, är personalchef för ett internationellt tillverkningsföretag inom 
industrin, och företaget har mellan 2000 och 3000 anställda. Svensson har gymnasiekompe-
tens. Den andra informanten, Andersson, är personalchef för en sektion på ett annat 
internationellt tillverkningsföretag inom industrin, dock i en annan bransch än Svensson. 
Andersson är civilingenjör i botten. Organisationen där Andersson arbetar har mellan 4000 
och 5000 anställda. Den tredje informanten, Karlsson, är VD för ett konsultföretag som 
arbetar med personal- och företagsutveckling. I organisationen finns 15-20 anställda. Karlsson 
har akademisk examen inom beteendevetenskap och är även psykoterapeut.  
 
Genom att intervjua tre personalansvariga med olika befattningar, bakgrunder och erfarenhe-
ter hoppas vi kunna spegla en bredare bild av hur förändringsarbete i positiv anda kan 
uppfattas, än om vi hade intervjuat personalansvariga med likvärdiga befattningar, bakgrunder 
och erfarenheter. 
 

2.3 Pilotstudie 
En pilotstudie ger övning och ökad trygghet i rollen som intervjuare. Detta i sin tur kan göra 
att relationen till informanterna blir bättre och därmed ger ett bättre utfall. (Kvale, 1997) 
Därför genomfördes en pilotstudie med intervjufrågorna på två personer med personalansvar. 
Informanterna i pilotstudien är en kvinna och en man som båda har erfarenhet av förändrings-
arbete. Genom att både en kvinna och en man deltog i pilotstudien fanns möjlighet att anpassa 
frågorna till eventuella tolkningsskiljaktigheter beroende på könstillhörighet (Lundahl, 2007). 
Då båda könen fanns representerade bland informanterna i den ”riktiga” studien, fanns 
anledning att ta hänsyn till detta. Informanterna i pilotstudien är kända för oss, något som kan 
vara både negativt och positivt. Kvale (1997) menar att det finns en risk att informanter som 
sedan tidigare har en anknytning till den eller de som intervjuar inte vågar vara öppna och 
ärliga just av den anledningen att de är kända för den eller de som genomför intervjun. 
Uppfattningen i det här fallet är dock att de var öppna och ärliga i sina svar samt i kritiken av 
intervjufrågorna och genomförandet av intervjuerna. Vi upplever alltså inte att relationen till 
informanterna har påverkat pilotstudien negativt – snarare tvärtom. Pilotstudien resulterade i 
fler frågor i intervjuguiden samt omformuleringar av vissa frågor. Dessutom bekräftades att 
det räcker med att medarbetarna accepterar förändringen för att den, av cheferna, ska anses 
ha skett i positiv anda. Den data som kom fram i pilotstudien är efter omformulering och 
tillägg av frågor inte heltäckande, och ingår därför inte i studien.  
 

2.4 Intervjuer 
Muntliga intervjuer ger möjlighet till följdfrågor och eventuell uppföljning om oklarheter 
uppstår i efterhand samt att informanten får en chans att prata friare och mer spontant runt 
ämnet. Ju spontanare intervju, desto större är chansen för spontana och oväntade svar. (Kvale, 
1997) Därför genomfördes intervjuer. En nackdel med detta förfaringssätt kan vara att det 
finns en risk att det som inte uttryckligen frågas om inte besvaras, och därför lämnas utanför 
trots att det kan ha varit av vikt för studien.  
 
Vid utformandet av frågor i intervjuguiden (se Bilaga 1) valde vi öppna formuleringar för att 
inte riskera att informanterna skulle hämmas av för snäva frågor utan kunna prata fritt runt 
ämnet. I intervjuguiden finns även följdfrågor som ställdes vid behov. Dessa fanns för att få 
igång samtalet om informanten gav fattig information. Då en intervjuguide fanns kallas 
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intervjuerna semistrukturerade, vilket innebär att intervjuaren kan vara flexibel och kan ge 
utrymme för informanten att tala öppet och utveckla sina synpunkter. (Denscombe, 2000) Vid 
intervjuerna ställdes frågor som började på vad istället för hur eller varför, då de två 
sistnämnda gör det svårt för informanten att veta hur ingående svaren ska vara (Johannessen 
& Tufte, 2003). Vår utbildning har gett en förförståelse som har hjälpt oss att formulera 
frågor, efter att sinsemellan ha resonerat kring ämnet. Eftersom frågorna skulle formuleras 
öppet ansåg vi att det inte var nödvändigt att läsa litteraturen innan, då ingen specifik kunskap 
i området behövdes. Frågorna formulerades och intervjuerna genomfördes före litteraturen 
lästes för att ge större möjlighet till en öppnare kommunikation med informanterna och inte 
begränsa till vissa bestämda perspektiv.  
 
Informanterna fick själva ta ställning till om de ville ha intervjufrågorna i förväg, vilket 
samtliga ville. De fick dock inte ta del av följdfrågorna då de i sig inte uttrycker något utan 
mer fungerade som ett stöd för oss. En nackdel kan vara att intervjuaren går miste om 
spontana kommentarer då informanterna haft gott om tid att fundera på vad som ska sägas, 
och att svaret kanske blir hopsnickrat för att låta så bra som möjligt. Då kan intervjuaren gå 
miste om hur det faktiskt är i organisationen. En fördel med att skicka ut frågorna i förväg 
kan vara att informanterna kan förbereda sig och fundera, och därmed tillföra mer till 
intervjuerna. (Denscombe, 2000)  
 
Två av intervjuerna skedde personligt medan en skedde via telefon. Vi föredrar personlig 
intervju framför telefonintervju då situationen kan bli mer avslappnad och naturlig vilket i sin 
tur ökar chansen att informanten svarar ärligt och mer öppet på frågorna. Geografiska och 
ekonomiska omständigheter gjorde dock att det inte var möjligt med personlig intervju med 
ett av företagen. Vid telefonintervjun användes högtalare och således deltog vi båda. De 
personliga intervjuerna skedde i konferensrum på informanternas respektive arbetsplatser och 
vi båda deltog vid intervjuerna. En nackdel med personliga intervjuer kan vara att informan-
ten inte känner sig likställd med intervjuaren då det är denne som ställer frågorna och ”har 
kontrollen”. Att dessutom ha två intervjuare kan få informanten att känna sig än mer obekväm 
i situationen. (Johannessen & Tufte, 2003) Vidare finns risk att intervjuarna blir färgade av 
intryck som informanterna eller de aktuella kontexterna ger under intervjun (Kvale, 1997). 
Enligt Johannessen och Tufte (2003) ska intervjun helst ske på en neutral plats, alltså inte på 
intervjuarens hemmaplan där informanten kan känna sig underlägsen eller i informantens hem 
där familj, telefonsamtal och dylikt kan störa. Att intervjuerna skedde i konferensrum kan 
därför vara positivt då det också kan upplevas mer neutralt än exempelvis informantens 
arbetsrum eller en plats vi valt. Intervjuerna spelades in på mp3-spelare och bearbetades 
genom utskrift och sedan analys. Det viktiga under intervjuerna var vad informanterna sa, inte 
hur de sa det. I utskrifterna togs därför inte hänsyn till naturliga pauser, ansiktsuttryck och 
liknande och intervjumaterialet transkriberades således inte (Kvale, 1997). Småord som 
exempelvis ”ju”, ”så”, ”öh”, ”då” och ”då va” har till stor del utelämnats vid utskriften då 
orden i sig inte uttrycker någon information. 
 
Magne Holme och Krohn Solvang (1991) presenterar fyra delar som är viktiga att ha i 
beaktande vid intervjusituationen för att minska risken för intervjuareffekt. Teman innebär att 
personliga frågor kan vara svårare för informanten att besvara. Vi ställde inte personliga 
frågor utan frågor rörande organisationen. Roll betyder att vi som intervjuare måste vara 
medvetna om att såväl vi som informanten påverkas i situationen och påverkar varandras 
beteenden. Genom att inta rollen som förstående lyssnare försökte vi tidigt visa vår roll i 
intervjusituationen. Aktörer går ut på att vi försökte skapa rätt stämning och samtidigt vara 
passiva och inte pressa informanten. Detta försökte vi uppfylla genom att låta informanten 
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tala till punkt, och låta det vara tyst en stund ibland om informanten behövde tid att fundera 
kring någon fråga. Kulisserna är den miljö där intervjun sker, och dess omgivning såsom 
användande av teknisk utrustning. Exempelvis frågade vi om informanten godkände 
inspelning på mp3-spelare, något som kan tänkas minska denna intervjuareffekt liksom det 
faktum att intervjuerna genomfördes på neutrala platser. (Magne Holme & Krohn Solvang 
1991) Genom att ha reflekterat över dessa fyra faktorer, finns förhoppningen att vi undvikit 
intervjuareffekten i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Då informanterna är konfidentiella kan ingen kontrollera sanningshalten i texten. Studien 
innehåller därför citat för att öka trovärdigheten, men de är friserade för att göra texten mer 
lättläst. Det kan tyckas märkligt att citat ökar trovärdigheten om de är ”omgjorda” men 
friseringen gjordes för att undvika fördummande av informanterna, som kan bli följden av 
talspråk i text. (Kvale, 1997; Svenska språknämnden, 2005) Friseringen av citaten bidrar 
också till att bibehålla informanternas konfidentialitet, då exempelvis företagsnamnen 
utelämnas. 
 

2.5 Val av litteratur 
I syfte att anta ett öppet förhållningssätt utgår studien från flera teoretiska perspektiv istället 
för ett, för att belysa det empiriska materialet. Litteratur söktes i Uppsala Universitets 
bibliotekskatalog DISA och i det nationella bibliotekssystemet LIBRIS. Sökorden var 
förändring, förändringsarbete, positivt förändringsarbete, omorganisation, förbättring, 
förbättringsarbete, personalarbete samt de engelska orden change och organizational change. 
Under sökningen dök mycket managementlitteratur och litteratur tillhörande företagsekono-
mi1 upp. Många managementböcker upplevdes som handböcker för ledare, varför de inte 
passar för denna studie. Då det är pedagogik med inriktning mot personalutveckling vi läser 
och vi vill studera personalområdet, passar inte heller företagsekonomiska böcker till vår 
tanke med studien. Den litteratur som istället använts är skriven av författare som är 
verksamma inom det beteendevetenskapliga området. Vi tror att den bättre kan ringa in 
problemformuleringen och hjälpa oss att besvara syftet.  
 

2.6 Datas giltighet och tillförlitlighet 
Studien bygger på en empirisk undersökning som ska representera verkligheten i de 
organisationer som undersöks, utifrån de tre informanternas uppfattning. Lyckas detta väl har 
studien hög validitet, eller giltighet som det också kallas. Begreppet reliabilitet, eller 
tillförlitlighet, berör hur den aktuella datan samlas in och bearbetas. Det betyder att om 
samma undersökning genomförs vid ett senare tillfälle eller av någon annan och ändå ger 
samma resultat, är tillförlitligheten hög. En hög tillförlitlighet kan innebära att studien kan 
generaliseras. Enligt Kvale (1997) måste inte alla undersökningar gå ut på att kunna 
generaliseras, utan fokus kan istället ligga på den aktuella kontexten. Verkligheten ser inte 
likadan ut överallt och alltid, och därför är det inte nödvändigt att ständigt kunna generalisera. 
Generaliserbarhet är svårt vid kvalitativa studier då urvalet ofta är litet och inte slumpmässigt. 
Därför används ofta begreppet överförbarhet vid kvalitativa studier. Överförbarhet betyder att 
de slutsatser vi kommit fram till kan appliceras på andra sammanhang. (Johannessen & Tufte, 
2003) Det kan vara svårt för andra att göra samma undersökning som denna och få samma 
resultat då informanterna är konfidentiella, men genom citaten i texten kan de göra sina 

                                                 
1 Med ”litteratur tillhörande företagsekonomi” menar vi här och fortsättningsvis litteratur skriven av författare 
som verkar inom området företagsekonomi 
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tolkningar av datan. Om andra håller med om de slutsatser som finns i studien är intersubjek-
tiviteten hög. (Johannessen & Tufte, 2003) 
 
En nackdel med att göra icke sannolikhetsurval som subjektivt urval som vi har gjort är, att 
”fel” personer kan ha valts. Det skulle kunna innebära att de personalansvariga inte besitter 
den kunskap vi tror att de gör, och således inte kan ge information så att syftet kan besvaras 
på ett fullvärdigt sätt. Vidare hade inte alla i populationen lika stor chans att bli valda och 
urvalet var inte slumpmässigt vilket påverkar giltigheten och tillförlitligheten. (Denscombe, 
2000) Det är svårt att vara objektiv i undersökningen på grund av omgivningen och den 
påverkan vi och informanterna kan ha haft på varandra, vilket också kan medföra lägre 
giltighet och tillförlitlighet (Johannessen & Tufte, 2003). I studien utgår vi från att informan-
terna har den kunskap vi behöver för att kunna besvara syftet. 
 

2.7 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har fungerat som riktlinjer i studien, och 
valen har baserats på deras fyra krav. Genom att informera informanterna om studiens syfte, 
att deltagandet var frivilligt och då informanterna godkände inspelning av intervjuerna 
uppfylldes informationskravet. Då informanterna frivilligt tackade ja till intervjuer och 
samtyckte till inspelning var även samtyckeskravet uppfyllt. Alla deltagare är konfidentiella 
och deras namn eller företagsnamn röjs inte. Ljudupptagningarna och intervjuutskrifterna 
kommer endast att finnas tillgängliga för oss författare. Till följd av detta uppfylldes både 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då studien inte har några etiskt känsliga avsnitt 
bedömdes att det inte är nödvändigt att låta informanterna ta del av texten innan den 
publiceras. Däremot har samtliga informanter erbjudits ett exemplar av den färdiga uppsatsen. 
Dessa ställningstaganden följer de rekommendationer som finns i Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. 
 

2.8 Disposition 
Vår utgångspunkt i denna studie är att resonera kring hur litteraturen beskriver förändrings-
processer i förhållande till informanternas uppfattning av hur genomförande av förändringar 
kan ske i positiv anda. Empirin kommer före litteraturavsnittet, för att vi vill titta på hur 
litteraturen förhåller sig till empirin och inte tvärtom – som vi uppfattar är det vanligaste 
tillvägagångssättet. Rent subjektivt anser vi inte det nödvändigt att vara insatt i litteraturen för 
att som läsare förstå resultatdelen. Med det inte sagt att litteraturen inte är viktig – det är den – 
men att ha den sist och på så sätt förstärka empirin väger tyngre än en mer, som vi uppfattar, 
traditionell disposition. I en sådan utgör litteraturen grunden för det empiriska resultatet, och 
kommer före empirin. Vi väljer istället att arbeta ”bakvänt” och lägga tyngdpunkten på det 
empiriska materialet och utgå från det, när vi sedan bearbetar litteraturen. Direkt i litteraturav-
snittet betraktar vi denna i förhållande till empirin och hoppas därmed öka förståelsen i och 
med att analyserna kommer samlade och i anknytning till vad vi utgår ifrån. Med detta hoppas 
vi underlätta läsningen och göra uppsatsen lättöverskådlig och luftig. Under arbetets gång 
urskiljde vi teman som framträdde i intervjumaterialet. Uppsatsen är därför uppdelad i 
följande teman: motivation, acceptans, motstånd och tänkbara följder. 
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3 Resultat och analys 
 
Under denna rubrik redovisas tematiskt det empiriska resultatet. Temana är motivation, 
acceptans, motstånd och tänkbara följder. Under varje rubrik följer en analys av de tre 
informanternas svar. I detta avsnitt får empirin tala och i avsnitt 4 Litteratur och analys 
försöker vi förstå och förklara empirin med hjälp av litteraturen. Vi inleder med en 
bakgrundsbeskrivning. 
 

3.1 Bakgrund 
Först ställdes några bakgrundsfrågor i syfte att öka förståelsen för informantens utgångspunkt 
och få en helhetsbild av den aktuella förändringsprocessen i organisationen. Dessa frågor 
handlade om vilken typ av förändring den senast genomförda var, orsaken till den och vad 
resultatet av densamma blev. Svaren i sig hjälper inte till att besvara syftet, men ger 
nödvändig information för fortsatt förståelse. Värt att veta för att underlätta förståelsen i detta 
avsnitt är att Svenssons organisation tidigare genomgått en förändring som personalen 
uppfattade som negativ. Den förändringen resulterade i minskad trivsel på arbetsplatsen, 
vilket frambringat den förändring som nu är aktuell. 
 

3.1.1 Typ av förändring  
Att förändra arbetsklimatet om jag uttrycker mig så. Vi är ju 2000, 3000 anställda, i princip alla medarbe-
tare berörs. 

(Svensson) 
 

Förändringar sker ju hela tiden egentligen, i stort och smått. Men den senaste större förändring jag var 
med om var att minska antalet anställda med 450 personer inom hela företaget, och alla berördes ju av 
detta. Det byggde på frivillighet. Vi visste ju inte om folk var intresserade eller inte av en sån handlings-
plan. Men man fick söka att man frivilligt ville lämna, antingen via avgångspension, alltså avtalspension 
om man hade åldern och kriterierna inne för det. Och det var jag med och projektledde under 2007. Hade 
vi inte lyckats uppnå målet med 450 uppsägningar hade vi varit tvungna att gå vidare med kanske tving-
ande åtgärder och lägga varsel och sånt. Men nu var det över 1100 personer som sökte och frivilligt ville 
lämna.  

(Andersson) 
 

Jag arbetar ju med förändring på så många olika sätt, bland annat har jag jobbat med förändring som 
förändringsstöd. Sen så jobbar jag, som VD, kontinuerligt med förändring. Den kontinuerliga förändring-
en, den som jag jobbar med till vardags, måste nästan alla chefer jobba med dagligen. Det senaste jag har 
jobbat med som förändringsstöd pågår fortfarande och är en organisation som ska omorganisera hela sin 
administrativa verksamhet och försöka sänka kostnaderna med ungefär 150 miljoner kronor, där vi ska 
organisera oss på ett mer effektivt sätt. Hela verksamheten är jättestor men direkt berörda blir ungefär 200 
personer, indirekt berörda blir flera tusen. 

(Karlsson) 
 
Värt att poängtera här är att samtliga informanter säger att alla medarbetare berörs av den 
aktuella förändringen som sker i var och en av informanternas organisationer, om inte direkt 
så indirekt. Om en individ inte berörs direkt av förändringen så sker saker i individens 
omgivning som gör att påverkan är indirekt. Andersson och Karlsson nämner att förändringar 
ständigt pågår, något som stämmer överens med det som tagits upp i bakgrunden. Karlsson 
säger vidare att förändringar är en del av det dagliga arbetet och kan vara så små att de i 
princip går obemärkt förbi.  
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3.1.2 Orsak 
Vi gör en årlig attitydundersökning, och förra året hade vi det lägsta medarbetarindexet någonsin. Och då 
bestämde vi oss för att göra en analys på varför, och sedan vad vi kunde göra åt det. Det är klart, har du 
inte nöjda medarbetare eller människor som trivs så är det ju svårt att prestera de resultat som vi är ålagda 
att göra. Vi hade bland annat gått ner 250 personer året innan och vi hade tagit bort en massa materiella 
grejer och sen så var det kanske 400, 500 som bytte arbetsställe, arbetskamrater och chef. Vi hade gjort 
några personella förändringar som våran personal upplevde som negativa. Det vi bedömde att vi hade 
missat i förändringsarbetet är och var att vi inte hade varit tydliga i kommunikationen och informationen.  

(Svensson) 
 
Orsaken till det här är… Om vi tittar på den här branschen i stort, så händer det väldigt mycket. Det 
skruvas åt, börjar ställas högre krav. Konkurrensen har hårdnat och prispressen blivit mycket, mycket 
högre. Så det är en del i behoven av att hela branschen är inne i nån vändning att man måste bli effektivare 
och kunna spara pengar. Det andra är att företaget har haft ett antal nya produkter på väg som har fallit på 
målsnöret. Så dom två delarna kan man säga gjorde att vi var tvungna att minska.  

(Andersson) 
 

I det här fallet så kom jag in som konsult. Då får man ett beslut att den här förändringen ska genomföras 
och det är inte jag som fattar beslutet kring det. Modernisering och ett behov av omorganisering föranled-
de förändringen. Att många går i pension och demografiska förändringar gör också att det är dags att göra 
nånting nu. Ekonomiska, sociala och tekniska orsaker är också skäl till den här förändringen. 

(Karlsson) 
 
Även om grunden till förändringen i Svenssons organisation är minskad trivsel bland 
medarbetarna så uppger informanten även att det finns ekonomiska grunder till förändringen. 
Svensson ser en tydlig koppling mellan medarbetarnas trivsel och organisationens resultat. 
Orsaken till medarbetarnas missnöje var, enligt Svensson, att ledningen hade misslyckats med 
att vara tydliga i kommunikationen och informationen till dem. Andersson och Karlsson 
uppger båda att det är förändringar i omvärlden och ekonomiska aspekter som har lett till 
organisationernas behov av nedskärning och effektivisering. 
 

3.1.3 Resultat 
Vi skapade vad vi kallar för ett kommunikationsråd som har möte varje vecka med temat att få bättre 
förståelse för när vi gör små och stora förändringar och hur vi skulle kommunicera ut dem. Nu när vi hade 
våran sista attitydmätning var det det högsta värdet vi nånsin har haft. Personalomsättningen är väldigt 
låg, vi har 3 procent, så det hade väl inte varit på det viset om dom inte hade trivts. Och en del utav det 
beror ju på att vi har blivit bättre i ledningen på att kommunicera och informera. Framför allt har vi lärt 
oss att få våra chefer att bli bättre sändare. Och gett dom mer underlag för att förklara för medarbetarna 
varför vi gör det och hur det är tänkt och när det ska börja och så hela den biten. Jag tror att stora delar 
utav det positiva klimatet beror på att vi har insett nyttan utav kommunikation och information. Vi har 
blivit bättre på att förklara även de positiva förändringarna givetvis. I varje förändring så står även kom-
munikation och information med på handlingsplanen, det gjorde det ju aldrig förut. Eftersom lednings-
gruppen förstår mer eftersom vi har mer information, så gäller det att tillse så att fack och anställda får i 
princip samma information.  

(Svensson) 
 

Rent personellt, var ju en del att vi har nått dom här målen och minskat 450 personer, till och med lite mer 
än 450 personer. Men det som har blivit resultatet av det som jag tycker man kan fånga upp på vissa delar, 
är ju naturligtvis att vissa medarbetare upplever att det har blivit mer stressigt och mer att göra. Men i 
andra änden så finns det också dom som säger att ”ja men nu känner jag att jag är behövd”. I vissa fall, 
tycker folk, att vi var överbemannade förut, så resultatet har i vissa delar blivit att det är rätt bemanning nu 
– ”nu märks det om jag är här eller inte”. Numer, ska jag säga, flyter det upp att vi har haft folk som 
kanske har gått på speciallösningar, som inte riktigt har klarat av sitt jobb av en eller annan anledning. Det 
kan ha varit rent medicinskt eller i rehabiliteringshänseende dom har fått andra arbetsuppgifter men, där vi 
har skapat och konstruerat, arbetsuppgifter. Och nu börjar såna bli mer och mer ifrågasatta; ”varför har vi 
dom här här – tillför dom nånting egentligen för det som vi är här för att göra?”. Vi har blivit tydligare 
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med att titta på hela verksamheten; vad är det faktiskt vi gör och vad är det vi behöver göra. Så det är väl 
ett typ av resultat också. Vi ska jobba med alla som är kvar på ett så bra sätt som möjligt, men det är inte 
säkert att medarbetarna får behålla samma arbetsuppgifter efter förändringen. I det korta perspektivet 
följer vi upp vår sjukfrånvaro, som nu sista kvartalet efter att en del människor lämnade verksamheten gått 
ner. Det har långtidssjukskrivningar också gjort. Nu gör den det samtidigt också i samhället för övrigt, så 
att det är lite ”vad är vad”, men det kan vara en effekt av det hela. 

(Andersson) 
 

Det blir tydligt att vissa tjänster inte behöver återinsättas för att dom egentligen inte behövs. Genom den 
här förändringen har man tänkt få ner kostnaderna med 150 miljoner kronor och det kan man ju inte veta 
här nu. Man har också tänkt omorganisera så att det blir mer effektivt, kompetensutveckla en del och 
andra kommer att sluta. Så… så det kommer ju att bli resultat på många olika plan. 

(Karlsson) 
 
I Svenssons organisation har de lärt sig av sina tidigare misstag och insett vikten av att 
kommunicera och informera i förändringsprocessen. De har infört ett kommunikationsråd 
samt presenterat kommunikation och information på handlingsplanen inför varje förändring. 
Svensson och Andersson uttrycker ett mer positivt klimat och att medarbetarna känner sig mer 
betydelsefulla som en följd av förändringen. Detta kan vara en anledning till att de upplever 
lägre personalomsättning och minskad sjukfrånvaro bland medarbetarna. Andersson har sett 
vart det går att skära ner och vilka tjänster som egentligen är överflödiga samt behov av att 
kompetensutveckla medarbetarna som jobbar kvar. Karlsson kan inte med säkerhet säga vad 
resultatet blir, med tanke på att förändringen ännu pågår, men påpekar att det kommer bli 
resultat på många olika plan. Karlsson ser i likhet med Andersson vilka tjänster som är 
överflödiga och var kompetensutveckling behövs. Då den förändring som Karlsson arbetar 
med inte är klar kan informanten inte uttala sig om huruvida klimatet kommer att ändras. 
 
Det finns vissa likheter mellan Anderssons och Karlssons svar, kanske bottnar det i att själva 
förändringarna är likartade då de båda fokuserar på nedskärning och effektivisering medan 
Svenssons förändring handlar mer om medarbetarnas trivsel. 
 

3.2 Motivation 
Ja, dels så är det ju att utbilda våra chefer att förmedla budskap. Gruppledarna har fått färre personer 
också. Det är svårt att hålla i ordning en stor grupp, man trivs bättre i en mindre och får bättre lagkänsla, 
bättre lagmoral och det blir lättare att informera då. Vi har haft bonussystem hela tiden men vi införde ett 
nytt bonussystem här nu i höst och det var väl en del i att stimulera givetvis att man kan påverka arbetssi-
tuationen och tjäna någon krona på det. Vi har också belöning på grupper och lagarbete, till exempel kan 
man få teaterbesök, biobiljetter, hockeybiljetter och liknande. Det är ju viktigt att vi lär oss att kommuni-
cera och informera, det har varit våra ledord nu i 1½ år. Många säger… ”var står det nånstans” och ”vad 
är det som gäller här”. Så det gäller att kommunicera och informera och bygga på en ärlighet, att inte föra 
våra parter bakom ljuset – även om vi tycker olika. Det gör vi ju i vissa frågor.  

(Svensson) 
 

Vi jobbar mycket med att se till att vi har rätt information att vi vet vad som händer. Det vi har gjort under 
våren, om vi tittar på det här projektet, är att vi har jobbat mycket med våra chefer. Att våra chefer sitter 
på bra information, att våra chefer har bra stöd i den här förändringen, att dom får stöd i hur dom ska 
hantera människor i förändring. Bra utbildning i hur hela den här processen skulle gå till, så att dom kan 
vara ett bra stöd för sina medarbetare och ta diskussioner med sina medarbetare. Så jag upplever att det 
jag har gjort för att få medarbetarna med i det här är att jobba via cheferna, att ha mycket informationsmö-
ten. Mycket är ju med cheferna så att dom kan ta det vidare sen. Eftersom 1100 sökte men bara 450 fick 
lämna med ekonomiskt stöd, var det i det här läget viktigt att få alla att känna sig som vinnare – oavsett 
om dom som sökt fått eller inte fått. Det har liksom varit lite utgångspunkten att ”om jag söker och får, då 
får jag chansen att göra nånting annat” och ”om jag söker och inte får, innebär det att dom vill ha mig 
kvar” – så i båda fall ska dom känna sig som vinnare.  

(Andersson) 
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Då måste jag nästan prata i hur jag jobbar här, som VD. En förändring som jag tycker är liten kan vara 
stor för medarbetarna, och oftast omedelbart kunna väcka tankar som ”nä men varför ska vi göra det” och 
”vad besvärligt”. Det gäller ju att ha svar på dom där enkla frågorna varför, vad, vem, vilka, hur. Så att 
man kan ge ett bra svar på det. Så är det. Så… ja… jag jobbar mycket med information och kommunika-
tion och mycket med relationen till dom anställda. Varje anställd undrar ju alltid ”hur påverkar det mig” 
och så där.  

(Karlsson) 
 

Alla tre informanterna uppger kommunikation och information som viktiga verktyg för att 
motivera personalen till förändringen. Svensson och Andersson arbetar mycket med cheferna, 
de menar att i så stora organisationer som de befinner sig är det svårt för dem att nå ut till var 
och en av medarbetarna, det är via cheferna som medarbetarna nås. Karlsson å sin sida uppger 
omsorgen av relationen till de anställda som viktig i motivationsarbetet. En del i arbetet med 
att motivera medarbetarna är genom belöningar. Belöning associeras ofta med ekonomisk 
ersättning, men kan innebära mycket annat. 
 

Bonusarna ska ju vara det på nåt vis. Jag kan ju se det som en belöning att vi anställer personer men det är 
jättesvårt att kommunicera till alla medarbetare även om jag tror att dom tycker i grund och botten att det 
är jättebra då. Sen finns det ju massa andra saker också, gjort arbetet mer ergonomiskt och alltihopa och så 
där. 

(Svensson) 
 

Dom som lämnade fick i det här fallet pengar för att kunna lämna och en arbetsfri uppsägningstid som var 
fyra eller sex månader. Och sen utöver det så fick dom då beroende på hur länge dom varit anställda ett 
engångsbelopp på ett antal månadslöner plus en engångssumma plus stöd från Trygghetsrådet. Men dom 
som är kvar… Nej, där har vi inga belöningsdelar. 

(Andersson) 
 

I mitt eget arbete som chef så har jag ju jobbat med det, kan man nog säga. Pengar är ju ett väldigt påtag-
ligt sätt att belöna som jag har jobbat med, men belöning kan vara så många andra saker egentligen. 
Belöning är oftast, för den typ utav anställda som jag är chef för, att få göra ett spännande uppdrag, att få 
göra ett roligt jobb eller att dom får en utbildning som dom vill ha och som passar oss. Dom här männi-
skorna upplever att det är en slags belöning att få den här utbildningen, få den här licensieringen, för då 
blir man också väldigt mycket mer anställningsbar i nästa skede när man vill byta jobb. Men sen kan det 
vara allt möjligt från dom enklaste kommentarerna av uppskattning eller ett mail. 

(Karlsson) 
 
Belöning i form av pengar återfinns i samtliga informanters svar. Alla har använt eller 
använder sig av belöning i form av ekonomisk karaktär såsom bonus eller liknande för att 
motivera medarbetarna till förändringen. Viktigt att komma ihåg är att belöning kan vara 
mycket mer än pengar, vilket både Svensson och Karlsson kommenterar. Här talar Karlsson 
lite mer om vikten av relationen till de anställda och att visa dem uppskattning, än vad 
Svensson och Andersson gör.  
 

3.3 Acceptans 
Vi har ju alltid personer, oavsett om det är just kring informationen eller kommunikationen, som inte 
ställer upp på förändringar, att det var bättre förr om man säger så och det är ju oftast dom som har varit 
anställda väldigt länge 20 till 30, 40 år då. Dom nya som kommer in har ju inga problem med det här på 
nåt vis utan det är oftast dom äldre som har jobbat här länge och alltid tycker att det var bättre förr. Det är 
klart dom får man ju jobba med. Facket har blivit en väldigt viktig grupp att få med i kärran för att minska 
motstånd vid förändringar och det innebär inte att vi gör som dom säger på nåt vis utan mer att så att säga 
utbilda, informera och kommunicera med dom, ha dom mer delaktiga då. För är inte dom nöjda så pratar 
dom ju nästan lika mycket med sina medlemmar som chefen gör ibland och det är klart då kan ju dom 
skapa ett negativt klimat. Så att vi har ju satsat mer på den fackliga än nånsin för att ha med dom i båten. 

(Svensson) 
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Vi jobbar med att förstå varför. Jag tror att dom allra flesta har förstått varför vi måste förändra oss – vi 
har ett annat uppdrag – det tror jag att dom flesta har accepterat. Sen kan dom tycka att det är förjävligt att 
vi har misslyckats så att inte man kan behålla all personal. Det handlar mycket om att jobba med att 
motivera personalen och få dom att förstå vad deras roll är och att vi behöver dom. Och kanske också titta 
på deras utveckling, och tydligare kommunicera vad vi tänker. Då kan vissa säga ”oj, gör ni det, jaha, det 
trodde inte jag”. Så det kan bara vara att ta den diskussionen om vad dom själva vill göra, vad dom har för 
motivation och drivkraft. Mycket handlar om samtalet mellan chef och medarbetare, det är liksom nyckel-
punkten. För jag kan gå ut och prata för en stor församling eller vår högste chef kan prata för en stor 
församling, men det är ändå i mötet med den enskilde sen som det verkliga avgörandet fälls. 

(Andersson) 
 

Det är mycket genom att faktiskt använda förnuft och lyssna mycket, det är inte alltid säkert att jag heller 
vet vilken förändring som är bäst. Det kan man inte riktigt veta för att den är så otroligt komplex – tillva-
ron – så det gäller att, om ett problem uppstår, verkligen fundera igenom vad vi kan göra, hur vi kan göra 
det här och mycket samtal kring det hela. Det är viktigt att olika åsikter kommer upp så att man får sub-
stans i diskussionerna med sakkonflikter som ventileras för att få dynamik på arbetsplatsen.  

(Karlsson) 
 

Karlsson betonar att det är sakkonflikter som upplevs positiva. 
 

Jag tycker att man ska ha konflikter men när det blir så här låsta lägen i personkonflikter som det kan bli, 
tycker jag att det är synd att det ska behöva vara så. Men när det är sakkonflikter känns det bra. 

(Karlsson)  
 

När det gäller att få medarbetarna att acceptera en förändring anger samtliga informanter att 
det är viktigt med kommunikation och information och att få medarbetarna att förstå varför 
förändringen behövs. Varje informants svar skiljer sig dock i de små dragen. Svensson 
betonar vikten av att facket får ta del av förändringen och uppmärksammar också att 
medarbetarnas reaktioner kan vara kopplade till deras ålder och anställningstid. Andersson 
understryker betydelsen av att varje medarbetare förstår sin roll i förändringen och att alla de 
kvarvarande förstår att de behövs. Karlsson tar upp sakkonflikter som viktiga, och att chefen 
inte alltid har den bästa kunskapen.  
 

3.4 Motstånd 
Vi kommer aldrig få med alla medarbetare, det får man ju inte i samhället heller och det är viktigt att vi 
inte sjunker tillbaka när vi gör förändringar. ”Förändringar är farligt, det dööör man av” men å andra 
sidan har jag sällan hört att någon tycker att när det har gått ett, två, tre, fyra år vill ha tillbaka det gamla 
hellre. Men i början är de väldiga motståndare till om vi ska ändra något upplägg, någon balansering, då 
är det kasst och det är ju fortfarande givetvis en brist på vårt sätt att kommunicera även om det har blivit 
bättre men fortfarande är man ju lite rädd för förändringar och det kanske, inom citationstecken, vi alla är, 
vi vill få tid på oss och fundera givetvis. Om ledningen funderat i ett halvår så kan såklart inte medarbe-
tarna bara fundera i fyra timmar och sen acceptera det, det kan inte vi heller i början utan det tar sin tid att 
förändra. 

(Svensson) 
 

Det handlar ju mycket om att lyssna på vad som ligger bakom att den individen inte vill acceptera den här 
förändringen. Nånstans har man ju ett val själv också, jag måste ju inte vara med i förändringen utan jag 
kan ju välja att själv lämna också. ”Gillar jag den förändring vi gör nu eller inte?” Jag säger till medarbe-
taren att ”du måste själv bestämma dig för att är du kvar då måste du vara för, då måste du vara för för-
ändringen och jobba för förändringen. Annars måste du ta konsekvenserna av det och göra nånting annat”. 
Så det är mycket det alltså bolla tillbaka också ansvaret och få den enskilde att faktiskt fundera kring 
förändringen. ”Om du nu är så emot det vi gör varför är du kvar då.” Så att då gör man ju också val själv 
och det är viktigt att komma ihåg att vi kan inte ta över deras eget ansvar i det här men göra klart för dom 
att ”du, vi kan stötta och hjälpa” och försöka förstå, och få dom att förstå förändringen.  

(Andersson) 
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Ja… tjatar och gnatar och håller på och tvingar dom till slut. Det finns liksom inte en arbetsplats där alla 
jublar över allting. Nånstans så måste man också våga stå för det och inte tro att alla skulle gilla allting, 
utan man måste våga säga ”nej men nu gör vi så här”, ”nu är det bara att köra” och ”du måste göra som vi 
har sagt”. Det bara är så – man får leva med att alla inte är hundra procent, det är bara att acceptera. Gör 
inte medarbetaren det, då måste ju den enskilda personen fundera över om han vill fortsätta jobba på 
samma ställe eller ska byta arbetsplats. Och… jag har sagt upp någon, och någon har också sagt upp sig. 
Man måste alltid tåla att man måste göra obehagliga saker också, det som inte är jätteroligt. Det handlar ju 
till syvende och sist om intäkter, kostnader och resultat. 

(Karlsson) 
 

Både Andersson och Karlsson berättar att motstånd inte måste vara negativt utan kan vara ett 
tecken på energi som kan tillföra konstruktiva idéer till förändringen. 

 
Då finns det engagemang och en vilja nånstans. Vad ska jag säga… gör jag motstånd så bryr jag mig 
också. Och kan man få nån som har den energin att bli omvänd och sen naturligtvis ibland också föra upp 
saker och ting som vi inte har tänkt på som man kan ta med sig, så kan förändringen bli bättre och göra 
saker som gör att det kan passa den personen bättre. Det är värre med likgiltighet, att man bara sitter och 
tittar ut i tomma intet ”jaha” och tror att ”ja men det påverkar inte mig” eller ”jag bryr mig väl inte”. Då är 
motstånd bättre, till en viss gräns.  

(Andersson) 
 

Om det vore så att jag sa en sak och alla gjorde som jag sa, så skulle jag bli jätteorolig. Då skulle jag 
känna ”oj då vad är det här för nånting” – då börjar det gränsa till sektbeteende och det skulle inte jag 
vilja. 

(Karlsson) 
 

Svensson lyfter fram vikten av att medarbetarna får tid att fundera på förändringen och 
förväntar sig inte att acceptansen kommer genast. Även på frågan om vad cheferna gör med 
dem som har svårt att acceptera förändringen blir det påtagligt att det inte går att räkna med 
att alla medarbetare kommer att acceptera den. Som Svensson uttrycker ”det får man ju inte i 
samhället heller”. Men genom att lyssna och anstränga sig för att förstå vad som ligger bakom 
medarbetarens motvilja kan de utifrån dessa perspektiv försöka få medarbetaren att bättre 
förstå och acceptera förändringen. Både Andersson och Karlsson menar att den enskilda 
individen har ett ansvar att arbeta för förändringen, om individen har för avsikt att stanna kvar 
inom organisationen.  
 

3.5 Tänkbara följder 
Det är klart att om alla accepterar förändringen blir ju utfallet i form av typ bonus eller mer pengar egent-
ligen och vi följer upp det varje månad. Så det blir ju då att man snabbt kan se vart vi är på väg.  

(Svensson) 
 

Om alla accepterar förändringen och dom som är kvar jobbar för att det här ska bli bra så är vi ju faktiskt 
en effektivare organisation imorgon än vad vi var igår. Vi är fler som känner att man har en uppgift att 
fylla och det märks att det är tydligare vad jag ska göra och vad som händer om jag inte blir tydligare med 
vad vi ska göra och vad vi inte ska hålla på med. Det blir enklare. Det som måste till för att en förändring 
ska ha blivit bra när den är genomförd är ju att flertalet av medarbetarna tycker att läget är bättre nu än 
innan. Att man har kunnat vara med och påverka och haft en delaktighet i hur det blev. Så att man har 
förståelse för det och att vi sen har ett bra omhändertagande om dom som fått förändrade arbetsuppgifter 
och att dom får erkännande för det dom har gjort. Då har förändringen varit bra, om dom tycker att det har 
varit en schysst och fair process. 

(Andersson) 
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Om alla accepterar går den lätt och fort och det blir mycket roligare och enklare och man tänker nästan 
inte på att man verkligen genomför en förändring, utan då funkar det. Men ibland kanske man skulle sätta 
varningsflagg för det också, när det går för fort liksom. Man frågar sig då om vi har skygglappar på oss 
eller hur vi tänker nu när alla tänker exakt likadant. Men ofta då brukar det mest bara rulla på liksom. 

(Karlsson) 
 
Förändringen går lätt, organisationen blir mer effektiv och det blir ett bättre ekonomiskt 
resultat om medarbetarna accepterar förändringen, anser samtliga informanter. Svensson och 
Andersson funderar mest i ekonomiska termer gällande förändringens utfall om personalen 
accepterar förändringen. Endast Karlsson påpekar att det finns en risk för att förändringen inte 
är ordentligt genomtänkt om hela förändringsprocessen har gått fort och lätt. Informanten 
menar att om alla tänker likadant finns det en risk att denna enkelspårighet fungerar som 
hämmande ”skygglappar” för en utvecklande, och i slutänden lönsam, förändring.  
 

Alla människor tror jag, jag är själv lite halvrädd för förändringar om man säger så. Tillslut kanske 90 
procent har accepterat det medan 10 procent kanske aldrig accepterar det.  

(Svensson) 
 

Om ingen accepterar blir det inget utfall av förändringen. Om vi skulle få ett stort motstånd i det här och 
medarbetarna började maska, motarbeta och sabotera och så där, så skulle ju resultatet på sikt, på ganska 
kort sikt dessutom, bli att hela verksamheten äventyras tror jag. Skulle vi få såna problem att vi inte får 
personalen med oss i förändringen skulle vi inte klara av att leverera dom åtaganden vi har med rätt 
kvalitet inom rätt tid. Så konsekvenserna av att inte få folk med oss är ju att företagsledningen inte tror på 
oss som framtid och kommer lägga tillverkningen utomlands.  

(Andersson) 
 

Om ingen skulle acceptera det så skulle det inte gå. Då skulle det absolut inte gå. Och skulle alla ställa sig 
på tvären så skulle man ju fundera på om det är jag eller dom som gör fel. Om många är emot förändring-
en skulle det ju gå mycket trögare och ta mycket längre tid och det blir kanske inte så exakt som man 
skulle vilja att det var och man får leva med att det inte är perfekt och så där, så blir det. Man måste ju 
alltid tänka hur man ska jobba med förändringar – är de realistiska och behövs kommer majoriteten att 
vara med.  

(Karlsson) 
 
Resultatet av att medarbetarna inte accepterar förändringen blir, enligt Andersson och 
Karlsson, att hela organisationens verksamhet blir äventyrad. Vidare säger Karlsson att om 
medarbetarna inte accepterar förändringen blir utfallet inte lika positivt, och det blir svårare 
för cheferna att genomföra den i positiv anda. Karlsson tillägger att funderingar kan dyka upp 
kring om något i förändringsplanen är fel om alla motsätter sig förändringen.  
 

3.6 Övriga reflektioner 
Några tankar utanför ramen av frågorna kom upp under intervjuerna. Dessa tankar är värda att 
lyfta fram då de uttrycker något relevant i förhållande till syftet. 
 

Det tar tid att förändra! Det tar tid att kommunicera ut en förändring och det gäller att inte tro att nu har 
jag sagt det så nu fungerar det imorgon, utan det är att hålla på. Man kan ju gå till att köpa tvättmedel till 
exempel. Det är klart att det räcker ju inte att sätta ut en annons i tidningen eller i tv-reklamen utan det 
mals ju på oss för att vi ska förstå att vi ska köpa det tvättmedlet. Ändå är det ju inte alla som köper det så 
det är klart att det går inte över en natt utan det tar tid. Du måste ha tålamod och uthållighet att våga 
kommunicera och förändra. För det är det enda som vi vet, att det ser inte ut imorgon som det såg ut idag. 
Så att tid, uthållighet och tålamod och inte förringa kraften av riktig information och kommunikation. Det 
skulle jag vilja skicka med.  

(Svensson) 
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Ibland är det personalen själva som driver förändringen, det är dom som identifierar vilka effektivisering-
ar som kan göras, det är dom själva som sitter och funderar över ”ja men det här skulle man kunna göra 
annorlunda”. Det är dom som mycket lyfter fram och som sätter grunden till förändringarna och jag tror 
att det är en nyckelfaktor så att säga, för att nånstans så finns det ju här nåt behov av förändring.  

(Andersson) 
 

Jag tycker aldrig man ska göra en förändring utan att ha med sig både hjärta och hjärna, man ska verkligen 
känna och tänka om människor och organisation och att man har ett stort ansvar. Det är jättemycket 
arbetstid, stor del av livet läggs ju på arbetet så det är viktigt att ta ansvar. 

(Karlsson) 
 

En sammanfattning av de tre ovanstående citaten är att förändringar tar tid, att chefen bör 
lyssna på medarbetarnas förslag och att det är viktigt att bry sig om sina medmänniskor i 
förändringar, för att få en positiv anda i förändringarna. 
 

3.7 Hur är det möjligt? 
I detta avsnitt sammanfattas informanternas syn på hur det är möjligt att genomföra 
förändringsarbete i positiv anda.  
 
Kommunikation och information är genomgående motivationsfaktorer i informanternas svar. 
Att värna om relationen till de anställda är ett annat sätt att motivera till förändringsarbete. 
Genom kommunikation och information ökar chanserna att få medarbetarna att acceptera 
förändringen, och alla tre informanter betonar att medarbetarnas förståelse för varför 
förändringen genomförs hjälper till att skapa en positiv anda i den. Att alla medarbetare sällan 
accepterar förändringen är något samtliga informanter är medvetna om. De säger att en viss 
mängd motstånd istället kan vara konstruktivt och tillföra energi till förändringen. Tid att ta 
till sig förändringen är en annan aspekt som är viktig i dessa processer. Å andra sidan finns 
det en gräns för vad som fungerar; medarbetarna måste själva ta ansvar för att acceptera och 
arbeta för förändringen om de väljer att stanna kvar i organisationen. Om alla som stannar 
kvar accepterar förändringen, blir den givande både för medarbetarna och för organisationen. 
I de fall många medarbetare inte accepterar förändringen utan motarbetar den blir utfallet 
istället inte lika positivt. Det kan också försvåra för chefen att genomföra processen i en 
positiv anda, och sätta hela organisationen på spel. 
 
Nu har vi sett vad informanterna säger, och att det trots deras skilda befattningar, bakgrunder 
och erfarenheter finns stor samstämmighet i deras uppfattningar om hur det är möjligt att 
genomföra förändringsarbete i positiv anda. I nästa avsnitt beskrivs hur litteraturen förhåller 
sig till det empiriska resultatet. 
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4 Litteratur och analys 
 
Här beskrivs det i litteraturen som belyser det empiriska resultatet. Avsnittet är skrivet med 
samma teman som resultatdelen bortsett från att bakgrundsfrågorna är borttagna; motivation, 
acceptans, motstånd och tänkbara följder. I detta avsnitt försöker vi förstå och förklara 
empirin med hjälp av litteraturen. Vi kommer löpande under varje rubrik att analysera 
litteraturen  i förhållande till resultatet. 
 

4.1 Motivation 
Brister i kommunikation och information kan sänka motivationen hos medarbetarna och skapa 
känslor som rädsla, ångest, misstänksamhet och ovisshet (Their, 2000). En av informanterna 
framhäver att organisationen lärt sig av sina misstag – att brister i kommunikation och 
information vid tidigare förändringsarbete har lett till missnöje bland medarbetarna. Att 
medarbetarna får vara delaktiga och att förändringen är relevant i sammanhanget ökar 
motivationen, menar Their. Se Figur 1 för några förutsättningar för motivation. En av 
informanterna uttrycker direkt medarbetares delaktighet som en viktig del av förändringar, 
och det går även att tolka en annan informants öppna inställning för förslag från medarbetare 
och sakkonflikter som ett tecken på att delaktighet är viktigt. Att förändringen är rimlig är 
något som en av informanterna tar upp. Om medarbetarna inte får gehör för sina förslag och 
idéer tappar de lätt motivationen för att vilja engagera sig i förändringen. (Their, 2000) 
Delaktighet skapar också självförtroende och är viktigt för lärande vid förändring. Delaktighe-
ten kan stärkas genom att positiva förändringar uppmärksammas. (Ellström, 1996) Endast en 
av de tre informanterna talar om betydelsen av att uppmärksamma även positiva förändringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Förutsättningar för motivation (Angelöw, 1991). 
 
Relationen mellan chef och medarbetare och att alla får komma till tals är viktigt för att få 
medarbetarna att medverka i förändringsarbetet (Their, 2000). Det är endast en informant som 
direkt uttrycker att relationen mellan chef och medarbetare är betydelsefull för att förändring-
en ska ske i positiv anda. En tolkning är dock att de två övrigas arbete med cheferna i 
egenskap av medlare tyder på att de anser att relationen mellan chef och medarbetare är 
betydelsefull. Their menar också att chefens egen attityd har betydelse; om chefen är positiv 
och entusiastisk inför förändringen kan det smitta av sig på medarbetarna och skapa en positiv 
anda. Dessutom är det viktigt att medarbetarna får möjlighet att ifrågasätta och reflektera över 
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förändringen för att de ska ha en vilja att genomföra den (Ahrenfelt, 2001). Ingen av 
informanterna beskriver att de har en rutin att inför varje förändring planera möten med sina 
medarbetare, både i grupp och individuellt, där möjlighet till reflektioner och tankar kan 
ventileras. Ett intryck är dock att alla informanter ger sina medarbetare möjlighet att 
ifrågasätta i och med att alla talar om kommunikation som en väsentlig del av en förändring. 
Förändring tar tid, både enligt en av informanterna och Ahrenfelt – medarbetarna behöver 
minst lika mycket tid som chefen för att ta till sig och acceptera förändringen. 
 

4.2 Acceptans 
Acceptans hänger tätt ihop med motivation, då motivation inför förändringen medför större 
chans att acceptera den. Ett sätt att få medarbetarna att acceptera förändringen kan vara att 
kartlägga vilka förbättringar den kan innebära för medarbetarna, och framföra dessa. En 
företagskultur2 som är öppen för förändringar ökar chansen för att få medarbetarnas acceptans 
ytterligare. (Angelöw, 1991) På samma sätt som företagskulturen kan ha en positiv påverkan 
på medarbetarna, beskriver Jacobsen (2005) att det också kan ha en konserverande effekt om 
företagskulturen har vuxit sig så stark att medarbetarna har svårt att ta till sig nya synsätt. 
Detta kan associeras till kopplingen en av informanterna gör till att medarbetare med lång 
anställningstid ofta har svårt att anpassa sig till en förändring. Det kan förklaras med att de 
som arbetat länge har en starkare koppling till den gamla företagskulturen som ”suttit i 
väggarna”, än nya medarbetare. En annan anledning att äldre medarbetare har svårare att 
acceptera en förändring än yngre, kan vara att de äldre har varit med om många fler 
irrationella förändringar tidigare under sitt yrkesverksamma liv och agerar utifrån dessa 
erfarenheter. (Kronvall, Olsson & Sköldborg, 1991)  
 
Om chefen ger knapphändig information om förändringen, kan medarbetarna dra egna 
slutsatser som ofta är felaktiga. Chefen måste ge så tydlig information som möjligt för att 
minska utrymme för medarbetarna att göra egna tolkningar som kan leda till misstänksamhet. 
(Their, 2000) I de fall chefen informerar om varför förändringen genomförs minskar risken 
för dessa feltolkningar, vilket stämmer överens med alla informanters svar. Liksom 
litteraturen anger menar även samtliga informanter att information ges genom kommunika-
tion. Att ge medarbetarna informationen öga mot öga är ofta det bästa sättet, då det ger 
tillfälle för medarbetarna att ställa spontana frågor samtidigt som chefen kan reagera på 
medarbetarnas signaler skriver Their. Att cheferna har respekt för, visar hänsyn och 
uppskattning till medarbetarna är viktigt för att få medarbetarna att acceptera förändringen 
(Angelöw, 1991; Their, 2000). Alla har ansvar för sin del i processen, såväl chefer som 
medarbetare (Ahrenfelt, 2001). Två av de tre informanterna tar upp att det är viktigt att varje 
enskild individ tar ansvar. 
 
Människan har försvarsmekanismer för att minska upplevelsen av hot. Det kan bland annat 
visa sig i form av ointresse, aggression och projektion. Projektion kan innebära att individen 
lägger ansvaret på någon annan, som utses till syndabock. (Angelöw, 1991) Kronvall et al. 
(1991) ger ett förslag på hur det går att undvika att en syndabock utses; att sakkonflikter 
diskuteras så att problemet inte leder vidare till personkonflikter – precis som en av 
informanterna säger. Genom att utföra förändringen på ett konstruktivt sätt och föra 
diskussioner med medarbetarna kan försvarsmekanismer minimeras (Angelöw, 1991; Their, 

                                                 
2 Se gärna Malin Järnkrantz och Linn Thyselius C-uppsats På Kanal 5 sitter företagskulturen i väggarna – en 
studie om fenomenet företagskultur och hur företagskultur kan ta sig uttryck i en specifik organisation 2007 för 
vidare information om företagskultur. 
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2000). Det är också viktigt att chefen inte vänder kappan efter vinden utan står på sig – även 
om det kan innebära obehagliga beslut – men samtidigt är ödmjuk. Endast en informant 
påpekar att chefen måste stå på sig. Ahrenfelt (2001) påpekar att konflikter bör lösas så snart 
som möjligt, innan småsaker blir stora problem. Kronvall et al. (1991) varnar för att 
personkonflikter och syndabockstänkande kan komma upp i samband med förändringar, och 
påpekar värdet av att bearbeta konflikter.  
 
Genom att informera om och genomföra förändringar vid en, för organisationen, lämplig 
tidpunkt kan följden av den bli bättre än om den sker vid en illa vald tid. Tid är dock något 
högst subjektivt och varje chef måste själv ta ställning till när tiden är den rätta. (Jacobsen, 
2005) Ingen av de tre informanterna nämner en väl vald tidpunkt som en del i förändringar, 
inte heller i de fall förändringen kan planeras. 
 

4.3 Motstånd 
Det finns alltid någon eller några i organisationen som känner motstånd för förändringen 
enligt Angelöw (1991), något alla informanter nämner. Det kan bland annat bero på bristande 
argument till varför förändringen sker, och en rädsla för att förändringen leder till något 
sämre. En tolkning är att alla informanters återkommande betoning på kommunikation och 
information är ett tecken på att ge tillräckligt med argument och därmed förebygga rädsla för 
förändringen, är viktigt. Då individen har anpassat sig till den nuvarande situationen skapar 
förändringens ovisshet oro. Att inte veta hur framtiden ter sig upplevs ofta, av den enskilde, 
som ett hot mot den rådande trygga tillvaron. (Angelöw, 1991; Their, 2000) Två av 
informanterna uppger att de flesta människor funderar på hur förändringen påverkar just deras 
situation, och att det därför är viktigt med kommunikation och information.  
 
Medarbetare med negativa erfarenheter av förändringar sedan tidigare kan vara mer osäkra 
under förändringens gång, och tvivla på om den är meningsfull anser Angelöw (1991). 
Eriksson (2004) beskriver samma sak i sin artikel. Tvivel kan göra att kommunikationen går 
trögt och att hela processen blir ineffektiv. Ett sätt att motverka denna osäkerhet kan vara att 
ge medarbetarna total delaktighet som leder till trygghet då medarbetarna får vara med under 
hela arbetet. Detta gör förändringsprocessen mer utdragen men ger ett bättre utfall på lång 
sikt. (Angelöw, 1991) Om förändringen sker för långsamt finns dock risk att motståndare till 
den slår sig samman och skapar en allians av motarbetande individer. Går den däremot för 
snabbt är risken att detta motstånd bara skjuts på framtiden. (Jacobsen, 2005) En av 
informanterna säger att förändringar tar tid och påpekar att det krävs tålamod, men nämner 
inte att utfallet blir bättre om förändringen får ta tid som litteraturen anger. Ett annat sätt att 
motverka osäkerhet är att ta reda på vari osäkerheten bottnar, och diskutera det som kommer 
upp (Kronvall et al., 1991). Två av informanterna tar upp samtal om vari osäkerheten bottnar 
och samtliga tre framhäver kommunikation inom organisationen som betydande för att 
förändringen ska ske i positiv anda. 
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Bild 1. Motstånd, bildligt talat (Angelöw, 1991, s. 21). 
 
 
Om chefen kan få medarbetarna att se förändringen som en utmaning istället för ett hot, och 
tydligt visa dess fördelar för varje medarbetare ökar chansen att förändringen genomförs i 
positiv anda. Det händer att medarbetare inte vill acceptera förändringen, och då väljer att 
lämna organisationen. Det är ett beslut varje individ måste fatta. (Angelöw, 1991) Att varje 
individ har ett eget ansvar för sina val säger två av tre informanter. Båda dessa nämner även 
att medarbetare måste överväga att lämna organisationen om de inte accepterar förändringen. 
 
Apati hos medarbetare är den svåraste motståndsreaktionen för chefer att hantera, då 
handlingsförlamning och brist på intresse råder. Ibland kan medarbetare uppträda likgiltigt 
inför förändringar. (Angelöw, 1991) Likgiltighet är den svåraste reaktionen att hantera, även 
enligt Andersson. Det går att tolka även det Karlsson säger om en farhåga för att alla 
accepterar allt, som ett tecken på att likgiltighet bland medarbetarna är negativt. Motstånd är 
dock inte nödvändigtvis något negativt, utan kan skapa delaktighet och engagemang, nya 
idéer och frigöra energi: ”Motstånd stannar upp processen och utan motstånd stannar 
processen” (Ahrenfelt, 2001, s. 282). Vidare, menar Ahrenfelt, kommer förändringsprocessen 
att stanna om konflikter och motstånd inte tas upp. Precis som Ahrenfelt anser Jacobsen 
(2005) att motstånd skapar nya idéer och ökar rationaliteten i förändringen. Jacobsen skriver 
även att förändring utan motstånd är en skrämmande tanke. Det kan vara ett tecken på att 
ingen engagerar sig utan är likgiltig för organisationens utveckling. Blir motståndet för starkt 
kan det dock bli ett problem. Gränsen mellan bra och för starkt motstånd är svår att dra, men 
ett tecken på för starkt motstånd är att förändringsprocessen avstannar. Ett sätt att undvika för 
starkt motstånd är att chefen är tydlig med hur förändringsprocessen ska gå till och vilka 
orsaker som ligger bakom den. Att motstånd kan vara positivt betonar två av informanterna. 
 

4.4 Tänkbara följder 
Utan motiverade medarbetare är förändringen inte genomförbar enligt Their (2000). Detta 
påpekar även två av informanterna. De enskilda medarbetarnas uppfattning av förändringen 
påverkar deras sätt att hantera den och kan därmed påverka utfallet av den. Om medarbetarna 
uppfattar förändringen som negativ och hotfull kan följden bli att de går till försvar. Anser de 
istället att förändringen är positiv kan energin användas till kreativt och konstruktivt arbete. 
(Angelöw, 1991) Även om informanterna inte uttrycker sig så ordagrant, fanns en känsla 
under intervjuerna av att de instämmer i detta. Svensson säger exempelvis att facket spelar en 
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viktig roll i kommunikationen med de anställda och att facket kan påverka medarbetarnas 
inställning till förändringen. Om ett negativt klimat sprids kan genomförandet av en 
förändring i positiv anda försvåras. Andersson i sin tur talar om att ett motstånd som kan 
vändas till en positiv energi ger en kreativitet i förändringsarbetet. Den tredje informanten, 
Karlsson, menar att olika åsikter kan ge en dynamik på arbetsplatsen. 
 
Hur informationen framförs samt chefens stil och kroppsspråk vid framförandet påverkar hur 
medarbetarna reagerar (Their, 2000). Relevant i sammanhanget är att kontakten mellan chef 
och medarbetare fungerar och att sammankomster dem emellan ger utrymme för diskussion 
och informationsutbyte (Angelöw, 1991). Två av informanterna talar om att de utbildar sina 
chefer till att bli bättre på att kommunicera och framföra information. Enligt Angelöw är tillit 
och förtroende för chefen en annan viktig del för att åstadkomma en positiv anda i förändring-
en, liksom att chefen har förtroende för medarbetarna. Det är viktigt att få medarbetarna att se 
nyttan av förändringen genom argument som håller (Their, 2000). Alla informanterna påpekar 
vikten av att kunna besvara frågor som medarbetarna har. 
 
Kommunikation är limmet som håller samman organisationen. Kommunikation gör det 
okända känt och det abstrakta konkret, och är en förutsättning för lärande. Således är det 
också en garanti för god kvalitet på förändringen. Att ha information om förändringen och 
kunna besvara frågor som dyker upp är viktigt för att resultatet ska bli bra och för att 
medarbetarna ska kunna ta till sig det nya synsättet. (Their, 2000) Kommunikation och 
information har genomsyrat hela studien, såväl i det empiriska materialet som i litteraturen. 
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5 Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras resultaten och analyserna fördjupas, och vi spinner vidare på tankar 
som dykt upp under studiens gång. Vidare diskuteras förslag på fortsatt forskning kring 
förändringsarbete.  
 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att se hur förändringar är möjliga att genomföra i positiv anda. I 
studien har tre personalansvariga med olika befattningar, bakgrunder och erfarenheter av 
förändringsarbete intervjuats. Utifrån intervjuerna ämnade vi undersöka hur litteraturen ser ut 
i förhållande till empirin. Uppfattningen är att syftet har uppnåtts. Intervjuerna har gett en 
inblick i hur förändringar kan genomföras i positiv anda, i de aktuella organisationerna. Det 
var förvånande stor samstämmighet mellan de tre informanternas svar, trots deras skilda 
befattningar, bakgrunder och erfarenheter. I stora drag har många likheter även mellan 
empirin och litteraturen påträffats. I början av uppsatsen ställdes frågan om det egentligen blir 
någon skillnad på förändringarnas resultat om personalen accepterar förändringarna eller inte. 
I studien har framkommit att medarbetarnas acceptans är viktig för att en förändring ska 
kunna genomföras, och att en förändring inte går att genomföra utan de flesta medarbetares 
acceptans. 
 
Kommunikation och information har genomgående kommit upp som viktiga verktyg för att 
kunna genomföra en förändring i positiv anda, både enligt informanterna och enligt 
litteraturen. Studien har visat att detta är A och O för chefer i förändringsprocessen. Genom 
kommunikation och information kan medarbetare motiveras till, acceptera och komma att 
arbeta för förändringen. Det har visat sig att för att vilja vara med i en förändring är det 
otroligt viktigt att veta varför, hur, när den ska ske och så vidare. Om en öppen kommunika-
tion är inbakad i organisationens företagskultur finns utrymme för att ställa frågor som dyker 
upp, vilket i sin tur motiverar till förändringen och ger chefen möjlighet att se orsaken till 
motvilja. I studien har framkommit att tidigare negativa erfarenheter kan försämra medarbe-
tarnas inställning avsevärt. Risken finns att vissa av dessa medarbetare redan har en färdig 
bild av hur förändringen kommer att ”bli”, och att ingen kommunikation i världen kan få dem 
att ändra uppfattning.  
 
Litteraturen tar upp att äldre har svårare att acceptera en förändring än yngre, och detta 
kommer endast upp i en av intervjuerna. Vi tror inte att det ser annorlunda ut i de andra två 
intervjuades organisationer, men anar att det kanske är känsligt att prata om att medarbetarens 
inställning till förändringar är relaterad till individens ålder. Det finns inget i informanternas 
svar som ger oss anledning att tro så, men ju längre individer har varit i arbetslivet desto 
större är risken att de samlat på sig fler negativa erfarenheter. Ju fler negativa erfarenheter en 
individ har, desto fler invanda negativa tankesätt har haft tid att rota sig hos medarbetare. 
Risken för detta är större hos medarbetare med lång anställningstid än hos de med kort 
anställningstid. De invanda tankesätten kan upprepade gånger ha bekräftats av tidigare 
negativa erfarenheter, vilket i så fall kan leda till misstänksamhet och rädsla för förändringar. 
En äldre medarbetare måste inte nödvändigtvis ha negativa erfarenheter av förändringar i 
bagaget. Motviljan kan även bero på olika faktorer som exempelvis vanor, generationstillhö-
righet, kulturell bakgrund eller uppfostran. Då studien bekräftat att varje medarbetares 
uppfattning av förändringen påverkar sättet att hantera den, torde det vara av högsta vikt att 
medarbetaren ser och förstår sin roll i det hela. Studien har visat att människor finner sig mer 
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tillrätta om de förstår och är medvetna om sin roll, vilket ökar motivationen för arbetet. En 
informant understryker det som en väsentlig del i ett lyckat förändringsarbete. Det i sin tur 
leder till att acceptans ligger närmare till hands, och därmed även en förändring i positiv anda. 
 
Som chef är det viktigt att vara medveten om att det kan bli tufft att arbeta med medarbetare 
som har tidigare negativa erfarenheter, samtidigt som det är nödvändigt att inse att alla 
medarbetare sällan accepterar en förändring. Individer har trots allt en egen vilja och ett eget 
ansvar. De som väljer att stanna kvar i och efter förändringen måste arbeta för den enligt både 
två av informanterna och litteraturen. För att få igenom en förändring i positiv anda gäller det 
för chefer att vara tydliga i sin kommunikation och information till medarbetarna. Chefens 
attityd, respekt och kroppsspråk spelar också roll för medarbetarnas acceptans och, i längden, 
förändringens utfall enligt litteraturen. Två informanter pratar om att cheferna utbildas, och 
den tredje tar upp att det är viktigt att lyssna. Ingen säger alltså rakt ut att attityd, respekt och 
kroppsspråk är meningsfullt, men vi hoppas att betydelsen av dessa begrepp innefattas i 
chefsutbildningar och att lyssna på sina medarbetare. 
 
Ingen av informanterna nämner lärande, som står i litteraturen, som en del av förändringen. 
Det är märkligt. Lärande stärker självförtroendet hos var och en, och gynnar således både 
medarbetarna och organisationens utveckling. Ett sätt att främja lärande är att cheferna har en 
riklig kommunikation med medarbetarna och uppmuntrar till delaktighet i förändringsarbetet. 
Med tanke på informanternas fokus på information och kommunikation främjar de indirekt 
lärande, kanske omedvetet. Det är tydligt att informanterna bryr sig om de enskilda 
individerna i organisationen, och relationen till dem. Att Karlsson talar om relationen och de 
andra två inte gör det, måste inte betyda att de bryr sig mindre om sina medarbetare. Deras 
organisationer består av flera tusen anställda vilket gör det svårt för dem att ha en personlig 
relation till varje anställd, medan Karlsson ”bara” har femton anställda. Svensson och 
Andersson delegerar ut det ansvaret till chefer som är närmare medarbetarna. Att Karlsson 
själv har en personlig relation till sina medarbetare kan bero på att organisationen är liten, 
eller på Karlssons bakgrund som exempelvis utbildning. Vi tror snarare på det första än på 
bakgrunden, då vi ofta upplevt samma faktum i andra sammanhang; att individer i mindre 
grupper starkare knyter an till varandra än individer i stora grupper. 
 
Ekonomiska belöningar som ett sätt att motivera medarbetare är inget som tas upp i 
litteraturen men är något alla informanter använt. Att ekonomiska belöningar inte tas upp i 
litteraturen kan bero på att företagsekonomiska böcker uteslutits till förmån för böcker inom 
pedagogikämnet, vilka är skrivna ur ett mindre materiellt perspektiv. Ekonomiska belöningar 
känns naturligt, och den här studien har visat att de aktuella organisationerna använder sig av 
det med jämna mellanrum. 
 
Det är endast en av informanterna som betonar sakkonflikter som viktiga, och personkonflik-
ter som negativa, vilket även behandlas i litteraturen. Konflikter är en naturlig del i vardagen, 
och det är därför förvånande att det inte kommer upp vid de övriga två intervjuerna. Att 
medarbetares motstånd vid förändringar kan medföra konstruktiva idéer och tillföra energi till 
processen är något som kom upp under två av intervjuerna och i litteraturen. Om chefen kan 
få medarbetarna att se förändringen som en utmaning istället för ett hot kan den negativa 
energin vändas till positiv. Av det kan slutsatsen att bra motstånd i många lägen kan skapa 
kreativitet och utveckla organisationen dras – konstruktiv kritik är i de flesta lägen något 
positivt. Chefen måste dock kunna se när motståndet blir för starkt, och då bestämma sig för 
att sluta lyssna och ta beslut i frågan. Annars kan det istället leda till en kaosartad, destruktiv 
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situation där chefen försöker göra alla till lags. Att ventilera sakkonflikter och få diskutera 
sina egna orättvisor kan göra att behovet av att utse en syndabock försvinner. 
 
Endast en av informanterna problematiserar en situation där inget motstånd finns vid 
förändringen, att det i så fall finns risk för att den inte är ordentligt genomtänkt. Detta synsätt 
är inget litteraturen speglar vilket är besynnerligt då, som beskrivits ovan, konstruktiv kritik 
oftast är något bra. Samtidigt talar informanten om det omvända; att det kanske är chefen själv 
som tänker fel om alla gör motstånd. Inte heller detta tas upp – av vare sig informanterna eller 
litteraturen. Det hade varit rimligt om det gjorde det, då studien har visat att något ofta är fel 
om många gör motstånd, och att resultatet i de fallen uteblir. 
 
Tid är en viktig ingrediens i förändringar, vilket Svensson tar upp liksom litteraturen. 
Svenssons argument ”om ledningen funderat i ett halvår så kan såklart inte medarbetarna bara 
fundera i fyra timmar och sen acceptera det” är mycket hållbart och det är därför anmärk-
ningsvärt att ingen av de andra informanterna tar upp just tid. Vidare är det endast litteraturen 
som tar upp val av tidpunkt som en påverkande faktor i en förändring. Spontana tankar är att 
besked om en kommande förändring just innan semester eller annan ledighet inte är önskvärt 
då beskedet ofta skapar oro eller funderingar, och inte samma möjlighet att ställa frågor kring 
hur det kommer att bli finns vid dessa tillfällen. Alltså kan varken information nå fram eller 
kommunikation föras. Det skulle kunna skapa en växande oro och kanske förstöra hela 
semestern, vilken kan leda till missnöje i organisationen efter ledigheten. 
 
Delaktighet är återkommande i studien. Delaktighet är en viktig faktor för att kunna motivera 
och få medarbetarna att acceptera förändringen. Vi frågade inte rakt ut och alla informanter 
pratade inte om begreppet delaktighet, men vi tolkar deras betoning på kommunikation och 
information som att de är måna om delaktighet hos medarbetarna. Genom att lyssna på 
medarbetarna kan de känna sig behövda och sedda, vilket kan hjälpa till att skapa ett positivt 
klimat på arbetsplatsen, och förändringar som genomförs i positiv anda. 
 
Vår förförståelse var att det skulle finnas markanta skillnader mellan informanternas synsätt, 
med tanke på deras olika befattningar, bakgrunder och erfarenheter. Nu har vi sett att 
skillnaderna inte är speciellt stora. En bild är dock att Karlsson generellt skiljer sig lite från 
Svensson och Andersson i svaren. Exempelvis funderar Karlsson mer kring stämningen och 
relationerna i organisationen medan Svensson och Andersson tänker mer i ekonomiska 
termer. Karlsson uttrycker sig mer i mjuka termer, med mer känslor. Kanske kan det bero på 
att Karlssons företag är mindre än de andras och att det därmed blir lättare att skapa en 
relation till var och en av de anställda. Kanske beror det på den bakgrund Karlsson har som de 
andra informanterna saknar. Förhoppningen är att en akademisk examen inom personal- eller 
beteendevetenskap kan få chefer att tänka mer i termer av relationer, lärande och att se till 
individen, men vi är inte övertygade om att det är den enda förklaringen i det här fallet. 
Personliga egenskaper och antalet anställda i organisationen kan förstås också spela in i hur 
chefen agerar och fungerar i sin arbetsroll. 
 
Det finns inget enkelt svar på frågorna om vad som kan göra att medarbetare accepterar 
förändringar i vissa situationer men inte i andra eller hur en förändring kan genomföras i 
positiv anda. Studien har dock visat att delaktighet, kommunikation och information är viktiga 
ledtrådar för att öka chansen. Motstånd från medarbetare är något som ofta betraktas negativt. 
Kanske beror det på en rädsla från chefens sida för att förändringen ska bli en annan än den 
hon eller han tänkt sig från början – man vet vad man har men inte vad man får. Om chefen 
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istället tar till sig och bearbetar motståndet genom kommunikation med medarbetarna kan 
rädslan övergå i konstruktiva idéer. På så sätt är en förändring i positiv anda inte långt borta. 
 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 
Två av informanterna säger att förändringar är kontinuerliga. För oss är inte detta särskilt 
överraskande då världen ständigt förändras. För att uppfylla omvärldens krav och hålla sig à 
jour på marknaden är förändringar nödvändiga. Därför är det också värdefullt med ständigt 
aktuell forskning på området. Det finns många delar i studien som skulle kunna vidareutveck-
las genom djupare och bredare forskning.  
 
Ett sätt att bredda studien skulle kunna vara att använda sig av exempelvis en enkätundersök-
ning och därmed nå ut till fler informanter och få en mer heltäckande uppfattning. Hur skulle 
ett större antal informanter påverka resultatet i studien? Exempelvis skulle det vara intressant 
att få mer kunskap i hur väl olika kommunikationssätt fungerar – är moderna tekniker såsom 
e-post och sms effektiva sätt att nå fram till medarbetare?  
 
Det skulle vara intressant att undersöka förändringar ur ett nedifrånperspektiv och studera 
närmare ur medarbetarnas synvinkel. Vad värdesätter de för att anse att en förändring har 
skett i positiv anda? Detta skulle kunna bli en ”motsats” till denna studie där undersökningen 
var hur cheferna, och inte medarbetarna, upplever att en förändring som genomförs i positiv 
anda ser ut. Samtidigt kan medarbetarnas åsikter vara betydelsefulla för att utvecklingen av 
förändringsprocesser ska fortsätta gå framåt, ur chefernas perspektiv. Hur påverkas 
organisationen som helhet genom att medarbetarnas önskemål i större utsträckning än tidigare 
tillgodoses? Påverkas organisationens lönsamhet och ekonomiska utveckling av att 
medarbetarnas önskemål tillgodoses? 
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Bilaga 1 
 

 

Intervjufrågor 
 
1. Bakgrundsfrågor 

• Vilken typ av förändring var den senaste Du arbetade med och ungefär hur många i 

personalen har berörts av den? 

• Vad såg Du som föranledde förändringen? 

• Vad blev resultatet av förändringen? 

2. Vad gör Du som personalansvarig för att motivera personalen till förändringen? 

3. Använder Du någon/några belöningsmodeller eller positiva förstärkningar för att motivera 

personalen till förändringen? 

4. Vad gör Du som personalansvarig för att få personalen att acceptera förändringen? 

5. Vad gör Du med dem som fortfarande har svårt att acceptera förändringen? 

6. Vad blir förändringens utfall om personalen accepterar förändringen? 

7. Vad blir förändringens utfall om personalen inte accepterar förändringen? 

 
Följdfrågor 
• Vilka konsekvenser får det? 

• Hur tänkte du då? 

• Varför gjorde du så? 

 
 
 


