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Sammanfattning  
 
I vår studie har vi fått tillträde till en industriell verksamhet och kunnat följa dess inledande fas 
för ett uppstartat förändringsarbete. Organisatorisk utveckling har sedan decennier tillbaka 
kommit att bli ett alltmer omtalat modeord, där förändringar sker oavkortat för att svara upp till 
en effektivisering som har betydelse för företagens överlevnad.  
 
Vårt syfte med studien var att skapa en djupare förståelse för hur en omorganisation påverkar 
den enskilda verksamheten och få en inblick i hur en förändring utifrån ledningens sida 
motiveras och hur den tas emot bland medarbetarna. Vidare ville vi genom förståelsen för vad 
som sker emellan dessa två stadier försöka utröna vilka förutsättningar som behövs för att 
framgångsrikt kunna implementera ett förändringsarbete. 
 
Dessa frågeställningar fick vi besvarade genom kvalitativa intervjuer som utfördes med 
medarbetare på flera hierarkiska nivåer i organisationen. Våra övergripande teorier som har 
stöttat vår empiriska insamling har haft såväl medarbetarnas som ledningens perspektiv. Teorier 
som legat till grund för analysen av medarbetarnas uppfattningar kom att innefatta 
gruppdynamikens betydelse och personliga drivkrafter i arbetet. Dessa teorier kunde väl knytas 
an med våra resultat då majoriteten av medarbetare uppfattade att förändringen medförde 
negativa konsekvenser för deras positiva inställning att vilja fortsätta prestera på topp. Detta 
genom uttryckta känslor om att gruppens tidigare goda sammanhållning skulle tendera att 
uppluckras. Värdefulla riktlinjer för ledningen att tillgå för att i den fortsatta 
förändringsprocessen reducera det motstånd som förändringen hos medarbetarna väckt kunde vi 
finna i Kurt Lewins och John. P. Kotters förändringsteorier. Teorierna kom i anknytning till vårt 
resultat att ge vägledande förbättringsmetoder som berörde nyckelbegrepp som kommunikation, 
delaktighet, och förbättrad insyn i medarbetarnas sociala verklighet. 
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KAPITEL 1 
 
I detta inledande avsnitt för vår studie kommer vi att beskriva vårt valda ämnesområde. Vi vill 
först ge läsaren en inblick över organisationers ökade anspråk att driva förändringsarbete i sina 
verksamheter. Därefter kommer vi att motivera vad vi inom området velat undersöka och varför 
vi sett det intressant utifrån ett arbetsvetenskapligt perspektiv. Vi kommer att ge en kort 
redogörelse av det fältområde vi utfört vår studie på och klargöra de frågeställningar och syfte 
som burit upp vårt arbete. I detta kapitel kommer vi också att definiera vissa nyckelbegrepp som 
varit återkommande i arbetet. Avslutande redogör vi för hur vi valt att avgränsa vår studie för att 
inte göra undersökningen alltför omfattande.   

Inledning/Bakgrund	  
 
Vad som blir alltmer synligt är att vårt samhälle och arbetsliv präglas av en ständig ökad 
förändringstakt för att företag ska lyckas stå konkurrenskraftiga på en internationaliserad 
arbetsmarknad (Angelöw, 1991:9). Kraftfulla makroekonomiska påtryckningar resulterar i 
alltmer pressade kostnader, kvalitetsförbättringar och fortsatta anspråk på att finna nya 
möjligheter för tillväxt och ökad produktivitet. Normen kring organisatorisk stabilitet tenderar 
idag att i hög grad avta i linje med att företagen ställs inför en ständig och skiftande anpassning 
för att nå de ekonomiska vinsterna. Många omorganisationer sker i enlighet med att företag 
försöker likna varandra i en strävan att finna det ultimata sättet att bedriva sin verksamhet. 
Denna förändringsbenägenhet kan många gånger för det enskilda företaget medföra traumatiska 
konsekvenser. Följderna kan likställas med intern smärta och ångest som en följd av besvikelse, 
frustration och rädsla hos de anställda (Kotter, 1996:4-5). Ledningens och de anställdas 
inställning till förändringar blir därmed viktiga förutsättningar för att företaget skall lyckas stå 
solid i alla konjunkturlägen (Angelöw, 1991:9). Detta skapar i sig ett stort ansvar på ledarskapet 
att i enlighet med förändringar mobilisera organisationens medarbetare och att stimulera dem 
genom beslut och handling, såväl individuellt som gemensamt för att prestera i linje med 
organisationens uppsatta mål (Bruzelius & Skärvad, 2011:372). Ledarskapet står därmed inför 
en social process där relationen mellan ledaren och medarbetarna blir en viktig del för att 
ledaren ska vinna tillit, respekt och förtroende. Detta har kommit att bli en svår ledaruppgift 
eftersom det många gånger krävs att en förändring snabbt träder i kraft. Detta i enlighet med 
organisationens överlevnad, vilket förutsätter att en förändring genomförs mer påtvingat. Detta 
tillvägagångsätt speglar ett traditionellt förändringsarbete där initieringen av förändringen 
fungerar toppstyrt där ledningen formulerar och genomför den (Angelöw, 1991:9). En sådan 
rationell och ”hårdare” styrning anses ur ett ledningsperspektiv vara betydelsefull vid radikala 
förändringar som kan möta stora konflikter såväl internt som externt. Vad som kan vara 
problematiskt med ett sådant tillvägagångsätt är att avsaknad av en ideologi kring samarbete och 
delaktighet inom organisationen på längre sikt kan hämma företagets vidareutveckling (Doug & 
Dexter, 1991:263–266).  En viktig förutsättning för att alla skall förstå nyttan av den nya 
grundtanken är att låta en genomsyrande och tydlig vision leda förändringsprocessen, där 
möjligheter för anställda att delta reducerar riskerna för interna motsättningar (Angelöw, 
1991:11–12). Detta är många gånger en svår uppgift eftersom ledningen måste vara insatt i de 
anställdas sätt att fungera och vad som motiverar deras handlingar, samt ha tålamod under 
förändringsprocessens gång för att på ett trovärdigt sätt vinna förståelse för förändringen och 
därigenom få genomslag (Kotter, 1996:4-5). 
 
Vad som bör beaktas är att det än idag inte finns någon universallösning inom HR- strategi och 
praktik, utan vikten ligger i att bygga en ”beredskapsram” för att matcha ledningsprocesserna till 
de föränderliga affärsbehoven inom arbetsorganisationen (Doug & Dexter, 1991:263–265).  
Många gånger kan det vara nödvändigt att kombinera hårdare styrmedel med att lyfta fram de 
”mjuka” värdena som har betydelse för de anställdas självuppfyllelse och värdet av mänskliga 
relationer. Detta för att bevisa att förändringen måste påskyndas, men också för att vidare kunna 
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övervinna inrotade intressegrupper och reducera uppkomsten av interna hinder längs vägen 
(Doug & Dexter, 1991:263–266). 

Steget in i undersökningen- därför är studien intressant 
 
Utifrån den problematik som förts kring ledningens svårigheter att hos sina anställda vinna 
acceptans för ett förändringsarbete väcktes hos oss ett intresse av att se hur förändringar 
motiveras. Då förändringar tenderar att ske med korta mellanrum och i linje med att många 
gånger bli bemötta av frustrerade medarbetare ville vi också förhålla oss kritiska till om 
förändringar alla gånger är nödvändiga. Vi har inom vår utbildning, organisations- och 
personalutvecklare läst mycket om organisationsteorier, men hade en oklar insikt i vad som 
faktiskt sker under en organisationsförändring. Därmed fann vi det intressant att öka vår 
kunskap inför vår kommande yrkesroll och få en inblick i hur en förändring kan falla ut hos 
medarbetare och hur den kan göras lyckad. Då ett förändringsarbetes genomslag är beroende av 
att medarbetarna praktiskt verkställer och jobbar efter den nya arbetsstrukturen såg vi det utifrån 
ett arbetsvetenskapligt perspektiv vara viktigt att skapa en bredare förståelse för ett 
förändringsarbetes interna påverkan. Genom att få kännedom om vad som sker från att 
ledningen motiverar förändringen tills att den tas emot av medarbetarna var förhoppningen att 
denna kunskap skulle resultera i hjälpmedel för att framgångsrikt kunna implementera nya 
koncept. I enlighet med att företag bedriver sin verksamhet utifrån olika förutsättningar kan vi 
även se vår studie vara relevant för vidare forskning inom andra sektorer. Detta för att vidga 
kunskapen om värdefulla verktyg för ledningen för att motverka motstånd och vinna tilltro hos 
medarbetarna. 
 
Utifrån vårt intresse att följa en förändringsprocess knöt vi oss an till ett industriföretag i 
Göteborgsområdet som nyligen inlett ett förändringsarbete. Genom en överenskommelse på 
ledningsnivå avseende anonymitet kommer vi inte att nämna företagets namn. 

Tillträde till fältet 
 
Vi hade förmånen att i ett tidigt skede få kännedom om att en förändring var på gång inom vår 
studerade verksamhet då en av oss var anställd inom företaget, men för tillfället hade 
studieuppehåll. Detta genererade att vi kunde komma i kontakt med en av nyckelpersonerna som 
drev förändringsarbetet. Vid detta tillfälle var inte hela förändringen kommunicerad i 
organisationen utan skulle komma att vara i sin inledningsfas när vi två månader senare skulle 
påbörja studien. Detta innebar att vi på vårt första möte tillsammans med en HR- expert, som 
blev vår kontaktperson, förutsättningslöst diskuterade vårt intresse och vad vi ville undersöka. 
Vi fann att vår studie skulle kunna vara till nytta för företaget som en inledande utvärdering för 
hur det nya konceptet såväl förmedlats ut som bemötts inom verksamheten. Detta såg vi skulle 
kunna skapa betydande insikter för det fortsatta tillvägagångsättet av implementeringen. Detta 
innebar att vi för vårt tillträde till företaget tog oss an detta uppdrag där vi utifrån vårt resultat 
även skulle kunna föreslå hjälpmedel och förbättringsmetoder fördelaktiga för ledningen att 
tillgå.  
 
Vi medverkade i förändringsprocessens inledning genom att under drygt fyra veckors tid 
dagligen befinna oss inom kärnverksamheten. Vi var med under perioden där alla medarbetare 
inom organisationen fick information om hur den nya ansvarsstrukturen skulle komma att se ut. 
I enlighet med vår undersöknings syfte kunde vi i verksamheten inhämta information om 
förändringsarbetets påverkan och grundvärderingar genom att ta del av de anställdas 
uppfattningar.  
 
De villkor som vi för undersökningen gick in med var att bedriva studien självständigt där det 
vid frågor funnits möjlighet att vända oss till vår kontaktperson. Inledningsvis tilldelade han oss 
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nödvändig bakgrundsfakta för förändringen och vad den skulle komma att innebära. Denna 
information gav oss en insikt i vad vi skulle fördjupa oss i och vilka personer vi ansåg vara 
betydande för vår studie. 

Fältbeskrivning 
 
Förändringsarbetet skulle komma att innebära en omstrukturering av medarbetarnas dagliga 
arbete. Vi fick en inblick i hur verksamheten sedan en lång tid tillbaka organiserats efter en 
arbetsorganisationsmodell benämnd GBO som stått för en gruppbaserad organisation. Denna 
arbetsorganisation hade praktiskt tillämpats genom att medarbetare inom de olika 
produktionsavdelningarna haft olika ansvarsområden där de kompletterat varandras kunskap och 
därigenom kunnat svara upp till verksamhetens affärsmål. Denna ansvarsstruktur hade sedan 
decennier tillbaka inneburit att medarbetare kunnat utveckla sig inom fyra olika ombudsroller, 
logistik, kvalité, teknik och personal. Dessa roller hade inneburit en delegering av 
tjänstemännens administrativa uppgifter till grupperna för att kunna säkerställa en fungerande 
produktion. 
 
GBO hade syftat till att medarbetarna i grupperna arbetsväxlat inom basuppgifterna med de 
kompetenser och ansvar som de besuttit. Vidare hade GBO främjat arbetsgruppen att delta i hela 
produktionsflödet där de ansvarat för att förädla produkten, oftast hela vägen till färdig produkt. 
På så vis hade de tillsammans stöttat varandra i frågor och arbetsmoment, vilket inneburit att de 
fungerat som självständiga team. Vad förändringen skulle komma att medföra var att dessa 
ombudsroller skulle komprimeras där två samordnarroller skulle dela på de tidigare fyra 
ansvarområdena. Ledningen hade valt att låta personal- och logistikombudsrollerna tillfalla den 
nya produktionssamordnaren likväl att en ny teknik- och kvalitetsamordnaroll skulle bära upp 
ansvaret för dessa tidigare två separata ombudsroller. Tanken var att förändringen skulle 
fortsätta att gå i linje med en gruppbaserad arbetsplats, men där ansvaret skulle koncentreras till 
två personer.  

Syfte	  
 
Vårt syfte med studien var att följa en arbetsorganisatorisk förändring från det att ledningen 
motiverade förändringen tills den nådde ut bland medarbetarna. Vi ville således med vår studie 
beakta omorganiseringen utifrån två olika perspektiv genom att titta på den utifrån hur ledningen 
initierat förändringen samt hur den kom att uppfattas av de anställda. Vi ville härigenom vidare 
utröna vilka förutsättningar som behövs för att förändringar skall kunna genomföras så 
oproblematiskt som möjligt. Vårt syfte med studien var därmed också att utifrån en fördjupad 
insikt i såväl ledningens som medarbetarnas syn på förändringen delge värdefulla hjälpmedel 
och förbättringsmetoder för ledningen att tillgå vid ett framtida förändringsarbete. 

Frågeställningar 
 
- Hur motiveras förändringen från företagets sida?  
 
- Hur uppfattas förändringen av produktionscheferna och medarbetarna? 
 
- Vilka förutsättningar behövs för att framgångsrikt kunna implementera ett förändringsarbete? 
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Definition	  av	  nyckelbegrepp	  
 
GBO - Gruppbaserad organisation 
 
GBO i verksamhetens arbetsorganisation innebar att individer i skiftlagen tillsammans 
ansvarade för produktionsprocessen och roterade mellan de olika delmomenten i produktionen. 
Grundtanken var att alla medarbetare skulle få en överblick över produktionen, det vill säga 
förstå tillverkningsprocessen från råmaterial till slutlig förädling av produkten.  
 
Ombudsroller 
 
Ombudsrollernas olika ansvarsområden berörde logistik, personal, teknik och kvalitet. Inom 
dessa roller återfanns en del av tjänstemännens administrativa arbetsuppgifter som delegerats för 
att gruppen tillsammans skulle fungera som målstyrda team i den dagliga arbetsprocessen.   
 
Samordnarroller 
 
Dessa roller återfanns i förändringsarbetets nya ansvarsstruktur. 
 
Produktionssamordnaren hade beslutsbefogenheter inom ansvarsområdena som tidigare 
återfanns hos personal- och logistikombuden. De övergripande arbetsuppgifterna var att 
samordna och koordinera arbetsgruppens insatser och därmed förstärka målstyrningen, samt öka 
effektiviteten i det dagliga besluten.   
  
Teknik- och kvalitetssamordnaren stod för de tidigare ansvarsområdena inom teknik- och 
kvalitetsombuden. Arbetsområdena syftade till att hålla ihop det standardiserade arbetssättet och 
driva ständiga förbättringar inom arbetslaget. 

Studiens	  avgränsningar	  
 

Med hänsyn till vår studies korta tidsomfattning på tio veckor valde vi att avgränsa oss till att 
studera vårt omnämnda företag inom industrisektorn beläget i Göteborg. Då vårt syfte inte varit 
att jämföra olika verksamheter under en förändringsprocess utan istället få en inblick i vad som 
faktiskt sker längs vägen, såg vi ingen anledning i att involvera fler verksamheter i 
undersökningen.   
 
Då vi utifrån vårt syfte ville fördjupa vår kunskap inom ett förändringsarbete och dess 
bidragande konsekvenser försökte vi få en stor spridning vad gällde inhämtning av information, 
men har ändå avgränsat vårt urval. Vi valde att hålla oss inom ramen för de organisatoriska 
nivåer som var involverade och berörda under förändringsprocessens implementering, det vill 
säga medarbetare, produktionschefer, HR- chefer och facklig representant. Därmed har vi 
avgränsat oss från att kontakta högre poster såsom vd, men också valt bort olika stödfunktioner 
inom verksamheten som i hög grad var centrala aktörer vid förändringens initiering men inte 
deltog under konceptets verkställandeprocess.  
 
Vi har för vår studie inte sett någon anledning att avgränsa oss till ett visst kön eller specifik 
åldersgrupp. 
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Uppsatsens	  disposition	  
 
Kapitel 1- Inledning   
 
I detta kapitel belyser vi med en generell introduktion valet av vårt studerade ämnesområde. Vi 
kommer att motivera varför vi utifrån ett arbetsvetenskapligt perspektiv sett ämnet som relevant. 
Vi kommer att ge en kort beskrivning av den verksamhet vi befunnit oss i samt presentera våra 
problemformuleringar som konkretiserar vårt syfte. Avslutningsvis kommer vi att definiera 
återkommande nyckelbegrepp samt redovisa för hur vi kommit att avgränsa oss. 
 
Kapitel 2- Tidigare forskning och teoretisk anknytning  
 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultat från tidigare utförda studier som berör vårt 
ämnesområde. Därifrån har vi inringat nyckelbegrepp som stått som underlag för vår 
teorianknytning.  
 
Kapitel 3- Metod  
 
I detta kapitel kommer vi redogöra för hur vi gått tillväga med studien. Vi kommer att motivera 
vårt metodval utifrån studiens frågeställningar. Avslutningsvis för vi en summerande diskussion 
huruvida våra resultat av studien kan ses som tillförlitliga och trovärdiga. 
 
Kapitel 4- Resultat   
 
I detta kapitel kommer vi på ett överskådligt sätt sammanfatta vår empiriska insamling. Våra 
resultat som redovisas besvarar våra första två frågeställningar i syftet och åskådliggörs i en 
deskriptiv berättelse. 
 
Kapitel 5- Diskussion  
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår tredje problemformulering där vi utifrån resultatet 
belyser förbättringsförslag för ledningen att tillgå vid ett förändringsarbete. Vi kommer 
därigenom att knyta samman vår resultatdel med våra valda teorier och tidigare forskning. 
Avslutande kommer vi genom ett kritiskt förhållningssätt att föra egna reflektioner om vår 
studie. 
 

  



6 
 

KAPITEL 2 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning som gjorts inom området för 
organisatorisk utveckling. Härigenom kommer vissa nyckelbegrepp växa fram som även 
kommer att återfinnas och konkretiseras i vår senare teorianknytning. Läsaren kommer genom 
tidigare forskning om vårt ämnesområde förstå betydelsen av ett ledarskap som berör värdeord 
som kommunikation, förtroende och medarbetares delaktighet i verksamhetens utveckling. 
Dessa begrepp förser medarbetarna med den ”rätta” inställningen inför förändringar och kan 
således reducera uppkomsten av interna motsättningar. 

Tidigare	  Forskning	  

Ledarskapets roll i förändring 
 
Vad som av många forskare beskrivs som avgörande för att ett nytt koncept skall få genomslag 
är att alla berörda parter har en förståelse för vad förändringen kommer att syfta till och vad den 
praktiskt kommer att innebära (Balogun, 2006:42; Klein, 1996:41-42). Härigenom delar forskare 
en gemensam bild att som ledare ha kunskap över vilka inre känslor som hos medarbetare kan 
väcka motstånd för att därigenom lyckas etablera ett förtroende för att driva konceptet framåt 
(Elias, 2009:38,48-49; Iverson, 1996:129). 

Att lära känna sina medarbetare 
 
Vad Barrett (2006:386) betonar vara viktigt är att ledningen vid såväl förändringens 
planeringsfas som vid implementeringen bör ta hänsyn till verksamhetens kontext. Forskare 
menar att det är betydande att beakta och ha kunskap om hur medarbetarna uppfattar och ställer 
sig inför den nya förändringen och vad som kan påverka deras inställning (Elias, 2009:38; 
Iverson, 1996:122, 129-130). Att individer är positiva inför förnyelse underlättar för dem att 
handskas med föränderliga omständigheter genom att de känner ett engagemang för att vilja 
medverka och driva de nya idéerna framåt. Då negativa attityder leder till motsättningar blir det 
således avgörande hur medarbetaren värderar förändringen för att den skall komma att bli 
framgångsrik (Iverson, 1996:122, 129-130).  
 
Iverson (1996: 122-124,129,133) har utifrån 761 respondenters svar där han riktat sig till 
anställdas inställningar och acceptans för förändringar, kunnat förutsäga hur motstridiga 
reaktioner kan uppstå. Han belyser hur medarbetare många gånger kan ställa sig frågande och 
förvirrande inför en omorganisation genom att nya krav och värderingar i hög grad kan komma 
att påverka deras arbetssituation. Han menar att medarbetarnas känsla för samhörighet är en 
viktig aspekt för ledningen att uppmärksamma för att vinna acceptans för en omstrukturering. 
Medarbetare tenderar att ställa sig positiva till förändring och visa lojalitet mot företaget när de 
befinner sig inom en god arbetsmiljö och känner inflytande över sin egen arbetssituation (ibid).  
 
Elias (2009:38, 48-49) som i sin studie utgått från en polisverksamhets förändringsarbete menar 
att en förändring som genomförs utan hänsyn till medarbetarnas inre värderingar kan bidra till 
att anställdas tillfredställelse, motivation och känsla av gemenskap avtar, vilket vidare kan 
medföra en misstro till ledningen och konceptet. Då han kom fram till att individers inställning 
till förnyelse kan kopplas till deras personligheter menar han att positiva attityder uppstår när 
ledningen tagit medarbetarnas psykologiska utveckling i beaktande. Han menar att 
motivationsnivån står i relation till hur medarbetare genom förnyelsen kunnat se sin 
arbetssituation bli till det bättre och att utvecklingsmöjligheter finns. Ett viktigt medel för att 
främja sådana känslor menar han kan vara beroende av huruvida chefer visar entusiasm och 
agerar stöd till sina medarbetare  
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Ledningens tro på medarbetarna- att våga inbjuda till delaktighet 
 
Forskare betonar att öppenhet och delaktighet är premierade medel för ledningen att tillgå för att 
nya krav skall förstås och bli accepterade hos de anställda. Oudhuis och Rolandsson 
(2009:13,17) har utifrån ett samarbete med erfarna företagsledare för sin studie sett att dessa 
faktorer varit betydelsefulla för ledningen för att skapa handlingsutrymme och för att få med sig 
de anställda på ”tåget”. De kom fram till att en avsaknad av delaktighet ofta bidrar till att 
medarbetarna motarbetar ledningens idéer snarare än att öppna upp för samarbete. Detta genom 
att ett ”vi” och ett ”dem” genererar i att försvara sig och skylla på de ”andra” när arbetet är 
detaljstyrt. Genom en dialoginriktad relation där delaktigheten blir central menar de skapar en 
sammanhållning mellan parterna där en tilltro för konceptet främjas. Då medarbetares känsla av 
inflytande i verksamhetens handlingsplaner därigenom växer, medför detta ett engagemang inför 
det framtida arbetssättet. Detta bidrar till att ledningen vinner tillit och förtroende för sin 
auktoritet, men också för förändringen i sig (Oudhuis & Rolandsson, 2009:13, 16-18, 149). 
Delaktighet och öppenhet blir således viktiga nyckelbegrepp för ledningen att beakta. Ledningen 
får därigenom en förståelse och insyn vilken bidrar till att beslut kan formas med hänsyn till 
medarbetarna och den dagliga driften (Barrett, 2006:386).  
 
Forskare lyfter fram en svårighet att inom hierarkiska organisationer etablera dialog. Oudhuis 
och Rolandsson (2009:46-47, 69, 129, 159) menar att medarbetares förtroende snarare ligger i   
det sätt som arbetet organiseras på, vilket skapar trygghet. Detta kan därmed skapa hinder för 
flexibilitet och försvårar att genomföra förändringar. De menar att det således är viktigt att 
ledningen vågar frångå prestige och ta risker som kan gynna medarbetarnas motivation vid en 
förändrings genomförande. Johansson och Woodilla (2008:100-101) betonar vikten av att inte 
låta makten vara befäst vid hierarkiska positioner utan att ledningen istället låter ansvar fördelas 
till personer som förmår att lösa befintliga verksamhetsanknutna problem. Detta innebär för 
chefer att våga släppa på sin kontroll för att låta medarbetares motivation växa. Det har visat sig 
innebära positiva effekter för medarbetare att kunna anpassa sig i förändringar genom att från 
ledningen känna förtroende för sin kompetens och ett ansvarstagande i arbetet. För ledningen 
innebär det att ge tydliga riktlinjer och att öppna upp för en lärandeprocess där de litar på sina 
medarbetare och tar tillvara på alla åsikter (Oudhuis & Rolandsson, 2009:69, 71-72, 150). 
Genom att ledningen är lyhörd inför såväl medarbetares positiva uttalanden som att de drar nytta 
av uttalade missnöjen blir detta ett sätt för ledningen att kunna reflektera över vad som gått snett. 
Att ledningen på så vis tar tillvara på medarbetarnas reaktioner kan kreativa lösningar skapas för 
att ta itu med hinder och styra processen mot förbättring (Johansson & Woodilla, 2008:102-107; 
Waddell & Sohal, 1998:543-545). 
 
Barrett (2006:386) menar att ledningen, som genom samverkan med de anställda, får insyn i den 
rådande kontexten innebär förutsättningar för att idéerna går i linje med verksamheten. Oudhuis 
och Rolandsson (2009:69, 125, 129, 150) anser att en genomsyrande dialog och öppen 
målformulering som inbjuder till reflektioner mellan parterna kan medföra att skilda värderingar 
tillsammans kan omformas och bli gemensamma. Detta genom att alla parter ser vikten av en 
samsyn på framtida mål då diskussioner kan skapa förståelse för konsekvenser som kan uppstå 
och reaktioner på tidigare händelser. Forskarna har sett att medarbetare som medverkat i att 
utforma färdriktningen för en bättre arbetsplats varit väl införstådda i förändringens syfte, vilket 
medfört att målen varit lättare att förhålla sig till och uppnå (ibid). Genom delaktighet och 
öppenhet kan visionen således formuleras och anpassas till de anställda och den lokala 
kontexten. Detta skapar ett ökat engagemang och ansvarstagande för det kommande arbetssättet 
hos medarbetarna vilket underlättar implementeringen av förändringen (Barrett, 2006: 386). 
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Kommunikationens värde 
 
Balogun (2006:30) betonar betydelsen av att ledningen kommunicerar förändringen väl till sina 
anställda. Maurer (1996:58, 62) belyser betydelsen av information för att lugna medarbetarnas 
eventuella oro inför kommande förändring och att ledningen bör skynda långsamt med 
implementeringen för att låta de anställda förbereda sig inför det nya. Detta bekräftar att 
medarbetares reaktioner inför en förändring inte entydigt kan kopplas till förändringsidén som 
sådan utan till en underliggande rädsla kring en oklar framtid (ibid). 
 
Balogun (2006:30) lyfter fram betydelsen av att en omfattande information bör kommuniceras i 
olika steg och lägger vikt vid en vertikal ordning. Hon menar att det är av vikt för ledningen att 
involvera och delge information till sina anställda genom att först låta den föras ner till 
mellancheferna som därefter underrättar sina medarbetare om den kommande förändringen. 
Washington och Hacker (2005:404,409) har utifrån 296 respondenters svar sett att mellanchefers 
insyn i förändringsarbetet vidare kan påverka hur den tas emot bland medarbetarna. De belyser 
ett samband mellan kunskap, information och motstånd till förändringar och menar att 
mellanchefers attityder och tilltro inför ett nytt arbetssätt är avgörande för implementeringens 
framgång. Vad de fann var att mellanchefer som inte känt en tilltro för det nya konceptet 
bidragit till en svårighet att på ett trovärdigt sätt kunna förse medarbetarna med en positiv 
inställning till förändringen. 
 
Balogun (2006:30) betonar vikten av att ledningen inom en ”top down” styrning ser till att alla 
som är berörda av förändringen får en förståelse inför de nya förväntningarna. Härigenom är det 
viktigt att ledningen under förändringens implementeringsfas oavbrutet kommunicerar 
betydelsen av förändringen (Maurer, 1996:58-62). Genom en kontinuerlig dialog skapar 
ledningen förutsättningar för att säkerställa att mellanchefer försetts med tillräcklig information 
och att alla delar samma uppfattning kring konceptet, vilket blir betydande för att rätt 
information skall nå ut till medarbetarna. Att kommunikationen inom en hierarkisk organisation 
sker löpande menar forskare reducerar uppkomsten av missförstånd och internt missnöje. Detta 
eftersom förståelsen tenderar att bli snävare ju längre ner i organisationen individen befinner sig 
(Balogun, 2006:42; Barrett, 2006:386; Klein, 1996:41-42). Barrett (2006:386) menar att 
uppehåll eller störningar i kommunikationen kan medföra komplikationer genom att en oklar 
insikt i förändringar kan hämma en acceptans som vidare försvårar förändringsarbetets 
framgång. 
 
En annan viktig aspekt som Iverson (1996:130,140-141) lyfter fram som betydelsefull vid en 
förändring är relationen mellan fackliga organisationer och arbetsgivare. Anställda som är 
fackligt anslutna får generellt en positivare inställning till förändringen om klimatet mellan 
arbetsgivare och fack är harmonisk. Det vill säga om genomförandet av förändringen har byggts 
på ett samarbete och tillit mellan parterna. Denna relation är en viktig nyckel för 
förändringsarbetets mottagande hos medarbetarna då anställda som är fackligt anslutna har en 
tendens att ställa sig kritiska mot förändringar.  
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Teorianknytning	  
 
Utifrån de presenterade nyckelbegrepp som berörts i tidigare forskning, kommunikation, 
förtroende och delaktighet har vi i detta avsnitt utvecklat och fördjupat oss i dessa värdeord för 
att vidga kunskapen om hur ett förändringsarbete kan bli framgångsrikt. Övergripande teorier 
som vi funnit relevanta för vår studie behandlar områden som för ledningen kan vara värdefulla 
att utvärdera i samband med implementeringsförfarandet. Då ett förändringsarbetes genomslag 
handlar om att vinna intern acceptans såg vi det betydande att redogöra för bakomliggande 
orsaker till mänskliga reaktioner. Vi kommer att redogöra för enskilda individers sätt att tänka 
som gruppers sätt att fungera och parallellt belysa fördelaktiga verktyg för ledningen att tillgå 
vid en förändring. Vi har som en indelning i kapitlet utgått ifrån Lewins (1951) 
förändringsmodell som ger en praktisk inblick i hur ledningen steg för steg utifrån ett 
medarbetarperspektiv driver en utveckling framåt. Därigenom åskådliggör vi för de olika 
stadierna som en förändringsprocess genomgår; upptiningsfasen, förändringsfasen och 
återfrysningsfasen. Den sista fasen var inte relevant i vårt sammanhang, då företaget vi följde 
inte hade nått denna slutliga fas. Att åskådliggöra denna gör dock Lewins modell komplett och 
vi ser den relevant för fortsatta studier. Med denna indelning kommer vi med stöttning av 
flertalet forskare att belysa hur förändringar kan bedrivas med framgång.  

Att	  leda	  i	  förändring	  
 
 
 

 

Upptiningsfasen 

Den organisatoriska insiktströgheten 
 
Som ett första steg i ett förändringsarbete menar Lewin (1951:224-229, 233) att ledningen skall 
”tina” upp befintliga attityder, värderingar och rutiner och förbereda de anställda inför den 
kommande utvecklingen för att reducera risken till negativa reaktioner. I denna fas menar han 
det vara viktigt för ledningen att vinna medarbetarnas engagemang och få dem att inse 
betydelsen med förändringen. Alvesson (2009:243,257) betonar att förändringar tenderar att 
påverka ingrodda vanor där nya arbetssätt ställer krav på nya beteenden inom kärnverksamheten. 
Han menar att förändringar medför att medarbetares befintliga värderingar och handlingar 
behöver omformas och förankras i den dagliga arbetsprocessen för att implementeringen skall 
bli framgångsrik. Lewin (1951:224-229, 233) belyser att ledningen inför en förändring bör ta 
hänsyn och vara insatt i den rådande gruppdynamiken, kulturen och värderingarna för att lättare 
vinna acceptans för den nya arbetsstrukturen och driva utvecklingen framåt. Forskare redogör 
dock för att det ofta kan vara svårt för ledningen att nå en fullständig förståelse för hur kulturen 
inom verksamheten verkar. Detta då en kultur består av olika lager som gör det svårt att 
kartlägga de underliggande värderingarna och antaganden som råder. Det krävs att chefer går 
bakom det som de omedelbart kan se då beteenden och normer återfinns djupt ner i det innersta 
lagret av kulturen. De menar att svårigheten med att förändra en befintlig kultur även beror på 
att den är socialt konstruerad och bärs upp av flertalet grupper och individer (Bruzelius & 
Skärvad, 2011:324; Schein, 1998:9). Bruzelius och Skärvad (2011:316-317) vidareutvecklar 
detta med att enskilda grupper tenderar att sträva efter en god sammanhållning där de 
gemensamt utvecklar informella normer och värderingar som blir vägledande för deras moral 
och hur de uppför sig mot varandra och inför verksamheten. En god gruppsammanhållning 
präglas därigenom av gemensamma värderingar, attityder och beteenden som också blir till 
riktlinjer för hur de kommer att hantera och lösa problem. Detta står också som förklaring till att 
negativa reaktioner kan bli en stor utmaning för chefer att luckra upp. En god 

Upptiningsfasen Förändringsfasen Återfrysningsfasen 
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gruppsammanhållning präglas därför av gemensamma värderingar, attityder och beteenden 
(Bruzelius & Skärvad, 2011:314; Lenneer & Thylefors, 1991:32-33,45; Schein, 1998:9). Ett 
gruppmedlemskap har därmed en stor inverkan på individen där många individer tilldelar sitt 
arbete ett värde bortom de formella arbetsbeskrivningarna. Att vara medlem i en grupp kan för 
den enskilda individen stå för trygghet, social samvaro, prestige och status, vilket kan innebära 
utfrysning och mobbing när gruppen fungerar mindre bra (Bruzelius & Skärvad, 2011:309,311). 

Gruppens styrka- förändringsarbetets svaghet 
 
Vad Bruzelius och Skärvad (2011:309, 311-312) belyser är att det inom grupper sker en spontan 
interaktion där medlemmar söker sig till likasinnade individer. Inom grupper tilldelar 
arbetskamrater varandra informella roller där enskilda ambitionsnivåer vägs in. Gruppstrukturen, 
interaktionsmönster och individens ställning inom gruppen står därmed i relation till en social 
rangordning, vilken förknippas med hur makt och auktoritet fördelas mellan medlemmarna. 
Beroende på hur individen blir sedd inom gruppen tilldelas den en position som tillskrivs en viss 
status och ett förväntat beteende som påverkar hur individen kommer att uppträda. Olika grupper 
styr således sig själva efter särskiljande bestämda ramverk där de efter sina rollindelningar 
värderar att stödja varandra i att uppnå mål (Bruzelius & Skärvad, 2011:312, 316-317). Dessa 
normer menar Schein (1990:111, 1998:9) står för gruppers grundläggande antaganden och är så 
djupt inrotade att de tas för givna utan reflektion vilket förklarar svårigheten för medarbetarna 
att acceptera och anpassa sig till situationer som kräver nya grundläggande värderingar. Vad 
som många gånger kan ligga till grund för motstånd vid förändringar är att ledningen utifrån 
problematiken att bedöma en rådande kultur många gånger behandlar och utvärderar 
organisationen som en homogen enhet. Då olika grundvärderingar återfinns inom flertalet 
enheter riskerar ledningen genom ett sådant tillvägagångsätt att frångå betydande kunskap om 
vad som faktiskt sker och hur föreställningarna under förändringsprocessen omvandlas 
(Alvesson, 2009:242). Då förändringar ofta innebär oväntade och avvikande förhållanden för 
hur medarbetare tidigare sett på sitt arbete bör ledningen vid förändringar bära med sig att 
negativa reaktioner är vanligt förekommande (Bruzelius & Skärvad, 2011:418). Då individer 
strävar efter att dominera sina tilldelade områden inom gruppen kan motsättningar uppstå om en 
ny arbetsstruktur skulle komma att bidra till att någon annan närmar sig de uppgifter som anses 
vara ens egna. Det medför också problematik om förändringen kommer att innebära ett nytt 
arbetssätt som medför att arbetskamraternas beteenden inte längre stämmer överens med det 
förväntade uppförandet som de informella rollerna anger (Bruzelius & Skärvad, 2011:312, 316-
317). Många gånger kan förändringar ses som ett ifrågasättande av rutiner som bygger på fasta 
långvariga föreställningar som setts självklara. Då medarbetare därigenom kan uppleva att deras 
prestationer och rolltillhörighet ifrågasätts, tenderar känslor att uppstå av förlorad yrkesidentitet 
och berövad arbetsstolthet (Alvesson, 2009:70-71; Lenneer & Thylefors, 1991:32-33,35). 
Individers handlingar och prestationer står därmed i relation till deras självkänsla och 
självuppfattning i sitt dagliga arbete där en fråntagen tro på den egna förmågan leder till ett svagt 
engagemang. Oftast är förändringsidén i sig inte den huvudsakliga orsaken till individers 
motsättningar utan sammanhänger med att nya grundvärderingar skapar osäkerhet och väcker 
känslor av förlorad kontroll och orättvisa. Det blir således påtagligt att individers uppförande 
står i relation till den situation individen befinner sig i, där de yttre omständigheterna berör 
organisationen, arbetsuppgifterna, arbetsgruppen och de sociala förhållandena. Dessa faktorer 
blir också avgörande för hur individen kommer att se på sitt arbete, där ett engagemang inför 
nya utmaningar står i relation till om individen värderar sin anställning som en ekonomisk källa 
eller som en plats för självutveckling och tillfredställelse (Bruzelius & Skärvad, 2011:291, 293, 
421). Bruzelius och Skärvad (2011:421-422,427) menar att motstånd är en effekt av att 
medlemmar inte kan identifiera sig eller komma till insikt med förändringens behov. 
Förändringsidéer bedöms således utifrån individers självintressen där negativa reaktioner 
uppstår om man själv inte ser fördelar med den. Dessa reaktioner blir därigenom till en strävan 
för de anställda att bevara stabilitet och en kamp om att få en oförändrad arbetssituation (ibid). 
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Att övervinna kulturell resistens 
 
Vad som blir påtagligt är att en kultur ses som trög och svårföränderlig där medarbetare tenderar 
att reagera negativt inför förändringar som upplevs påtvingade. Motstridigheter växer genom att 
medarbetare känner sig otrygga inför framtiden där oklarheter om ledningens förväntningar och 
hur de ekonomiska värdena och sociala relationerna kommer att påverka medarbetarna i deras 
dagliga arbete (Angelöw, 1991:9; Bruzelius & Skärvad, 2011:324,421). Förändringsmotstånd 
anser forskare sammanhänger med hur ledningen presenterar och genomför konceptet, där 
medarbetare är beredda att stödja en förändring som de ser som viktig, hanterbar och 
meningsfull. Att leda och driva förändringsarbete handlar därmed mycket om att vinna 
acceptans och att hos medarbetarna skapa trygghet genom insikt och förståelse för förändringen 
(Bruzelius & Skärvad, 2011:421-427, 430,433). 
 
Lenneer och Thylefors (1991:73,115) menar att det är vanligt förekommande att ledningen vid 
uppstående konflikter inväntar en självläkning av problemet. Detta kan många gånger vara en 
klok utgångspunkt, men de menar att denna väntan kan skapa friktioner som kan orsaka 
långvariga konsekvenser. Alvesson (2009:257) lyfter fram betydelsen av att inför en förändring 
beakta medarbetares föreställningar och beteenden då dessa faktorer är avgörande för om 
konceptet kommer att motarbetas eller bedrivas med framgång. Utifrån Lewins teori kring 
vikten av att vara insatt i de rådande sociala normerna menar Alvesson (2009:70-71) samt 
Lenneer och Thylefors (1991:73,115) att man som ledare bör sätta sig in i vardera arbetsgrupps 
historik och arbetssituation. Detta för att skapa förutsättningar att undkomma att de anställdas 
motviljor eller oförmågor befästs i ingrodda vanor och blir till motstånd. Då en individs 
beteende avser vad personen tänker och känner och som vidare bidrar till handling ser Bruzelius 
och Skärvad (2011:287-289) betydelsen av att ledningen skapar förutsättningar för att 
medarbetarnas värderingar går i linje med visionen. För att i enlighet med Lewin kunna luckra 
upp tidigare föreställningar och förbereda de anställda inför nya förväntningar är det betydande 
att medarbetarna ser förändringen som förmånlig då medarbetarnas engagemang är avgörande 
för att en förändring skall bli framgångsrik. Det är av vikt att framhålla att förändringsidén 
bidrar till något bättre så att den inte uppfattas som betydande för förändringens egen skull 
(Angelöw, 1991:19; Bruzelius & Skärvad, 2011:433). 
 
För att ledningen skall kunna nå ner till medarbetarnas grundläggande antaganden menar Kotter 
(1996:6-9, 26) att cheferna behöver eliminera självbelåtenheten och inte entydigt förlita sig på 
sin auktoritära position. Han menar att ledningen behöver släppa fram kritiska röster för att 
närmare ingå i medarbetarnas verklighet och därigenom inspirera visionen för att förändringen 
skall få bäring. Då det handlar om att ändra på anställdas beteende och förhindra motstånd krävs 
en förståelse för gruppens arbete och ett synsätt där de anställda betraktas som en resurs. 
Angelöw (1991:87-88) menar att ett framgångsrikt sätt för ett förändringsarbetes utveckling är 
att i inledningsfasen låta medarbetare vara involverade. Att ledningen tillsammans med 
medarbetare bygger upp gemensamma mål och visioner för vad organisationen skall 
åstadkomma menar han har betydelse då tydliga och konkretiserade mål kan minimera 
frustrationer och motsättningar att dyka upp på vägen. Det blir ett sätt att motverka förändringen 
att framställas som hinder i medarbetarnas vardagliga arbete eller låta visionen krocka med 
ingrodda självintressen som är oförenliga med omvandlingen (Kotter, 1996:10-14). Bruzelius 
och Skärvad (2011: 317,321, 328, 336) belyser att delaktighet bringar förutsättningar för grupper 
att ställa sig positiva inför sitt arbete. De menar att gruppers engagemang växer av en reducerad 
maktobalans och att inom laget känna frihet under ansvar där de tillsammans står ansvariga för 
uppsatta mål med ett erhållet stöd från chefer. Genom att låta medarbetare delta i beslut menar 
de bidrar till trivsel och underlättar för individer att kunna identifiera sig med de nya 
värderingarna, vilket vidare främjar en ökad lojalitet och motivation. 
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Förändringsfasen 
 
I detta stadie menar Lewin (1951:233) att de nya rutinerna och värderingarna som förändringen 
medför succesivt skall förankras inom kärnverksamhetens dagliga arbete. Kotter (1996:6-14) 
betonar att det är viktigt att ledningen i detta skede tydliggör tidsramarna och påvisar en brådska 
för att med reella aktiviteter höja ambitionsnivån och förhindra en stagnation. Han menar att 
snabba resultat är ett sätt att uppehålla tilltron för de långsiktiga målen där motstånd kan 
elimineras genom att tilliten till konceptet förstärks när framsteg kan åskådliggöras. Andra 
forskare menar dock att medarbetarna behöver tid att anpassa sig efter det nya arbetssättet och 
låta visionen sjunka in. Därmed kan det vara av vikt att ge medarbetarna möjlighet att vara med 
och bestämma förändringstakten för att inte låta ett påskyndat verkställande leda till 
förändringströtthet och förlorad kraft (Angelöw, 1991:19, 87-88; Lewin, 1951:233). 

En vision och dialog som sammanhåller 
 
I denna fas lyfter Bruzelius och Skärvad (2011:232-324) fram att ledningen bör lägga energi på 
att förmedla och underhålla en verksamhetsstödjande kultur som låter sig integreras i hela 
verksamhetens handlingar och kunnande. I enlighet med att konflikter tenderar att uppstå om det 
inom grupper föreligger olika uppfattningar kring fakta eller vad som skall uppnås betonar 
forskarna vikten av en tydlig vision där uppgifter, mål och affärsfilosofi skall vara begriplig för 
alla berörda parter. Detta blir således ett medel för att uppnå en gemensam tolkning av 
förändringens innebörd och därigenom undkomma subkulturer (Bruzelius & Skärvad, 2011:316-
317, 321, 328, 341, 404). Visionen skall därmed stå för en klar formulering med kraften att 
inspirera, styra och samordna de nya värderingarna (Kotter, 1996:6-9). För att vidare låta ett 
koncept förankras inom verksamheten bör ledningen vara tydlig med de nya förväntningarna och 
vilka beteenden som värderas. Bruzelius och Skärvad (2011:328, 341, 404) menar att det är 
viktigt att förändringen drivs av ett starkt ledarskap där ledningen tydliggör 
förändringsintentionen genom att se till att nya normer stödjs av incitament där bestraffningar 
och belöningar är de samma för alla. Om enbart vissa medarbetares arbetsprestationer premieras 
kan det leda till konflikter inom grupper där kvalitén på uppgiften kan påverkas negativt (ibid).  
 
För att reducera förvirring och motsättningar inför konceptet belyses värdet av att ledningen 
trovärdigt kommunicerar förändringen och framhåller dess potentiella fördelar klart. Forskare 
menar att kommunikationen bör ske löpande och underhållas genom många 
kommunikationskanaler. De lyfter också fram att det skall hållas enkelt med en öppenhet för 
diskussion och ske genom en direkt och personlig kontakt med de individer som blir närmast 
berörda av förändringen (Bruzelius & Skärvad, 2011:421, 430, 433; Kotter, 1996:10-14). Ett 
sådant tillvägagångsätt menar Bruzelius och Skärvad (2011:316-317) skapar förutsättningar för 
att tydligt motivera förändringsintentionen och motverka att skilda intressen hos individer växer 
fram som kan leda till oenigheter inom grupper om dessa sinsemellan är oförenliga. Kotter 
(1996:10-14) betonar därigenom vikten av att ledningen är lyhörda för medarbetarna där 
förändringsbehovet genom en samverkan mellan parterna klargörs. Detta blir ett sätt att träna 
nya attityder och färdigheter som för medarbetarna genererar en känsla av trygghet och kontroll 
som minskar deras upplevelse av maktlöshet.  Detta medför också att fokus inte enbart sätts på 
cheferna. Lenneer och Thylefors (1991:85) menar att chefer ofta löper stor risk att stå som 
syndabockar vid ett eventuellt misslyckande, och problematiserar att ledningen förbiser att 
granska andra bakomliggande faktorer som bidragit till att förändringen inte fått ett genomslag.  
 
Det är påtagligt att ledarens roll i denna fas är central, vars tal och handling måste vara 
konsekvent. För detta krävs en noggrann situationsanpassning till den lokala kontexten där en 
förutsättning är att ledaren som förmedlar visionen fungerar väl inom arbetsgruppen (Alvesson, 
2009:243,257; Kotter, 1996:10-14; Lenneer & Thylefors, 1991:85). Forskare menar att det kan 
vara ett bra tillvägagångssätt att inledningsvis involvera grupper som kan påvisa idéernas 
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förväntade fördelar. Att förse organisationen med aktörer och förebilder som har makt och 
inflytande att påverka dominerande idéer och föreställningar menar forskare vara av betydelse 
för att framgångsrikt befästa de nya värderingarna. Detta genom förmågan att förtroendefullt 
kunna påvisa vad den nya visionen står för och hur det nya arbetssättet praktiskt skall fungera 
(Bruzelius & Skärvad, 2011:328, 336; Kotter, 1996:6-9). På så vis kan invanda beteenden som 
kan påverka implementeringen negativt undvikas. Det blir också ett sätt att synligt och aktivt 
bevisa att förändringen stöds av viktiga aktörer i organisationen, vilket är av vikt för 
förändringens framgång och acceptans (Bruzelius & Skärvad, 2011:421, 430, 433). 

Återfrysningsfasen 
 
I denna slutliga fas menar Lewin (1951:233-234) att det är tänkt att säkerställa förändringen i 
hela organisationen. Han betonar att målet med detta stadie är att se till att medarbetarna inte 
faller tillbaka i gamla beteendemönster. Ledningen bör här eliminera kvarstående motstånd som 
kan bero på rädsla för det okända, missförstånd eller bristande tilltro för förändringsidéerna. 
Därigenom är det viktigt för ledningen att belysa hur nya handlingssätt och attityder är 
gynnsamma för verksamheten. Vad som också är avgörande för att de nya beteendena skall 
stabiliseras och bli ihållande är att medarbetarna ser dessa som naturliga i den dagliga 
arbetsprocessen (Kotter, 1996:12-14). 
 
Angelöw (1991:127) är en av flera som dock ställer sig frågande till Lewins trestegsmodell. Han 
ser att modellen möjligtvis kan appliceras på omfattande organisationsförändringar, men menar 
att förändringsarbetens efterverkningar gör det svårt att veta när omorganiseringen stabiliserats. 
Han betraktar således Lewins modell som statisk och temporär eftersom förändringar är mer 
dynamiska och sker i en fortlöpande process. 
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KAPITEL 3 
Metod	  

 
I detta kapitel kommer vi att ge en utförlig beskrivning av den metod vi valt att använda oss av 
och varför vi sett denna som bäst lämpad för vår empiriinsamling. Vi kommer att beskriva vårt 
urval och hur vi noga övervägt detta för att på bästa sätt få den förståelse vi i linje med vårt syfte 
velat uppnå. Därefter presenterar vi vårt tillvägagångsätt för insamlingen av empirin och de 
etiska överväganden vi tagit ställning till. Vi kommer vidare att beskriva hur vi bearbetat vårt 
material och motivera varför vi anser att studien är trovärdig samt ge läsaren en insyn i vår egen 
förförståelse och värderingar inom fältet. 

Val av metod- Teoretiska utgångspunkter 
 
För att i enlighet med vårt syfte få en fördjupad förståelse för vad som sker från att 
förändringsarbetet motiveras till att det faller ut bland medarbetarna var det relevant att vi i ett 
tidigt skede började fundera över hur vi på ett trovärdigt sätt skulle kunna tillägna oss denna 
kunskap. Valet av kvalitativa intervjuer blev ett självklart val när vi funderat över hur vi kunde 
nå fram till individernas sociala verklighet. Utgångspunkten för vår studie var att aktörerna inom 
organisationen ”äger” sanningen om sin egen arbetssituation och att deras erfarenheter, uttryck 
och upplevelser står för den mest trovärdiga bilden av verkligheten. Detta innebar att vårt 
kvalitativa arbete vidare kom att baseras på en subjektivistisk ansats där respondenternas 
meningar varit avgörande för att vi vidare skulle kunna förstå deras handlingar och agerande 
(Aspers, 2011:29). Genom att således försöka förstå ”världen” utifrån aktörernas synvinklar och 
finna mening ur deras erfarenheter ansåg vi oss därmed kunna skapa förståelse bakom varje 
individs uppfattning (Aspers, 2011:29-30; Kvale & Brinkmann, 2009:17). Vi gick även in med 
en uppfattning om att respondenternas uppfattningar och ”sanningar” formas och påverkas av 
deras sociala omvärld och att deras sätt att tänka och agera delvis kan förklaras ur den kontext 
och tidsaspekt de befinner sig i (Jørgensen & Phillips, 2000:11-12). Innebörden av att en mening 
för ett visst sätt att handla växer ur sociala processer menade vi närmare betyda att det som är 
verkligt och viktigt för den enskilda individen bör ställas i relation till hur samhället eller 
organisationen ser ut i övrigt.  Grupper av individer kan därmed tendera att uppfatta ett fenomen 
olika beroende på vilka förutsättningar och förhållanden de befinner sig i, vilket vi ansåg kan 
påverka hur de kommer utrycka och formulera sig. 
 
Genom vårt presenterade socialkonstruktivistiska förhållningssätt låg vår teoretiska 
utgångspunkt inom den hermeneutiska traditionen. Då personliga uppfattningar påverkas i ett 
sammanhang ansåg vi i hermeneutisk anda att en tillskriven mening endast förstås genom 
kunskap för helheten, liksom vi omvänt enbart kan förstå helheten utifrån insikt i delarna 
(Aspers, 2011:25). I enlighet med vår undersöknings syfte menar vi att vi för vår totala 
förståelse behövde få en inblick i ledningens motivering och i förändringsarbetets innebörd för 
att förstå medarbetarnas inställning till den. Omvänt menar vi att vi behövde få en insikt från den 
tidigare arbetsindelningens sätt att fungera för att få förståelse för ledningens initiativ till 
förändringen. 

Urval 
 
Vi har sedan länge varit intresserade av att följa ett förändringsarbetes utvecklingsfaser. Då vi 
fick kännedom om att det var aktuellt på det studerade företaget där en av oss arbetat fick vi 
relativt enkelt tillträde till fältet. Utifrån vårt syfte där vi i linje med förändringsarbetet ville få 
insikt i såväl ledningens som medarbetarnas perspektiv var det med utgångspunkt i vårt 
teoretiska förhållningsätt relevant att låta vårt urval täcka många nivåer inom organisationen. Då 
vi menar att uppfattningar står i relation till den kontext de enskilda individerna befinner sig i 



15 
 

ville vi således låta individer med olika villkor och perspektiv ingå i vår studie för att urskilja 
meningsskiljaktigheter gällande förändringsarbetet. 
  
För vår studie avsatte vi tre veckors tid för intervjuer där vårt urval kom att innefatta tolv 
respondenter från såväl ledningsnivå, facklig företrädare som produktionschefer och 
medarbetare. Vi riktade vårt urval till olika produktionsflöden i verksamhetens alla tre 
fabriksenheter. I samråd med vår kontaktperson inom företaget fick vi inledningsvis tips om 
personer att intervjua i verksamhetens olika avdelningar. Urvalet motiverade han med att det 
bestod av olika produktionsavdelningar med medarbetare som skulle kunna komma att ge oss en 
kontrast mellan positiva och negativa inställningar till den nya ansvarsstrukturen. På grund av 
det etiska konfidentialitetskravet kunde vi dock inte låta vårt urval baseras enbart på dessa 
föreslagna personer (Vetenskapsrådet, 1990:12-13). Genom att en av oss innan sitt 
studieuppehåll arbetat i verksamheten hade vi inga problem med att själva vinna förtroende från 
ytterligare respondenter som såg det som intressant att delta i studien. Vi blandade således dessa 
två principer av bekvämlighetsurval och kom att intervjua fem medarbetare och fyra 
produktionschefer där resterande bestod av högre chefer på ledningsnivå. Vi valde att kontakta 
dels medarbetare som erhållit de nya samordnarrollerna samt medarbetare som blivit fråntagna 
sina tidigare ombudsroller, vilka vi personligen gick ut och tillfrågade. Inför förfrågan till 
produktionscheferna satt vi med på ett av deras tillverkningsmöten, men gick också personligen 
ut och tillfrågade vissa vi fått tips om. Vidare, när det gällde ledningsnivån, deltog två 
representanter från HR-avdelningen med skilda arbetsområden och en facklig vice ordförande, 
vilka vi kontaktade via telefon och bokade in en tid med.  
 
Då vi inte avgränsat oss till något kön eller ålder har vi för vårt urval inte beaktat detta. Samtliga 
respondenter har haft en långvarig anställning på den aktuella arbetsplatsen, vilket vi såg som 
betydelsefullt för deras möjlighet att kunna yttra sig och bedöma förändringens konsekvenser.  

Tillvägagångsätt för materialinsamling 
 
Vi har främst baserat vår studie på primärdata, det vill säga att vi låtit våra intervjuer vidga vår 
förståelse om den sociala verklighet aktörerna befinner sig i. Härigenom har vi både infångat 
beskrivande fakta kring förändringsarbetets innebörd, men också nått djupare ner i 
respondenternas subjektiva uppfattningar och känslouttryck.  Vi har också använt oss av viss 
sekundärdata som vi blivit tilldelade av ledningen. Detta material innefattade dokument om 
företagets förändringsarbete, med såväl en bakgrundsbeskrivning för den tidigare 
ansvarsstrukturen som information för hur den nya arbetsfördelningen skulle komma att fungera. 
I detta material fick vi tillgång till samordnarrollernas kravprofil och information kring 
förändringen i stort.  Då vi under en dryg fyraveckorsperiod befunnit oss på arbetsplatsen fick vi 
även kunskap om verksamheten som helhet. Genom att dagligen prata med såväl 
produktionschefer som medarbetare fick vi kännedom om den lokala jargongen, dagliga rutiner 
och hur parterna bedrev arbetet i stort (Kvale & Brinkmann, 2009:123). Tanken var inte att göra 
regelrätta observationer, utan vinna förtroende i verksamheten, men också för att få en 
uppfattning om hur diskussionerna i allmänhet fördes kring förändringsarbetet.  

Vägen till vår intervjuguide 
 
Inför vår studie gjorde vi en testintervju på en bekant till en av oss som var anställd i företaget. 
Vi genomförde intervjun utefter ett antal uppställda frågor som vi i ordningsföljd ställde. Vi 
insåg att vår intervjuguide begränsade respondentens svar genom att frågorna var förbundna med 
våra egna förutfattade meningar och egna intressen för den information vi sökte. Vi insåg att vi 
behövde säkerställa vår explorativa intervju där vi kunde låta empirin slå tillbaka på våra 
föreställningar och låta nya perspektiv växa fram. Detta innebar att vi behövde skapa 
förutsättningar för att öppna upp för ett samtal där vi i högre grad kunde sätta oss in i 
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respondentens sociala verklighet, vilket ledde in oss på en semistrukturerad intervju (Aspers, 
2011:141; Holstein & Gubrium, 1997:119). För att säkerställa att dessa öppna, men ändå 
förutbestämda frågor inte blev ett manus i vårt samtal så utformade vi med större omsorg 
frågorna utifrån fastställda teman som ringade in det vi ville undersöka. Genom att frågorna då 
istället blev ett hjälpmedel och ett konkretiserande till dessa nyckelbegrepp så kunde vi 
obesvärat följa upp respondenters svar och omformulera frågor utefter det som sades (Kvale & 
Brinkmann, 2009:144).  
 
Inför våra intervjuer hade vi förberedande klargjort vad varje fråga syftade till och vilka 
frågeställningar vi med varje fråga ville täcka. För att komma fram till våra teman behövde vi 
mer kunskap inom vårt studerade område och vårt specifika fält. Genom att vistas på fältet och 
studera tidigare utförda studier inom vårt ämnesområde fick vi en kännedom om vilka tänkbara 
teman som skulle stå som bas för den nya kunskapen vi ville fånga in (Kvale & Brinkmann, 
2009:122-123). Vi fick från tidigare studiers resultat en insyn i betydelsen av att ett 
förändringsarbete bör kommuniceras trovärdigt för att de nya idéerna skall vinna acceptans inom 
kärnverksamheten. Detta kan upprätthållas i mån av att ledningen vinner förtroende från 
medarbetarna genom att inbjuda till delaktighet i förändringen.  Våra teman kom därigenom att 
rikta sig till ledningsstrategier där nyckelbegreppen kom att beröra; kommunikation, förtroende, 
delaktighet och tillvägagångsätt, vilka vidare utvecklats under empiriinsamlingens gång. Dessa 
teman låg till grund för alla intervjuer för att finna såväl gemensamma som åtskiljande 
föreställningar kring samma huvudområden. Dock kom vi i vår intervjuguide att avpassa de 
konkretiserade frågorna utifrån deras respektive position. 
 
Genom våra teman kunde vi hålla respondenten inom en viss ram, men inte till bestämda 
uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 2009:46). Vi lät således respondenternas konstruktioner av 
verkligheten vara med att forma och utveckla dessa begrepp som stått för det vi ville behandla, 
vilket genom nya synsätt låtit våra teorier växa fram (Aspers, 2011:29,31).   

Tillvägagångssätt/ Etiska övervägande 
 
Vi var noga med att våra tillfrågade respondenter skulle ge samtycke för att delta 
(Vetenskapsrådet, 1990:9-11). Vi ville säkerställa att våra respondenter ställde upp av fri vilja 
och att de skulle tycka att deras deltagande för studien kunde komma till deras nytta (Gilje & 
Grimen, 2007:292; Kvale & Brinkmann, 2009:87). Vi tog därigenom hänsyn till det etiska 
informationskravet där vi redogjorde för det övergripande syftet med studien, hur vi skulle gå 
tillväga och de villkor som gällde för deltagandet (Vetenskapsrådet, 1990:7-8). I enlighet med 
samtyckeskravet lät vi tillfrågade respondenter få utrymme för betänketid. Vid förfrågan till 
medarbetarna gick vi iväg med dem från produktionen till en avskild plats där vi lämnade vårt 
telefonnummer så att de kunde fundera och återkomma med svar till oss. På samma sätt gick vi 
tillväga när vi deltog på produktionschefernas tillverkningsmöte. Där presenterade vi varför vi 
var där och bad intresserade att kontakta oss. Detta förklarade vi genom att vi ville kunna utlova 
avidentifiering av våra intervjudeltagare och att vi därför inte begärde svar på detta 
sammanträde. Med hänsyn till konfidentialitetskravet var vi noga att inför alla respondenter 
informera om att vi i vår sammanställning enbart finner betydelse i det som sägs och inte vem 
som säger det. Vi informerade om att bandinspelning och transkribering var av betydelse för att 
säkerställa en korrekthet i deras uttalanden och att dessa inte skulle delas med någon annan utan 
enbart vara av värde för oss vid analystillfället för att senare kasseras (Kvale & Brinkmann, 
2009:87-88,91; Vetenskapsrådet, 1990:12-13). Vi tillfrågade också om vi i vårt analysarbete fick 
nämna deras position, men utlovade att vidare information om personen skulle döljas. I enlighet 
med det etiska nyttjandekravet informerade vi om att resultatet skulle komma att presenteras för 
ledningen och vidare tilldelas resterande medarbetare inom företaget om så önskades. Vi 
klargjorde även att detta var en uppsats i skolrelaterat syfte som skulle komma att redovisas samt 
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eventuellt att publiceras, men att företaget skulle vara anonymt (Aspers, 2011:149; Kvale & 
Brinkmann, 2009:87-88; Vetenskapsrådet, 1990:14-15).  
 
Innan intervjutillfället mailade vi eller besökte deltagarna för att återupprepa informationen. 
Detta för att visa intresse, påminna dem om tiden och framförallt för att avdramatisera tillfället 
och vinna tillit (Aspers, 2011:145). Då intervjuerna kom att grunda sig på öppenhet övervägde 
vi noga möjliga konsekvenser för de involverade. Genom att vi betonat en avidentifiering och 
erbjudit respondenterna att ta del av den personliga transkriberingen med ordagrann återgivning 
och även tillåtit dem att dra sig ur fann vi med vår studie ingen skadlig påverkan (Kvale & 
Brinkmann, 2009:87, 89-90). I enlighet med vårt syfte där vi ville söka utröna användbara 
verktyg för ledningen att tillgå under en förändringsprocess, kunde vi även se att vår studie 
skulle kunna komma att vara till gagn för medarbetarna. Därigenom såg vi ur ett etiskt 
perspektiv att medarbetarnas subjektiva beskrivningar närmare skulle kunna gynna deras 
framtida arbetssituation och vi kunde därmed inte se någon negativ inverkan av deras deltagande 
i studien.   
 
Majoriteten av intervjuerna skedde på arbetstid i ett avsides rum på arbetsplatsen varav en av 
intervjuerna utfördes på individens lediga dag på ett kafé i centrala Göteborg. Miljön tyckte vi 
inte var avgörande, dock kände vi en viss skillnad på spontanitet beroende på hierarkisk nivå där 
vi fick uppfattningen att ledningen gav oss en mer tillrättalagd bild. På medarbetar- och 
produktionschefsnivå kunde vi dock uppfatta en öppenhet som uttrycktes genom 
exemplifierande historier med subjektiv innebörd.  
 
Vid ett av intervjutillfällena medverkade två respondenter samtidigt, vilket var önskvärt från 
deras sida. Detta såg vi till en början inget problem med, men ställde oss i efterhand mer kritiska 
över detta tillvägagångsätt. Under intervjun kunde vi ibland få uppfattningen att respondenterna 
inväntade varandra att inleda svaren och ställde oss frågande till om denna duo hämmade 
spontana och djupgående svar. Vad som dock emellanåt synliggjordes var att när en av dem sagt 
sin mening kunde detta bidra till att leda in den andra på mer fördjupande berättelser.  

Intervjutillfället 
 
Innan påbörjad bandinspelning summerade vi åter vårt huvudsakliga syfte med studien och 
frågade om bandinspelningen fortfarande kändes bekväm (Kvale & Brinkmann, 2009:144). En 
av respondenterna avböjde redan från början att bli inspelad, vilket innebar att en av oss under 
intervjutillfället fick föra anteckningar. Efter denna intervju sammanfattade vi inför 
respondenten det vi tagit till oss för att säkerställa att vi fört ner en korrekt beskrivning av det 
som samtalats kring. Intervjuerna startade med inledande frågor där respondenten fick beskriva 
sitt arbete som sådant för att senare ledas in i de områden vi ville behandla. För att se till att 
samtalet hölls flytande och lättsamt och för att respondenten skulle känna sig viktig och 
intressant försökte vi också sondera innehållet av det som sades genom att be respondenten 
exemplifiera och berätta vidare. Det var för oss viktigt att förmå intervjupersonen att delge 
rikliga beskrivningar av specifika uttalanden i enlighet med vår explorativa ansats där vi utifrån 
empirin ville vidga och således utveckla våra teman under analysarbetet (Kvale & Brinkmann, 
2009:221). Genom att utforma frågor kring ”vad” och ”hur” kände vi att nya aspekter 
introducerades genom att på detta sätt nå djupare i samtalet. I enlighet med vår öppna 
intervjuguide kände vi att intervjuerna i hög grad fick en samtalskaraktär med spontana och 
oväntade svar. 
 
Då varje intervju genererade vidgad kunskap om området kunde våra frågor förändras inför 
nästa intervjutillfälle. Vi försökte undvika direkta och ledande frågor, men ansåg i vissa 
avseenden där vi fått en förståelse kring vad som sagts, att vi summerande kunde ställa en sådan 
fråga för att få bekräftelse av en korrekt tolkning (Kvale & Brinkmann, 2009:128, 149, 187). Vi 
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såg inga problem med att olika frågor ställdes i enlighet med att vi inte var ute efter att jämföra 
respondenters svar utan istället samla in flertalet aspekter. Då vi inte ville avbryta 
intervjupersonen under samtalet antecknade vi under tiden de följdfrågor som dök upp för att 
inte tappa tråden och återkopplingen till respondentens svar.   
 
Varje intervju tog runt en timme som vi utlovat och vi avrundade varje samtal med att fråga om 
respondenten hade något mera att tillägga, om funderingar eller tankar vuxit fram och hur de 
upplevt intervjun.  

Bearbetning och analys av material 
 
Vad som indirekt framgått är att vårt analysarbete påbörjats såväl inför- som under 
intervjuprocessens gång. Genom tematiseringen hade vi en god grund för det avslutande 
analysarbetet (Kvale & Brinkmann, 2009:149). Ett fortlöpande analysarbete framkom under 
intervjutillfället där vi under samtalet engagerat reflekterade över respondentens uttalanden där 
vi sökte klargöra meningen genom att föra tillbaka svar som respondenten fick fördjupa. På så 
vis kunde betydande delar för vår analys redan under intervjutillfället föras framåt då meningen 
skapades i vårt samtal och i samspelet (Aspers, 2011:29; Kvale & Brinkmann, 2009:206).  
 
Genom att vi utgått från att låta vår empiri vara med och definiera begrepp och härleda teorier 
var det av vikt för oss att skriva ut intervjuerna ordagrant. Detta i linje med att vi delade upp 
bandinspelningarna sinsemellan och inte ville riskera uteblivna infallsvinklar genom att tolka 
och sovra texterna olika (Kvale & Brinkmann, 2009:197). När vi gick igenom transkriberingarna 
såg vi betydelsen av att enskilt läsa igenom varje intervju för att sedan diskutera tillsammans och 
jämföra våra olika uppfattningar om respondenternas uttryckta meningsenheter. Våra 
förutbestämda teman som vi lät stå som ram för de områden vi vid empiriinsamlingen ville 
behandla ville vi inte skulle styra oss i bearbetningen. Istället ville vi utifrån respondenternas 
berättelser låta dessa teman vidgas, redigeras eller reduceras.  
 
Vi inledde vår kodning genom att rad för rad utkristallisera viktiga nyckelbegrepp i intervjun. 
Vidare återupptog vi dessa begrepp som vi såg kunde slås samman i större kategorier. Därefter 
förde vi in respondenternas gemensamma och särskiljande uttalanden under den kategori de 
hörde hemma i som i vår resultatdel kom att redovisas i en deskriptiv berättelse. Mönster som 
återkom i empirin berörde våra tidigare teman; kommunikation, delaktighet och förtroende. 
Genom vår induktiva ansats kom dock områden att växa fram som redogjorde för ett 
medarbetarperspektiv. Gruppdynamik och individers sätt att tänka blev områden som parallellt 
med ett ledningsperspektiv kom att utveckla våra teorier. Då vi kartlagt våra redovisade 
nyckelbegrepp kunde vi således börja arbeta mer deduktivt (Aspers, 2011:172, 174, 185; Kvale 
& Brinkmann, 2009:217- 218).  

Föreställningar/ Värderingar 
 
I ett tidigt skede diskuterade vi våra värderingar och uppfattningar kring ämnesområdet vi skulle 
fördjupa oss i. Detta såg vi vara av vikt att medvetengöra för varandra och oss själva för att 
reducera risken att dessa skulle styra vår forskning (Becker, 2008:22). Vi hade inledningsvis en 
gemensam uppfattning om att vi skulle finna oenigheter och visst motstånd inför 
förändringsarbetet. Detta var dock en information vi fått från vår kontaktperson inom fältet. Vi 
hade båda en föreställning att ett växande motstånd grundar sig i ledningens sätt att bedriva och 
leda förändringsarbetet och att bristfälliga aspekter därinom finns att utvärdera. Från vår 
utbildning bar vi med oss vissa värden som grundade sig i betydelsen av delaktighet och 
kommunikation, men att detta ledarskap är svårt att förverkliga i hierarkiska organisationer. Vi 
båda associerade detta industriföretag med just en sådan organisationsstruktur.  
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Då en av oss tidigare varit verksam inom produktionen och den andra saknade erfarenhet inom 
denna miljö hade vi olika grad av subjektiv förståelse om den studerade verksamheten. Det 
gjorde att våra skilda erfarenheter hade betydelse för vår tolkning och förståelse av det som 
sades (Aspers, 2011:211,141). Den av oss som tidigare jobbat i fabriken ringade in betydelsen 
för gruppen, hur medarbetare tillsammans var beroende av varandras kompetens och lade stor 
betoning på värdet av en god sammanhållning då arbetsmiljön var ganska tuff. Vi kunde se att 
våra skilda erfarenheter på ett fördelaktigt sätt kom att komplettera varandra under studiens 
gång. För våra intervjuer innebar detta att vi utifrån en intern kunskap kunde ställa relevanta 
följdfrågor, samtidigt som en avsaknad av erfarenhet av fältet bidrog till att vissa interna och 
självklara aspekter explicit kunde lyftas fram. Därigenom skapades goda förutsättningar till att 
inte begränsa vår empiriinsamling då vi genom intern kunskap kunde få viss riktning till 
relevanta områden att fördjupa oss i, samt att en avsaknad erfarenhet inom miljön öppnade upp 
för att fånga in nya synfält.  

Tillförlitlighet/ Trovärdighet 
 
Under hela vår studie har vi reflekterat över vårt tillvägagångsätt för att kunna framhålla våra 
resultat som trovärdiga. Valet av metod är tydligt kopplad till vårt syfte där vårt teoretiska 
förhållningsätt blivit vår vägledning för vår empiriinsamling.  

 
Genom tron att respondenters uppfattningar skapas i sociala sammanhang och står i relation till 
kontexten anser vi undersökningens resultat vara tillförlitligt då vårt urval inkluderat olika 
positioner inom verksamheten. Vi har således inte utgått ifrån ett perspektiv och dragit generella 
slutsatser för hur de anställda ser på förändringsarbetet.  
 
Då vi utformade intervjuguiden reflekterade vi över våra förutfattade meningar, vilka vi med 
våra öppna teman har lyckats vidga genom en berikad insyn i respondenternas ”sanningar” och 
erfarenheter inom områdena vi ville undersöka. Vi har således som Becker (2008:29-30) betonar 
avlett vår empiriinsamling från att stå i relation till det vi redan har idéer kring. På så vis har vi 
inte frångått viktiga aspekter som inte skulle gått i linje med det vi inte haft ord för.	  Vad vi också 
kunnat se som en styrka är att vi utifrån våra olika erfarenheter inom fältet fått en bred grund för 
följdfrågor. Detta innebar att vi har kunnat fördjupa de innebörder som respondenten uttryckt 
och således kunnat reducera våra egna tolkningar i berättelserna. Dock kan vi utifrån vårt 
socialkonstruktiva förhållningsätt inte frångå att vi tolkat och värderat det som respondenterna 
uttryckt och att vi varit medskapare till resultatet utifrån empirin (Aspers, 2011:31). Vad vi ändå 
kan lyfta fram är att vi genom respondentens rika beskrivningar och fullständiga 
intervjuutskrifter kunnat avleda oss från antaganden och förvrängda berättelser.  
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KAPITEL 4 
Resultat	  	  

 
I detta kapitel kommer vi genom resultat från vår empiriska insamling att besvara de frågor som 
vi med vår studie velat undersöka. Vi kommer här att presentera ledningens motivering till att 
förändringsarbetet kunde ses vara nödvändig och betydande. Vi kommer också att presentera 
huruvida förändringens innebörd delas eller yttrar sig i motstridiga uppfattningar bland såväl 
medarbetare som produktionschefer och även belysa orsaker till dessa föreställningar.  

Förändringsarbetets initierande- Så menade ledningen och därför behövdes den 
	  
Förändringsarbetet inleddes för dryga två år sedan då ledningen gav uppdrag åt en 
partsammansatt arbetsgrupp bestående av företagets- och fackliga representanter att se över 
ombudsrollerna. Ombudsrollerna har sedan decennier tillbaka stått för 
produktionsavdelningarnas ansvarsstruktur där gruppmedlemmar kunnat utveckla sig inom fyra 
olika ansvarsområden; logistik, personal, kvalitét och teknik. Tillsättningen av dessa ombud 
skulle ske utifrån varje avdelnings behov. För att kunna bli ombud behövde medarbetaren 
uppfylla kravprofilen. I linje med GBO var grundtanken med ombudsrollerna att gruppen skulle 
fungera självständigt genom att det fanns uttalade ansvarsområden inom ombudsrollerna. GBO 
är ett system som innefattar både bassteg och utvecklingssteg. Basstegen är baskunskaperna som 
medarbetaren måste ha för att lyckas utföra och rotera mellan de grundläggande 
arbetsuppgifterna på avdelningen. Därefter skall det vara avdelningens kompetensmålprofil som 
styr prioriteringen av kompetensutvecklingen. Varje steg innebär en ersättning och antalet 
utvecklingssteg skiljer sig åt mellan produktionsavdelningarna.  
 
Diskussioner som fördes på ledningsnivå berörde problematiken att det på flera håll i 
organisationen tillsatts fler ombud än det verkliga behovet, varav 814 medarbetare av 1300 
erhöll en eller flera av dessa ansvarsområden. Ersättningen för vardera ansvarsroll låg på 360 
kronor där medarbetarna i praktiken enbart var i stånd att utöva en av rollerna åt gången. 
Ledningen uttryckte att det gått inflation i antalet ombud som bidragit till att flertalet inte längre 
var aktiva i sina roller. Då detta innebar att medarbetare inom samma grupp var ansvariga för 
flertalet roller såg ledningen en oklarhet för rollernas avsedda ansvarsgränssnitt, där 
arbetsområden börjat flyta ihop med varandra. Ledningen såg att rollerna inom 
produktionsavdelningarna tillämpades på olika sätt och att det fanns en otydlighet för hur beslut 
inom gruppen skulle fattas. De problematiserade även att engagemang och kompetenser inom de 
olika avdelningarna hade stor spridning. Detta bidrog till att ledningen inte längre såg rollerna 
som tillräckligt effektiva och började inom den partsammansatta arbetsgruppen att diskutera hur 
produktionsavdelningarna skulle kunna komma att bli mer flexibla, hur de inom grupperna 
skulle kunna stötta varandra bättre och som företag bli mer konkurrenskraftigt. I början av 2013 
skickades ett meddelande ut till samtliga produktionschefer att inga fler ombud fick tillsättas då 
ledningen arbetade med att ta fram en ny struktur med förändrade ansvarsroller för arbetslagen 
inom GBO. 
 
De samverkande parterna för förändringsarbetet inkluderade organisationens styrgrupp, en 
referensgrupp och en bildande utvecklingsgrupp. Dessa tre grupper bidrog under 
förändringsarbetets planeringsprocess med olika funktioner och fungerade kompletterande för 
varandra i analysarbetet. Inom styrgruppen återfanns organisationens vd, HR- chef	  för Sverige, 
fabrikschef och verkstadsklubbens fackliga	  ordförande. Denna grupp satte ramarna för GBO och 
det var här som besluten togs för vad som inom verksamheten behövde utvecklas och arbetas 
med. Efter att denna grupp kartlagt vilka behov företaget stod inför fördes dessa ramverk vidare 
ner till utvecklingsgruppen. Därinom medverkade bland annat fackliga representanter på central 
nivå, HR- expertis och produktionschef. Utvecklingsgruppen arbetade fram konkreta förslag 
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inom ramen för det som styrgruppen angivit behövde utvecklas. Utvecklingsgruppen fick vidare 
stöd för sina idéer genom att ta del av förbättringsförslag från referensgruppen; GBO-
värderings- och revisionsgrupp som arbetade med att kontrollera och granska hur GBO stegen 
såg ut i verkligheten. Därefter fördes dessa konkreta förslag tillbaka till styrgruppen för att 
bekräfta om förslagen varit i linje med behoven som fanns. Förändringsintentionen var således 
en lång process med många parter involverade för att komma fram till det som skulle bli den nya 
ansvarsstrukturen inom GBO, en gruppbaserad arbetsplats.  

Den nya arbetsfördelningen 
 
Förändringsidén skulle komma att innebära ett förtydligande över gruppens ansvarsroller för att 
förstärka målstyrningen och effektivare nå uppsatta prestationsmål. Den nya ansvarsstrukturen 
skulle medföra att de tidigare fyra ombudsrollerna koncentrerades till två samordnarroller med 
tydliga arbetsbeskrivningar för att fortsätta att utveckla arbetslagets självständighet. Ersättningen 
skulle uppgå till 1080 kronor efter avslutad obligatorisk internutbildning. De tidigare personal- 
och logistikombudsrollerna kom att slås samman vars ansvarsområden skulle tillfalla den nya 
produktionssamordnaren. Rollen skulle komma att inkludera befogenheter att såväl säkerställa 
ett optimalt nyttjande av personalresurser som att se till att viktig information nådde gruppen. 
För samordnaren handlade det också om att initiera beslut och se till att gruppen arbetade i 
enlighet med dessa och kom såväl att leda som att delta i möten, men också bevaka frånvaro och 
stödja arbetsgruppen för att nå sina mål. Den andra nya rollen som teknik- och 
kvalitetssamordnare skulle komma att ansvara för dessa tidigare separata ansvarsområden som 
återfanns hos teknik- och kvalitetsombuden. Samordnarens övergripande huvudsysslor kom att 
innebära att sammankalla och leda förbättringsgrupper, driva och stödja gruppens 
kompetensutveckling samt att förse produktionssamordnaren med kvalitet- och 
teknikinformation. 
  
Ledningen ville med ett mer koncentrerat ansvar i samordnarollerna skapa riktlinjer för 
grupperna så att uppgifter inte skulle falla mellan stolarna. I den nya strukturen skulle enbart en 
medarbetare för respektive ansvarsroll och arbetslag innebära effektivare kommunikationsvägar. 
Tanken var att de nya rollerna skulle komma att vägleda gruppen i beslut och förse gruppen med 
rätt kompetens och förutsättningar för att gemensamt komma fram till effektivare lösningar i den 
dagliga driften. För att underlätta samordnarnas arbete har ledningen tagit bort vissa operativa 
arbetsuppgifter från de tidigare ombudsrollerna och lagt in i gruppens allmänna bas- och 
utvecklingssteg. Ledningen angav att det fortfarande inom lagen måste ske en arbetsrotation 
mellan basuppgifterna där medarbetarna förväntades dela på såväl roliga som mindre intressanta 
göromål. Viktiga förändringskomponenter som lyftes fram var att rollerna i högre utsträckning 
nu skulle komma att vara standardiserade och komma att fastställs centralt på företaget. 
Ledningen redogjorde att de vid bedömningen av den nya ansvarsstrukturen haft med i 
faktaunderlaget att ombudsrollerna på vissa ställen förvisso fungerat bra, men att de velat finna 
ett gemensamt arbetssätt för Göteborgfabriken och därigenom även reducera tidigare 
särskiljande tolkningar i arbetsutförandet.  
 
En representant från ledningen uttryckte sig på följande sätt; 
 

Vi kan inte ha hur många ansvariga som helst för samma ansvar så att säga, och det 
handlar om att ramarna för ombudsrollerna vuxit åt olika håll där det nu handlar om att dra 
ihop det igen och åter göra det tydligt… Vi behöver ta nya tag, strama åt och styra upp det 
lite mer.  

 
Utifrån de nya grundvärderingarna som förändringen innefattade kunde ledningen i vissa 
avseenden tänkas gå emot medarbetarnas uppfattning om GBO där de under många år varit vana 
vid att ha samma möjligheter att initiera och fatta beslut inom gruppen. Dock belyste de i 
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sammanhanget att den framtida ansvarsstrukturen skulle komma att fortsätta att främja ett 
effektivt gruppsamarbete. 
 
Fackliga vice ordförande uttryckte sig i linje med detta: 
 

Jag kan i sammanhanget tycka att när man pratar om en grupporganisation så krockar det 
lite granna, men samtidigt är fotboll ett lagspel, men man har bara en lagkapten på plan 
som är en i gänget och bara behöver träda in när det behövs… Och det är det som är 
tanken, en produktionssamordnare skall inte springa runt och ta en massa beslut, utan det 
är när gruppen behöver en företrädare i besluten som man träder in. Och ju bättre ett 
skiftlag fungerar, desto mindre behöver produktionssamordnaren leda… (facklig 
representant).  

 
Ledningen belyste att de inledningsvis för förändringsintentionen diskuterat att förtydliga 
arbetsbeskrivningarna och således ansvarsstrukturen i de befintliga ombudsrollerna. Att de dock 
valde att frångå den lösningen motiverade ledningen med att det inte längre fanns engagemang 
från cheferna att tala positivt om dessa roller trots att de länge varit ett diskussionsområde för 
förbättring. De menade att luften för ombudsrollerna gått ur och att det vid en nödvändig 
förändring som denna blev viktigt att sätta ett nytt namn på den nya ansvarsstrukturen. Detta för 
att förmedla förändringen som betydelsefull och avgörande för verksamheten, vilket en 
representant från ledningen uttryckte följande: 
 

Det handlar ju om att människor skall bete sig på ett annorlunda sätt, hade allt varit bra 
innan hade vi inte behövt göra förändringen... För att signalera detta ute i organisationen 
behöver vi då sätta nya begrepp som man kan relatera till (ledningsrepresentant). 

Förändringsarbetets inledningsfas- så kommunicerades den nedåt 
 
Då det efter sommaren (2013) blev dags för ledningen att kommunicera förändringsidén i 
organisationen ville de som en inledande fas låta den kommande förändringen ”smälta in” hos 
de anställda. Vid ett första möte inför produktionschefer och fackliga grupprepresentanter gav de 
därför en övergripande bild av vad konceptet innebar och vad som var på gång. Någon vecka 
senare påbörjades en mer omfattande information från representanter från utvecklingsgruppen. 
Möten arrangerades enhetsvis där produktionschefer och lokala fackliga företrädare inom 
avdelningar för respektive enhet informerades om hur den förestående förändringen skulle 
implementeras. Dessa möten innehöll även mer detaljerad information om de nya rollerna. I 
nästa skede skulle det bli dags att låta medarbetarna få ta del av förändringsintentionen genom 
produktionscheferna på det nästkommande API mötet, Arbetsplatsinformationsmötet. Inför 
denna presentation hade ledningen tilldelat cheferna ett skriftligt material som de inför 
medarbetarna skulle hålla sig till. Detta för att förse alla medarbetarna med samma information 
och reducera risken att cheferna skulle förmedla konceptet utifrån sin egen tolkning. Eftersom 
samordnarrollernas nya kravprofiler var omfattande hade ledningen valt att avvakta med detta 
utskick även till produktionscheferna för att inga missuppfattningar skulle uppstå kring 
arbetsbeskrivningarna. Dessa skickade ledningen ut till cheferna några veckor senare, men valde 
att inte offentliggöra dem för hela verksamheten. Ledningen såg det betydelsefullt att enbart 
medarbetare som visade intresse för tjänsten tillsammans med sin chef skulle gå igenom 
arbetsbeskrivningen. 
 
För att kommunicera förändringen och rollernas innebörd beslutade ledningen att låta 
representanter från utvecklingsgruppen genomföra en introduktion för de nytillträdda 
samordnarna och produktionscheferna. Tanken var att parterna tillsammans noggrant skulle gå 
igenom arbetsbeskrivningarna och vad som förväntades av ansvarsområdena. Vidare skulle 
samordnarna komma att delta i en tredagars internutbildning för att få bästa möjliga 
förutsättningar att inta sin roll i skiftlaget och förstå hur den praktiskt skulle komma att fungera.  
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Dessa utbildningar skulle även produktionscheferna delta i för att dela samma information som 
deras medarbetare. Ledningen såg detta betydelsefullt för att cheferna skulle kunna agera som 
stöd för samordnarna i deras dagliga arbete.   
 
Ett annat forum som fanns tillgängligt i samband med förändringens förberedelsefas var att 
facket på central nivå erbjöd de fackliga grupprepresentanterna att en gång i månaden vädra och 
lyfta fram de åsikter och funderingar som uppstått lokalt. Vidare fanns det tillfälle för 
produktionscheferna att lyfta upp frågor kring ämnesområdet på deras stående tillverkningsmöte 
varje vecka i fabrikerna.   

Berikande information- men vad hände på vägen? 
 
Vad som var påtagligt utifrån såväl medarbetarnas som produktionschefernas uttalanden var att 
ledningens tillvägagångsätt att förmedla informationen bidrog till negativa konsekvenser. 
Produktionschefer och medarbetare uttryckte ett missnöje med hur informationen från början 
gått ut som lett till att flertalet av parterna ställt sig misstänksamma och oroliga inför det nya 
sättet att bedriva målstyrda team. Produktionschefer menade, när det gällde 
arbetsbeskrivningarna och den bristfälliga presentationen, att ledningen gått ut för fort med ett 
material som inte varit färdigt. Vissa chefer ansåg informationsmötet vara alldeles för påskyndat 
och att ledningen efter semestern mer eller mindre beskrivit att ombudsrollerna skulle bort och 
samordnare skulle till. Varken informationsmaterialet, vad samordnarrollerna innebar eller vad 
utbildningarna skulle täcka var klart, vilket förde med sig att många chefer inledningsvis fick en 
vag förståelse för behovet och vad förändringen praktiskt skulle komma att innebära. Många 
produktionschefer menade då att ledningen borde ha väntat med att kommunicera förändringen 
tills att allting var fastställt, för att därigenom skapa bättre förutsättningar för att förse alla med 
en gemensam och tydlig bild från början. Att under dessa förutsättningar förmedla ut konceptet 
till medarbetarna menade många produktionschefer var problematiskt. Då medarbetarna vid 
första presentationstillfället endast kunnat få övergripande information om rollernas 
sammanslagning, medförde detta att många medarbetare fick en bild av att förändringen radikalt 
skulle komma att förändra deras arbetssituation. Produktionschefer beklagade sig över den 
bristande informationen som för medarbetarna bidragit till en oklar förståelse inför det ”nya”. 
Detta hade inneburit att en misstro mot förändringen på många ställen vuxit sig stark. Detta 
menade cheferna inom många produktionsavdelningar hade medfört en trög start för 
förändringsarbetet där flertalet medarbetare förstorat upp det som var på gång.  
 
En av produktionscheferna uttryckte sig på följande sätt: 
 

Vi fick en kortare presentation om vad saken gällde och två arbetsbeskrivningar på varje 
rad; här berätta om detta! Sen var det fritt upp till tolkningar eller hur informationen skulle 
nå ut då. Jag hade velat ha en tydligare” slide” där allting ingick och man gick in och 
gjorde jämförelser mellan det tidigare arbetssättet och det som gäller och påvisat att 
skillnaderna inte var så stora…(produktionschef). 

 
Många produktionschefer ansåg att de inte kunnat bemöta och besvara medarbetarnas 
spekulationer och frågor på ett professionellt sätt, vilket skapat känslor av att ”hängt ut” sig 
själva. De upplevde det betungande att utifrån sin egen bristande kunskap om rollerna stå 
ansvariga att delge information till medarbetarna. De problematiserade de utrymmen som 
funnits för misstolkningar såväl för dem själva som för medarbetarna.  

 
... det blir svårt för mig… De första tre orden jag säger… Blir de tre orden fel, så spelar 
det ingen roll vad jag säger nästa timme. Medarbetarna har redan bildat deras uppfattning 
om att detta är skit (produktionschef). 
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Ledningen besvarade chefernas frustration kring deras syn på ett ofullständigt material samt 
förvirringen som generellt uppstått med att en bidragande faktor till detta varit att cheferna inte 
förmått hålla sig enligt den plan som ledningen framfört. En av ledningens representanter 
menade att en del chefer inte avgränsat hållit sig till den fakta som tydligt stått angiven, utan 
istället försökt att besvara medarbetarnas frågor trots en egen ofullständig kunskap. Ledningen 
menade i sammanhanget att det hade varit bra om produktionscheferna istället avvaktat med 
svaren eller vänt sig till representanter i utvecklingsgruppen: 

Jag har fått vissa signaler av att chefer som varit osäkra på vissa frågor kanske svarade 
medarbetarna lite för snabbt istället för att vända sig till någon som jobbat med 
förändringen och ta reda på svaren… Jag tror att det ligger lite granna i sakens natur; att är 
man chef så förväntas man svara på frågor man får, men ibland blir det dumt när svaren 
blir fel… Speciellt när man jobbar med förändringar (representant från ledningen). 

 
Produktionschefer menade vidare som ett svar på detta att medarbetarna själva haft goda 
förutsättningar för att bilda sig en egen uppfattning av konceptet innan cheferna hunnit delge 
dem information. Cheferna menade att ledningens direktiv att invänta med information till 
medarbetarna fram till deras API möte medförde problem då dessa möten för de olika skiftlagen 
inte inträffade samtidigt. Konsekvenserna av detta blev att medarbetare sinsemellan hann föra 
diskussioner och börja spekulera kring förändringen innan chefen hann nå ut med informationen. 
En annan bidragande faktor till att medarbetarna tidigt kunde bilda sig en uppfattning om 
konceptet var att de lokala fackliga representanterna varit med vid ledningens första 
informationsmöte. Detta bidrog till att information hann läcka och spridas inom 
produktionsavdelningarna. 
 
Vissa produktionschefer belyste dock att de i sina produktionsavdelningar velat förskona sina 
medarbetare från att låta bilden av förändringen formas av andras uppfattningar. De menade att 
det är svårt att få ett perfekt levererat koncept och att det istället handlade om att som chef inför 
sina medarbetare snabbt förmedla sin syn på förändringen och vara tydlig med att alla skulle 
komma att få den nya arbetsfördelningen att fungera. Därför såg vissa chefer till att hinna före 
ryktesspridningen i produktionsavdelningen och valde att även åka ut till nattskiften för att 
försöka informera alla sina medarbetare under kort tid. Genom att tillsammans med sina 
medarbetare jobba för en samsyn av förändringen menade cheferna skulle skapa förutsättningar 
för att vidare kunna stötta och bolla idéer med varandra. Detta kan ha varit en av anledningarna 
till att medarbetarnas mottagande av informationen varit mer friktionsfri än hos andra 
produktionsavdelningar menade dessa chefer. 
 
Vad vi kunnat utläsa var att reaktionerna till förändringen varit avhängiga av hur informationen 
förts fram och huruvida chefernas egna tolkningar skapat en bild av förändringen. Några 
medarbetare ställde sig vid inledningsfasen relativt öppna till förändringen. Många 
produktionsavdelningar var dock ståndaktiga i de värderingar och tankar de tillägnat 
förändringskonceptet.  

Förändringsarbetet- Ökad tydlighet men skillnader i innebörd 
 
I enlighet med förändringens diffusa och därmed missgynnsamma inledningsfas lyckades man 
inte uppnå en gemensam grundsyn över den nya ansvarsstrukturen. Förändringsarbetet har 
således inte kommit till sin rätt hos varken produktionschefer eller medarbetare utan landat på ett 
sätt som ledningen inte kunnat förutspå. Vi belyser i det följande såväl medarbetarnas som 
produktionschefernas meningsskiljaktigheter gällande tron på och uppfattningen om 
förändringsarbetet.  
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Så tänker medarbetarna 
 
Vad som framkom vara problematiskt av medarbetarna var att förvirringen som från början 
uppstått hade börjat landa i en förståelse. Problematiken låg i att många medarbetares förståelse 
inte gick i linje med vad ledningen menade vara värdegrunden i förändringsarbetet, utan 
baserades istället på en kollektiv uppfattning som blivit deras verklighetsskildring av konceptet. 
Ledningen som ansåg att konceptet var ett sätt att främja gruppernas självständighet där 
medarbetarna gemensamt skulle komma att finna effektiva lösningar och förbättringsmetoder 
skiljde sig från medarbetarnas uppfattningar. Många medarbetare belyste en uppfattning där den 
nya ansvarsstrukturen skulle komma att medföra en hämmad produktivitet och tillbakagång i 
företagets utveckling. Många uttryckte därför en oro för förändringens konsekvenser, medan 
vissa förhöll sig mindre kritiska. Dock hade de positivare medarbetarna en viss medkänsla för 
hur frustrerade arbetskamrater resonerat.  
 
Alla gruppmedlemmar uttryckte en klar uppfattning om hur den nya ansvarsfördelningen såg ut. 
Deras uppfattningar om förändringsarbetet skiljde sig däremot åt när det gällde hur de såg på 
förändringens omfattning och praktiska konsekvenser för deras kommande arbetssituation. 
Många fick vid inledningsfasen uppfattningen att det låg en dold agenda bakom 
förändringsarbetet då arbetsbeskrivningarna inte fanns tillgängliga, varför starka värderingar och 
en misstänksamhet mot de nya rollerna ökade. Även när dessa vid ett senare stadie 
offentliggjordes medförde de omfattande kravspecifikationerna att många medarbetare 
uppfattade förändringen som radikal. Detta bidrog till att ett fåtal ansökningar kom in vilket 
försvårade för förändringen att komma igång. Många medarbetare hade skapat sig en bild av att 
samordnarnas övergripande arbetsuppgifter skulle komma att innebära att styra och beordra 
gruppen i deras dagliga arbete. De kunde därför inte se hur förändringen skulle komma att 
uppmuntra gruppens tidigare samarbetsvilja där de kunde utveckla sig inom samma 
ansvarsområde och på så vis få kunskap att täcka upp för varandra och dela på den totala 
arbetsbördan. Många medarbetare uppfattade därmed att den nya ansvarsfördelningen gick emot 
en tidigare gruppbaserad arbetsplats genom att nu tvingas lämna ifrån sig sina ansvarsområden 
till samordnaren. Tankar som kom till uttryck var att många kände sig överkörda av ledningen 
som suttit vid sina skrivbord och tagit beslut som medarbetarna inte ansåg var anpassade till hur 
det fungerar på ”golvet”. Vidare presenterades en känsla av att känna sig osynlig fastän 
förändringen kom att beröra medarbetarna i högsta grad. De uttryckte även ett missnöje med att 
samordnarrollerna enbart kunde tillfalla två personer och att resterande arbetskamraters 
utvecklingsmöjligheter skulle komma att stagnera. De såg sig inte längre kunna växa på sin 
arbetsplats vilket tidigare varit faktorn som gjort arbetet lite mer spännande och stimulerande. 
Detta var för många en bidragande faktor till att konceptet kommit att uppfattas som orättvist där 
de nya rollerna fått en stor och negativ innebörd, vilket av en medarbetare uttrycktes enligt 
följande:  
 

… i dag har vi det vi jämt fördelat, vi känner att vi i gruppen hjälps åt, vi känner 
delaktighet och att arbetsuppgifterna är demokratiskt fördelat. Men nu är tanken att två på 
varje skift som blir samordnare tar hand om det här, kvalitet, personal, tekniken och 
logistiken…(medarbetare).  

 
Många likställde den nya ansvarsstrukturen som att gå tillbaka till den tidigare “förmannen”, då 
de haft en lagledare som tagit besluten och kunnat beordra gruppen i det dagliga arbetet. 
Diskussioner fördes främst kring produktionssamordnarrollen som medarbetarna uppfattade som 
den befordrade “lill-chefen” som skulle komma att styra över de andra. Många medarbetare 
ställde sig vidare oroliga inför att gruppens kommunikation med chefen nu skulle komma att 
begränsas till produktionssamordnaren som stod som gruppens representant. De kände sig 
frustrerade över att enskilda åsikter som inte skulle gå i linje med samordnarens uppfattningar 
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skulle komma att falla mellan stolarna och inte nå fram till chefen. Medarbetare som även satte 
värde på en god relation till sin chef befarade att avståndet dem emellan nu skulle växa. 
 

Jag har hållit på med idrott i hela mitt liv, så jag vet att man måste ha en bra kontakt med 
ledaren, det är han eller hon som driver oss framåt, som motiverar… Ja den man har 
kontakt med, lyfter fram funderingar och snackar med…(medarbetare). 

 
I linje med att många medarbetare inte kunde se förändringsidén komma att vara fördelaktig för 
produktionsavdelningarnas fortsatta utveckling och för den rådande gruppsammanhållningen 
kom många att uppfatta förändringen som ett sätt för ledningen att spara in på ekonomiska 
resurser genom att skära ner på ansvarsroller med lönetillägg. De likställde således 
förändringsarbetet med en rationaliseringsprocess där ledningens vinstfokusering för 
medarbetarna skulle komma att medföra såväl förändrad lön som att deras personliga intressen 
hamnade i skymundan. Flertalet medarbetare upplevde att detta kommit att bidra till att de själva 
nu börjat fokusera på den ekonomiska aspekten som tidigare inte varit den främsta drivkraften 
till att de velat utvecklas och växa i sitt arbete. Många kände sig frustrerade över att områden 
som de brunnit för, vars utveckling företaget också belönat nu skulle komma att tillfalla 
samordnaren. Detta fick många medarbetare att tappa tilltron till konceptet där de i samband 
med samordnarrollerna såg resterande gruppmedlemmar komma att nedgraderas och förlora 
pengar, vilket de trodde kunde komma att stå i motsättning till en effektiv produktion. 
 

Jag tror att det är jättefarligt att gå in och begränsa människors möjligheter att låta sig 
utvecklas och vara engagerad i sitt jobb, jag tror att det är livsfarligt... Jag vet redan nu hur 
det kommer att bli, för det har jag hört från kollegor att; detta jobb gjorde jag förut och det 
är uppgifter som jag tidigare fick ersättning för… Men nu har de tagit de pengarna ifrån 
mig och gett den uppgiften till någon annan, så jag är inte längre delaktig och kommer 
därför inte att vilja utföra de uppgifterna, punkt slut, tja, hej!...(medarbetare). 

 
Några medarbetare kunde dock inte ställa sig bakom denna negativa syn kring de nya 
ansvarsrollerna och menade att mycket av uppståndelsen som skett berodde på en diffus och 
uppförstorad bild av vad de nya rollerna skulle komma att innebära. En av de tillsatta 
samordnarna menade att skillnaderna mellan det tidigare och det nya sättet att bedriva rollerna 
inte var stor, men att det fanns en okunskap i såväl de tidigare ombudsrollernas 
arbetsbeskrivningar som de nya. Därmed problematiserade samordnaren att chefer inte förmått 
att tydliggöra dessa vaga skillnader. Samordnaren sa sig redan från början ha accepterat 
förändringen, men betonade att introduktionsutbildningen gett honom en ännu mer klar och 
positiv bild. Vad som blev tydligare efter denna information menade han var att den tidigare 
personalombudsrollen och den nya produktionssamordnarrollen befogenhetsmässigt närmast 
kunde likställas. Samordnaren beskrev utifrån den tilldelade informationen att olika 
produktionsavdelningar hade bedrivit personalombudsrollen på olika sätt, vilket därmed lett till 
att befogenheter fallit bort. Då ombudet glidit ifrån att använda vissa befogenheter hade såväl 
medarbetare som produktionschefer glömt bort det ansvar som tidigare ingått i denna roll. Då de 
nya rollerna tydliggjorts i kravprofilen menade han vidare hade lett till en uppfattad kontrast 
som per automatik medfört kraftiga reaktioner och en upplevd stor skillnad. 
  

Jag har hört kollegor i fikarummen diskutera produktionssamordnarrollen som att den 
kommer att styra och ställa och kunna ge ut varningar i laget och gör man inte som man 
blir tillsagd så är det arbetsvägran... och detta är ju helt fel uppfattning (samordnare). 

 
Vad som lyftes fram var att många såg den nya ansvarsstrukturen som ett personligt och 
kollektivt nederlag där medarbetare inte kunnat förstå att ledningen frångått att behålla det 
tidigare arbetssättet. De ställde sig ifrågasättande till att ledningen inte valt att utvärdera 
fungerande skiftlags framgångsrecept och applicera dessa där de fungerat mindre bra. Många 
medarbetare beklagade sig just över att det var de som fått ta konsekvenserna av att cheferna inte 
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från början varit tydliga med vad som förväntats av de olika ombudsrollerna. De fann det 
tragiskt att ombudsrollerna tillämpats med särskiljande tolkningar, men menade att okunskapen 
legat hos cheferna. Många menade att de hade kunnat se en rimlighet i att cheferna hellre hade 
tagit bort den tidigare ersättningen de fått för de ombudsroller som hölls ”vilande”. De angav att 
om förändringsidén hade stått för att precisera och tydliggöra den gamla strukturen, så hade det 
inte handlat om den ekonomiska egoismen som nu blivit fallet. Då hade de värdesatt att de 
fortfarande haft sina ansvarsroller i bakgrunden, vilket skulle bidragit till ett engagemang med 
att fortsätta stötta laget genom att ha känt sig betydelsefulla.   

Gruppens styrka- individens svaghet 
 
Vad som framkom var att många medarbetare var villiga att motarbeta konceptet på grund av en 
oro för hur förändringen skulle komma att beröra och påverka deras tidigare 
gruppsammanhållning.  Många gruppmedlemmar hade under många år jobbat tillsammans och 
sett värdet i att etablera relationer med varandra utanför de direkt kopplade arbetsprestationerna. 
De menade att de känt sig som en familj med sin grupp och att detta gått hand i hand med en 
effektiv produktion genom att de månat om varandra och således hjälpts åt. Risken fanns att de 
nya rollerna skulle komma att inkräkta på deras sammanhållning med en minskad entusiasm 
som följd där viljan att göra det där lilla extra i gruppen skulle komma att avta. Då medarbetarna 
inte längre från ledningen uppfattade sig ha behörighet eller förtroende för sina ansvarsområden 
uttrycktes en oro över att gruppens samarbetsvilja och moral skulle komma att påverkas. De 
betonade att det just varit den goda gruppsammanhållningen som fått medarbetarna att för 
gruppens intresse och framgång vilja utveckla sig i mindre intressanta områden. Detta för att 
göra laget starkt och tillsammans få helheten i produktionen att fungera när kollegor inte varit på 
plats. En medarbetare uttryckte sig i sammanhanget: 
 

Det är jävligt viktigt att man tar tillvara på människors vilja eller intressen för någonting, 
det ökar trivseln och det ligger ekonomi i det… Det är ett engagemang som blir 
lagbildande och motverkar konflikter, det gör så att man inte bildar dessa grupperingar 
som i slutändan hämmar produktionen (medarbetare). 

 
Många lyfte fram oron över rättvisevisefrågan som såväl berörde de ekonomiska aspekterna som 
begränsningarna i deras personliga utveckling. Många medarbetare såg det olustigt att 
samordnaren skulle komma att ingå i ett lag som tidigare präglats av gemenskap där kollegorna 
tillsammans kämpat för de områden som nu tilldelats denna roll. De menade att 
samordnarrollerna skulle komma att bidra till störningar i den demokrati och omsorg som 
gruppen under flera decennier byggt upp. Dessa tankar hade medfört att såväl laget som 
samordnaren blivit utsatta vilket bidragit till att många inte vågat eller velat söka rollen. 
 

Jag har inte lust att trampa över lik genom att ha en sådan roll och samtidigt veta att mina 
arbetskamrater som står bredvid kan och har gjort precis samma sak i alla år. Det är jag 
inte beredd att göra för 1080 kronor (medarbetare). 

 
Många medarbetare gav i enlighet med förändringen uttryck för konsekvenser där de såg sig 
själva komma ta steget tillbaka i att tillföra gruppen sin kompetens. En av samordnarna var 
orolig för vad detta praktiskt skulle komma att innebära, men såg inga problem med att själv 
komma att få dra ett tungt lass. Han ställde sig dock skeptisk till om medarbetarnas tillbakasteg 
skulle medföra hinder för produktionen genom att inte stötta hans del av produktionen under 
tiden som han ägnade sig åt de administrativa uppgifterna. Samordnaren lyfte i sammanhanget 
att det för produktionens bästa fortfarande var avgörande att alla inom gruppen var villiga att 
samarbeta för att nå upp till målen. Medarbetarnas negativa reaktioner inför förnyelsen skulle 
kunna komma att försvåra ett sådant samarbete menade samordnaren varför det skulle bli 
mycket upp till cheferna att stötta laget i detta. Det skulle komma att krävas att 
produktionschefer ägnade tid åt att förse alla inom gruppen med en gemensam syn för de nya 
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rollerna, men också att tydliggöra den nya arbetsindelningens praktiska tillämpning. Vad som 
framkom var att medarbetare kände en rädsla över att den nya strukturen skulle medföra att inte 
längre vara delaktiga i de beslut som berörde gruppen. Då den beslutsfattande rollen istället 
skulle komma att tillfalla produktionssamordnaren menade medarbetare att det för arbetet skulle 
vara avgörande att känna förtroende och tillit för samordnaren. Detta innebar att gruppen skulle 
komma att ägna mycket tid till att hålla koll på att arbetssituationen förblev så oförändrad som 
möjligt, vilket uttrycktes enligt följande:  
 

I mitt skiftlag har vi en stark sammanhållning... Och den som fått denna nya 
produktionssamordnarroll kommer få ögonen på sig av oss andra, så att ingenting blir 
förändrat. Skulle denna person förändra sig eller bli annorlunda kommer personen i fråga 
få veta det... Och troligtvis så kommer han att säga upp sin roll för att han känner att det 
inte fungerar i skiftlaget (medarbetare). 

Så tänker produktionscheferna 
 
En gemensam uppfattning hos produktionscheferna var att medarbetarnas negativa reaktioner till 
förändringen även hade fått många chefer att se den som misslyckad. Några chefer hade svårt att 
förstå hur ett så starkt motstånd hade kunnat ta kraft och såg det till viss del som ett sätt för 
medarbetare att driva sina självintressen. Majoriteten uttryckte dock en viss medkänsla för 
medarbetarnas oro. De såg rädsla vara en av de grundläggande faktorerna för förändringens 
motarbetning. Produktionscheferna var skeptiska till om den negativa uppståndelsen som skett 
bland medarbetarna varit värd den hårfina skillnaden mellan ombudsrollernas och 
samordnarrollernas sätt att fungera. Det motstånd som uppstått i produktionsavdelningarna och 
vidare den belastning cheferna pålagts för att neråt i avdelningarna försöka avdramatisera 
förändringen hade fått många chefer att tvivla på projektet. Många chefer hade förstått att 
medarbetarnas motstånd rörde sig om en rättvisefråga inom gruppen som handlade om att de 
blivit fråntagna sina tidigare ansvarsområden, vilka uppmuntrat medarbetarna att utvecklas i 
arbetet. Att detta blivit en bidragande faktor till att så få ansökningar till samordnarollerna 
kommit in kände många chefer förståelse för och uttryckte i sammanhanget: 
 

Nu har vi gjort ett aktivt val där vi säger att du får jättegärna utvecklas, men du kan inte bli 
samordnare för där är det en annan person som är mer lämplig... Jag tror inte det har med 
pengarna att göra, för de har fått 360 kronor för sitt ombud, men jag tror det handlar om att 
få känna sig som en större individ (produktionschef). 

 
Produktionschefer menade att konceptet medfört en frustration på många håll och att det var 
första gången som de nu skulle komma att behöva välja bort en duktig medarbetare från att växa 
i sin roll, vilket medfört en känslomässig innebörd för gruppmedlemmar. Chefer kände sig 
obekväma med att behöva avfärda den ene av de två medarbetare som haft en god växelverkan 
sinsemellan i sina tidigare personalombudsroller. Detta väckte hos medarbetaren olustkänslor 
över att bli befordrad på bekostnad av att samarbetspartnern blev bortplockad. Då detta scenario 
för grupperna var en rättvisefråga blev konsekvensen att ingen av dem valde att söka rollen. 
Detta menade vissa chefer kunde bidra till att goda kandidater försvann med negativa 
konsekvenser också för företaget. Därigenom kände de en oro över att förändringen skulle 
komma att slå emot de duktiga som de egentligen ville premiera, men hos vilka motståndet var 
starkast. 
 

Vi säger att du är duktig, men Pelle är duktigare och det blir liksom konstigt då alla 
fortfarande ska ingå i samma arbetsgrupp… och för de pengarna vad det nu är, 1080 
kronor så är de inte beredda att fika ensamma, de är inte beredda att ta ett liv i ensamhet 
eller vad de nu tror… jag tror det är starkt överdrivet, men det är den känslan över att de 
kommer bli en lill-chef och utfrusen som gör att de inte vågar ta steget... 
(produktionschef). 
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Vidare betonade många produktionschefer att det kändes tragiskt att medarbetare som tidigare 
gjort ett bra jobb i sina ombudsroller nu börjat ifrågasätta sina prestationer och var därför 
skeptiska till hur fördelaktig förändringen faktiskt skulle komma att bli. Många menade att 
förändringens negativa konsekvenser för de ambitiösa medlemmarna fått ett högre genomslag än 
vad framgångarna för de redan oengagerade medarbetarna skulle komma att bli.  
 

… man ser ju att duktiga människor ser sig själva nedtryckta, medan andra avdelningar där 
det inte varit fungerande, där du inte varit ombud eller varit engagerad så är det ingen 
förändring som överhuvudettaget är värt namnet (Produktionschef). 

 
Vissa produktionschefer menade att de negativa reaktioner som uppstått orsakats av en felaktig 
analys som gjorts vid förändringens planeringsfas. Cheferna menade att ledningen vid analysen 
inte tagit hänsyn till och vägt in de kulturskillnader som funnits mellan de olika 
produktionsavdelningarna utan utgått från att alla avdelningar varit homogena. Genom att 
formulera en ny ansvarsstruktur utan hänsynstagande till särskiljande kulturer menade de kunde 
ha fört med sig svårigheterna att vinna alla medarbetarnas acceptans inför det nya. 
 

 ...Alltså om man sätter en fot i kokhett vatten och en i iskallt så är inte snittet bekvämt och 
jag tror att man försökt hitta ett snitt för fabriken i Göteborg… Det jag försöker säga är att 
det är väldigt svårt när man försöker samla ihop en hel fabrik eller hela Sovjetunionen om 
jag får uttrycka mig så, och så tror man att alla skall bete sig på samma sätt. Men då hade 
de små republikerna allt möjligt… kasakstan… De tyckte egentligen inte att det var riktigt 
samma sak och de var på en annan nivå, men bara för att man buntar ihop dem i en stor 
organisation så skall de behandlas lika. Jag tror tyvärr inte att den stordriftstanken är 
möjlig att införa med ett standardiserat arbetssätt bara sådär (produktionschef). 

 
Många chefer kände en oro över att medarbetarnas motstridiga attityder till förändringen skulle 
komma att påverka produktionens effektivitet negativt genom att inte vilja prestera fullt ut. 
Chefer ansåg i likhet med medarbetarnas resonemang att det hade varit en smidigare lösning att 
gå tillbaka och precisera de befintliga ombudsrollerna. Därifrån hade ledningen kunnat 
observera hur de fungerande produktionsavdelningarna arbetat för att föra över framgångsrika 
lösningar till de mindre fungerande lagen. De menade att ledningen därigenom hade kunnat 
öppna upp för en standardisering av ombudsrollernas innebörd och vad som förväntades i det 
dagliga arbetet. Cheferna trodde att det hade varit fördelaktigt att ”rensa upp” och ta bort de 
ombudsroller som för tillfället inte varit aktiva. Detta menade de hade kunnat mildra den 
orättvisa som medarbetarna idag tillskrev det nya konceptet.  
 
Ledningen betonade att trots det rabalder som uppstått skulle förändringen genomföras och gav 
uttryck för en framtidstro om att motståndet skulle släppa. De hade starka förhoppningar om att 
de produktionsavdelningar som snart skulle börja arbeta efter den nya strukturen också skulle 
komma att övertyga andra avdelningar om att förändringsarbetet fungerade. Ett annat hjälpmedel 
för att reducera motståndet såg ledningen ligga i ett fortsatt kommunikationsflöde. Ledningen 
hade därför uppmanat cheferna att i dialog med medarbetarna försöka avdramatisera 
förändringen, men utan att tona ner att det var fråga om en stor förändring som skulle ske. 
Många produktionschefer uttryckte att det därmed lagts ett stort ansvar på deras axlar att de trots 
förändringsarbetets inledande brister skulle övertyga medarbetarna om förändringens fördelar. 
Några chefer hade erbjudit sina medarbetare att gå samordnarrollens introduktionsutbildning 
trots att de inte visat intresse för rollen. Detta med motiveringen att förmedla en tydligare 
innebörd av den nya ansvarsstrukturen för att samordnaren inte skulle hamna i diskussioner med 
skiftlaget. Vidare hade några chefer personligen gått ut och försökt värva och uppmuntra goda 
tänkbara kandidater att söka. Ledningen hade vid ett tillfälle tillkallat ett extra informationsmöte 
där de tillsammans med produktionscheferna diskuterat och tydliggjort den nya 
ansvarsstrukturen och hur den skulle implementeras. Då detta möte tog några veckor för 
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ledningen att få till kände sig cheferna frustrerade då motståndet i produktionsavdelningarna 
fortsatte att växa. Några produktionschefer upplevde därför ett otillräckligt stöd från sina chefer 
och menade att ledningen misslyckats med att skapa förutsättningar för en samsyn av konceptet. 
Produktionscheferna betonade att de istället sinsemellan försökt stötta varandra där de 
tillsammans bollat idéer och funderingar, bland annat på de veckovisa tillverkningsmötena för 
fabrikerna där samordnarrollerna blivit en stående punkt. Dock problematiserade de att 
samordnarrollerna var alltför individuella för varje produktionsavdelning och behövde anpassas 
till respektive avdelnings dagliga rutiner. Detta försvårade därför för dem att vara till direkt hjälp 
för varandra. Cheferna efterfrågade därför ett bättre stöd i vardagen från de högre 
stödfunktionerna för att klargöra hur den nya ansvarsstrukturen skulle fungera.  
 
Produktionschefer menade vidare att de negativa reaktioner som uppstått från medarbetarna 
hade medfört mycket merjobb samtidigt som de kände tidspress att under dessa förhållanden 
lyckas tillsätta alla samordnarrollerna innan årsskiftet. De ställde sig tidsmässigt skeptiska inför 
sina nästintill obefintliga förutsättningar att kunna sitta med på samordnarrollernas tredagars 
internutbildning, samt att innan decembers slut hinna lägga in vissa tidigare ombudsrollers 
dagssysslor i de olika bas- och utvecklingsstegen. Produktionscheferna upplevde att det var 
mycket som hände just nu inom organisationen och att den blev alltmer slimmad parallellt med 
ökade dagssysslor för många. Vissa chefer misstänkte att samordnarrollerna med utökade 
befogenheter var ett sätt att motivera personalminskningen som även skett hos 
produktionscheferna. Vidare kände de att stödorganisationerna ställt sig på tvären till att ta på 
sig uppgifter som sågs ligga utanför deras bord, vilket på grund av personalavvecklingen gjort 
cheferna oroliga. 
 

Det är rätt jobbigt när man som chef står mitt i smeten och vill fråga en stödfunktion om 
någonting och alla säger att det inte är mitt jobb… Och det är ju i slutändan jag som är 
ansvarig för att det kommer ut någonting i månaden och när ingen hjälper mig får jag ju 
göra det själv… Och det är ju inte stödorganisationen de gör sig av med sen, utan det är ju 
jag som inte har lyckats i mitt jobb… Lite hårt, men det är så det funkar. 

 
Några chefer som lyfte fram betydelsen av stöd menade att det för förändringens framgång var 
avgörande att de själva säkerställde sitt stöd till medarbetarna. Dessa chefer hade i sina 
avdelningar lyckats tillsätta många av de nya samordnarna genom att tydliggöra för 
medarbetarna att i vardagen finnas till för dem och lyfta fram vikten av samarbete. Cheferna 
menade att det var betydande att inför medarbetarna tydliggöra förändringsarbetets 
grundläggande syfte kring självständiga team och hur den nya ansvarsstrukturen skulle komma 
att skapa förutsättningar för att stärka grupperna. Detta genom en ansvarsstruktur som skulle 
komma att medföra ett mindre beroende av sin chef och av styrning uppifrån. 
 

Jag hade önskat att alla insåg att det här förväntas av oss som lag och detta nya är till för 
att fungera i grupperna… För när de säger att de inte kan gå med på det här så är det ju 
samma sak som att säga att vi inte kan jobba som ett självständigt lag och att vi vill se ett 
annat alternativ… Och alternativet är då att vi behöver en förman (Produktionschef). 

 
Cheferna menade att för att reducera den rädsla medarbetare uppvisat kring de nya 
beslutsbefogenheterna var det viktigt att i sin roll som chef vara tydlig och bestämd med vad 
som förväntades av gruppen när de stod inför vissa situationer. De uttryckte betydelsen av att 
som chef visa sin egen ståndpunkt och syn på hur den nya ansvarsstrukturen skulle bedrivas i 
praktiken, vilket uttrycktes enligt följande:  
 

...står gruppen inför ett beslut så kommer jag förvänta mig att det är samordnaren som 
initierar samtalet med gruppen, att nu ser det ut så här, vad gör vi? … Och sedan att 
gruppen fattar ett beslut i linje med våra mål... Det är vad jag som chef förväntar mig och 
det måste jag vara tydlig med… och då blir det ganska enkelt… Då vet de vad jag 
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förväntar mig och hur de ska göra för att nå dit… Och sen fattar de beslutet 
(produktionschef). 

 
Ur detta resonemang menade cheferna det även vara viktigt att tydliggöra att gruppen i sin 
helhet skulle vara med och påverka beslut för sitt lag, men att det i linje med de nya 
ansvarsrollerna behövde klargöras att alla inte kunde få sista ordet. De menade att mycket av det 
motstånd som uppstått kunde ligga i att många medarbetare inte förstått hur det fungerar inom 
en hierarkisk organisation, vilket var viktigt att som chef tydliggöra. Cheferna menade att 
delaktighet för alla kunde vara svår att främja och betonade att medarbetarnas attityder hade 
mycket att göra med hur man som ledare hanterade ledarskapet och var tydlig mot sin grupp. 
 

… för är det inte tydligt… Upplever man som grupp att man kan vara med och bestämma 
om allting så kan man ju bli väldigt upprörd när det går emot denna upplevelse… men då 
är det ju något som inte stämmer, då har man inte fått det tydligt till sig att det inte 
fungerar så (produktionschef). 

 
Detta citat sätter på något sätt ramen för hela vår undersökning där delaktighet blivit ett 
återkommande värdeord. Utifrån en upplevd avsaknad av detta begrepp hade förändringens 
genomförande fått en trögare start än nödvändigt. Detta yttrade sig hos de anställda med en 
uppvisad förvirring där de inte kunnat se förändringen vara anpassad till den verklighet de 
befann sig i. Likväl berörde cheferna i sina uttalanden detta nyckelbegrepp och menade att en 
bristfällig delaktighet medfört en oklar insikt i den nya ansvarsstrukturen vilket vidare kommit 
att påverka deras förtroendeställning gentemot sina medarbetare. Detta är en intressant aspekt 
som kommer att beröras i vår diskussionsdel d.v.s huruvida det är premierande från ledningens 
sida att i ett förändringsarbete ställa sig auktoritär eller förhandlingsbar. 
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KAPITEL 5 
Diskussion	  

 
I detta kapitel kommer vi att koppla vårt resultat till tidigare forskning, samt de teorier som 
utifrån empirin vuxit fram och legat som grund för vår empiriska insamling. I denna del vill vi 
därmed med stöd av teorier och tidigare studier inom området utifrån respondenternas 
upplevelser utvärdera viktiga hjälpmedel för chefer att tillgå vid framtida förändringar. 
Diskussionsdelen kommer således med beaktande av såväl chefernas som medarbetarnas 
perspektiv besvara vår sista problemformulering där vi vill fånga in de förutsättningar som krävs 
för att ett förändringsarbete skall genomföras framgångsrikt. Vidare kommer vi i kapitlet att föra 
ett resonemang kring valet av metod och hur vi genom vårt tillvägagångssätt fått vår studie att 
knytas ihop och nå syftet. Vi kommer således att hålla oss kritiska till vårt eget arbete för att i 
framtida undersökningar ta till oss eventuella förbättringsmetoder.  

Resultatdiskussion 
 
I enlighet med att ledningens tillvägagångsätt vid förändringsarbetes implementering varit en 
tydlig utgångspunkt för de känslor och uppfattningar som framkommit från medarbetarna 
kommer vi att problematisera och föra ett resonemang kring hur ledningen kunnat gå tillväga. 
Genomgående i vår diskussion har vi resonerat kring ledningens tillvägagångssätt utifrån 
respondenternas subjektiva beskrivningar och uppfattningar. För att tydliggöra en premierad och 
efterfrågad ledningsstrategi under ett förändringsarbete har vi strukturmässigt, i likhet med vår 
teoridel, utgått från Lewins förändringsfaser. Vi har inom dessa faser diskuterat kring praktiska 
metoder för ledningen att tillgå för att reducera motstånd och lyckas med en förändring. Då en 
”återfrysning” i vårt sammanhang inte varit aktuell har vi fokuserat på planeringsfasen och 
förändringsfasen som verksamheten befunnit sig i under vår studies genomförande. Centrala 
nyckelbegrepp i vår diskussionsdel kommer att beröra kommunikation, delaktighet och 
gruppdynamik. 

Planeringsfasen- Upptiningsfasen 
 
Vad vi i enlighet med forskare och utifrån vår empiri funnit vara av betydelse är att ledningen 
vid ett förändringsarbete bör beakta verksamhetens rådande kontext och inte utvärdera 
organisationen som en homogen enhet (Alvesson, 2009:242; Barrett, 2006:368; Lewin, 1951: 
224-229,233). Bruzelius och Skärvad (2011:309-317) belyser hur kulturer konstrueras socialt 
inom grupper där medarbetarna styrs av gemensamma normer som blir vägledande för deras 
arbete. Dessa normer blir ett sätt för grupper att skapa en god sammanhållning där social 
samvaro och klarhet över deras arbetsstruktur medför känslor av trygghet (ibid). Detta lyfter 
Iversson (1996:122-124,129,133) fram vara avgörande faktorer för medarbetares engagemang. 
Då ett förändringsarbete tenderar att påverka ingrodda vanor där nya beteenden behöver 
förankras inom verksamheten belyses vikten av att ledningen i ett tidigt skede skapar sig en 
insyn i de särskilda kulturer som etablerats för att vinna tilltro och acceptans för det nya 
konceptet (Alvesson, 2009:243,257; Lewin, 1951:224-229, 233). Då negativa reaktioner är 
vanligt förekommande när medarbetarna ser avvikande och oväntade förhållanden i sitt 
vardagliga arbete menar Bruzelius och Skärvad (2011:328, 336, 418) att det är avgörande för 
medarbetarna att kunna identifiera sig med de nya processerna för att engagerat vilja driva 
projektet framåt. Ledningen bör därför beakta de inrotade antaganden som oreflekterat styr 
medarbetarna i deras handlingar. De bör bemöta deras ovilja till förändringar med kunskap över 
hur deras sociala normer kan komma att anpassas till de nya grundläggande värderingarna 
(Alvesson, 2009:242; Schein, 1998:9, 1990:111). 
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Den kulturellt konstruerade sanningen 
 
Lewin (1951: 224-229, 233) menar att en kännedom om organisationens sociala jämnvikt där 
ledningen tar hänsyn till gruppers sociala normer bidrar till ett reducerat motstånd. Detta genom 
att skapa förutsättningar för att ”tina” upp befintliga attityder och förbereda medarbetarna inför 
den kommande utvecklingen. Att därmed förstå gruppdynamikens historik innefattande 
värderingar och erfarenheter, menar Alvesson (2009:242) bidrar till en kunskap om vad som 
faktiskt sker. Detta, menar han, underlättar för ledningen att kunna följa hur gruppernas 
föreställningar omvandlas under förändringsprocessen. En sådan insyn i de anställdas sociala 
värld menar han även kan komma att underlätta för ledningen att också ändra på medarbetarnas 
beteenden (Alvesson, 2009:70-71).  
 
Vad vi utifrån empirin kunnat utläsa var uppfattningar om att ledningen brustit i att beakta 
enskilda gruppers sätt att fungera i sitt sätt att bedriva förändringsarbetet. Detta då 
förändringsintentionen formulerats utefter en helhetssyn på organisationen där ledningen inte 
sett till produktionsavdelningars skilda rådande kulturer. Genom att de nya ansvarsgränssnitten 
skulle komma att beröra den totala verksamheten ställde sig många medarbetare, som i sina 
tidigare roller presterat väl, skeptiska inför den nya arbetsfördelningen. Detta uttrycktes genom 
att ambitiösa grupper upplevde att deras tidigare prestationer blivit ifrågasatta, vilket medförde 
känslor av en kollektiv bestraffning som skapade en oro inför gruppens fortsatta samarbete. 
Genom uttalanden om att inte längre uppleva ett förtroende från ledningen för sin kompetens 
och ansvarstagande, menar forskare leder till negativa reaktioner bland medarbetarna (Oudhuis 
& Rolandsson, 2009:69, 71-72, 150). 
 
Vad som framhölls inom kärnverksamheten var att medarbetare tillägnat sitt gruppmedlemskap 
känslor av familjär karaktär där de genom ett tidigare jämnt fördelat ansvar tillsammans stöttat 
varandra i de dagliga arbetsmomenten. Detta belyste många medarbetare hade medfört känslor 
av stolthet där alla haft kontroll och insyn över den totala tillverkningsprocessen. Mycket av 
uppståndelsen som skett kan vi koppla till Bruzelius och Skärvad (2011:309, 311-312, 316-317) 
som belyser hur gruppmedlemmar informellt tenderar att tilldela varandra viss status genom en 
social rangordning. Gruppsammansättningen som beskrivs menar forskarna är vanligt 
förekommande inom grupper, vilka tilldelar sitt arbete ett värde bortom sina formella positioner. 
Då medarbetarna tilldelat samordnarrollen en negativ innebörd kan vi koppla detta till forskares 
resonemang kring hur informella rollfördelningar inom grupper tenderar att skapa en 
sammanhållen social struktur där förväntade beteenden blir en del i medarbetarnas naturliga 
handlande (Bruzelius & Skärvad, 2011:316-317). I linje med att gruppmedlemmar tenderar att 
skapa sig en rolltillhörighet och prestige i sitt arbete menar Alvesson (2009:70-71) att negativa 
reaktioner kan uppstå om en förändring medför känslor av berövad yrkesstolthet, vilket 
medarbetarna gett uttryck för. Bruzelius och Skärvad (2011:421-422, 427) belyser att 
förändringar således bedöms utifrån individers självintressen där motståndet växer om 
medarbetaren inte själv kan se fördelar med den. De anställda har i enlighet med forskarnas 
resonemang uppfattat de nya samordnarrollerna med en högre befattning bidra till en 
nedgradering för resterande gruppmedlemmar som blivit fråntagna vissa utvecklingsmöjligheter. 
Detta har medfört att motstånd mot konceptet vuxit genom att de ser förändringen som orättvis 
och där nya handlingssätt känns främmande. Det bristande engagemanget som uppstått hos 
medarbetarna kan kopplas till Bruzelius och Skärvad (2011:328, 336, 418) som menar att detta 
blir följden när medarbetare känner svårigheter med att identifiera sig med ett nya arbetssätt.  
 
Många medarbetare uttryckte starka känslor om att samordnarrollen skulle komma att medföra 
en maktobalans inom laget och hämma deras personliga utveckling, något de sett 
ombudsrollerna främja genom att de kunnat inta nya och flera ansvarsroller. Detta har vidare 
bidragit till en övertygelse om en negativ inverkan på engagemang och produktivitet. Därigenom 
har såväl medarbetarna som vissa produktionschefer uppfattat förändringen som en tillbakagång 
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för företagets produktivitet och känt ett missnöje inför att förändringsarbetet i större utsträckning 
kommer att ”slå” mot de duktiga än öka ambitionsnivån i de avdelningar som fungerat mindre 
bra.  
 
Bruzelius och Skärvad (2011:312-316) menar att intriger är vanligt förekommande när en 
förändring angriper områden som förknippas med gruppens sociala inordning. Detta kunde 
urskiljas genom att medarbetarna känt en frustration över att samordnarrollerna enbart skulle 
komma att begränsas till en person, vilket medförde en oro för den fortsatta 
gruppsammanhållningen. En förändring kan få svårt att vinna acceptans när den som i vårt fall 
uppfattats bidra till att enbart vissa prestationer premieras (Bruzelius & Skärvad, 2011:328, 341, 
404). Vad vi utifrån forskarnas resonemang kan se är att gruppers invanda normer kring sitt sätt 
att fungera medfört att som en rättviseprincip för sina kollegor avstå från att söka 
samordnartjänsten. Medarbetare gav uttryck för svårigheten att identifiera sig med rollen som 
skiljde sig från hur de tidigare sett på sitt gruppmedlemskap och nära samarbete. Genom att den 
nya samordnarrollen inte sågs som en jämlik gruppmedlem ser vi också i enlighet med Bruzelius 
och Skärvad (2011:309,311) att detta blivit en bidragande faktor till medarbetarnas 
spekulationer kring utfrysning. Till detta kopplar vi även medarbetarnas uppvisade rädsla för att 
inta en roll som kunde riskerande innebära ensamhet i gruppen. 

Spretiga normer- en fokuserad motståndskraft 
 
Oudhuis och Rolandsson (2009:129) betonar att förändringar inom en industriell organisation 
tenderar att motarbetas av medarbetarna då de känner en trygghet i hur arbetet sedan länge har 
organiserats. Forskarna menar att specificerade arbetsuppgifter inom dessa arbetsmiljöer är så 
djupt förankrade i den industriella kulturen att det för medarbetarna blivit ett självklart arbetssätt 
som de känner förtroende inför. Då förändringen kom att medföra en ny ansvarsstruktur ser vi i 
enlighet med forskarna att detta kommit att bidra till de negativa attityder som uppstått. 
Motsättningar till en förändring blir således en naturlig reaktion då medarbetare kan uppleva 
sina grundläggande antaganden och rutiner bli ifrågasatta, byggda på långvariga föreställningar 
om för dem, ett naturligt sätt att arbeta (Alvesson, 2009:70-71).  
 
När medarbetare inte känner kontroll över sitt framtida arbete menar Bruzelius och Skärvad 
(2011:421-422, 427) kan bidra till en osäkerhet med negativa reaktioner som följd genom att 
inom gruppen vilja bevara en stabilitet och en oförändrad struktur. Då medarbetarna gav uttryck 
för en oro för vad det nya konceptet skulle komma att medföra såg vi att den gruppbaserade 
sammanhållningen blivit allt starkare där en maktobalans inom verksamheten gjort sig mer 
påtaglig. Organisationen såg vi präglades av ett ”vi” och ett ”de” där meningsskiljaktigheter 
mellan medarbetarna och ledningen skapade en allt större distans. Detta menar Bruzelius och 
Skärvad (2011:317, 321) är ofördelaktigt för verksamheten och förändringen varför en sådan 
maktobalans bör reduceras för att konceptet skall få bäring. Då vi uppfattat att de olika parterna 
inte varit insatta i varandras grundläggande antaganden vill vi förklara det motstånd som 
uppstått med en okunskap om varandras sociala verklighet. Vi har utifrån ovanstående 
resonemang kunnat urskilja att medarbetarnas bild av den tidigare arbetsindelningen inte till 
fullo överensstämt med vad den enligt ledningen faktiskt inneburit. Många medarbetare hade 
uppfattat ombudsrollerna som något de utan vidare kunnat utveckla sig inom, varför de förhållit 
sig kritiska till den nya koncentrerade ansvarsstrukturen. De belyste hur de sett den tidigare 
arbetsindelningen främjat stimulans genom möjligheten att kunnat växa som individ. En sådan 
befäst syn på den tidigare arbetsfördelningen har medfört att medarbetare sett förändringen som 
en försämring av sina möjligheter till kompetensutveckling samt att den skulle komma att gå 
emot en tidigare gruppbaserad arbetsplats. Dessa känslor har vidare medfört en misstro mot 
facket som varit med och samverkat vid förändringsintentionen. Iverson (1996:130, 140-141) 
framhåller att ett fackligt samarbete är fördelaktig för en förändring att vinna legitimitet.  
Förändringen förlorade än mer tilltro då medarbetarna med sin negativa inställning ställt sig 
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frågande till hur facket kunnat godkänna en sådan för dem missgynnande ansvarsstruktur.  
Utifrån ledningens uttalanden verkar medarbetarnas bild av den tidigare ansvarsstrukturen ha 
varit felaktig vilket gör det påtagligt hur kulturella värderingar haft kraft att styra och omvärdera 
ledningens formella beskrivning. Ledningen menade att den tidigare ansvarsstrukturen också 
varit centralt styrd där verksamhetens behov skulle styra tillsättningen av ombudsrollerna. De 
menade också att det från början funnits en tydlig ansvarsfördelning där befogenheter och olika 
ansvarsområden varit fördelade inom rollerna. Genom att grupper tolkat och tillämpat den 
tidigare ansvarsfördelningen olika i det dagliga arbetet ansåg ledningen att detta varit ett 
underlag till att förändringen varit nödvändig. Då förändringen innebar att tydliggöra ramarna 
för de olika ansvarområdena, blev gruppdynamikens påverkan än mer bestyrkt i vårt resultat. 
Detta kunde vi urskilja genom att den starka motsättning som uppstod inför ett arbetssätt som 
ledningen menade skulle komma att likna den ansvarsstruktur som ombudsrollerna från början 
varit menade att stå för. Vi kunde därför se att medarbetarnas motstånd inte entydigt kunde 
kopplas till förändringsidén som sådan, utan snarare medarbetarnas socialt konstruerade bild av 
verkligheten. Genom att under en lång tid ha handlat och låtit långvariga föreställningar skapa 
rutiner och stå för de dagliga riktlinjerna i arbetet, ser vi att dessa inrotade normer kan varit en 
bidragande orsak till att den nya ansvarsfördelningen sågs som radikal och dåligt anpassad till 
hur de idag arbetar.  

Att frångå prestige och reducera motstånd 
 
Utifrån våra förda resonemang har vi fått en uppfattning om att förändringens negativa 
mottagande till stor del grundade sig i att verksamheten idag inte styrs av en enhetlig 
organisationskultur. Vi kommer därför i vår fortsatta diskussion att försöka utröna lämpliga 
hjälpmedel för ledningen att tillgå för att i organisationen som helhet försöka skapa en 
gemensam värdegrund utifrån förändringens intention. För att lyckas skapa en sammanhållen 
kultur menar vi i enlighet med Schein (1990:111) innebär ett stort ansvar för ledningen att gå 
bakom det som de omedelbart kan se för att komma åt de rådande beteenden och ageranden som 
återfinns djupt ner i individernas subjektiva föreställningar. Då vi kunnat utläsa att mycket av de 
interna motsättningarna grundat sig i känslor av en obefintlig medverkan i de beslut som fattats 
ser vi att ett beaktande av medarbetares åsikter hade kunnat skapa förutsättningar för konceptet 
att vinna tilltro. Detta hade även i enlighet med Lenneer och Thylefors (1991:85) kunnat bidra 
till att ledningen inte fått de ensidigt negativa reaktioner som åskådliggjorts för tidigare, vilket 
forskarna menar är vanligt vid motgångar inom en verksamhet.  
 
Vad vi kunnat urskilja är att en stor del av kritiken har varit riktat mot ledningens 
tillvägagångssätt där diskussioner förts kring hur de borde ha agerat för att hos sina anställda 
vinna tillbaka förtroendet. I likhet med Lenneer och Thylefors (1991:85) har vi en uppfattning 
att koncentrationen på ledningens agerande medfört konsekvenserna att granskningen av andra 
bidragande faktorer till att förändringen inte fått önskat genomslag förbigåtts. Genom att 
ledningen lagt fokus på ett fortsatt tillvägagångsätt utan att försöka fördjupa sig i 
gruppdynamikens påverkan menar vi att förändringströgheten kan bli en ihållande kraft genom 
att på detta sätt invänta en självläkning av konflikterna.  
 
Kotter (1996:26) framhåller vikten av att komma närmare kärnverksamhetens normer för att 
kunna inspirera till förändring. Han menar tillsammans med andra forskare att delaktighet 
därigenom blir ett premierande medel genom att en samverkan skapar förståelse för dessa 
underliggande normer. Detta menar forskarna vidare kan bidra till att förändringen går i linje 
med verksamhetens rådande värderingar (Alvesson, 2009:257; Bruzelius & Skärvad, 2011:287-
289). Detta ställer krav på att ledningen vågar åsidosätta sin auktoritet och släpper fram kritiska 
röster för att därigenom underlätta för en framgångsrik implementering (Kotter, 1996:26; 
Oudhuis & Rolandsson, 2009:69,150). Johansson och Woodilla (2008:100-101) menar i 
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sammanhanget att det är betydande för ledningen att således delegera makt och låta ”rätt” 
personer vara med och bidra till lösningar för att förändringen skall nå framgång.  
 
I en stor hierarkisk struktur betonar Oudhuis och Rolandsson (2009:129) att delaktighet dock 
kan vara svår att uppnå, men vad vi fått bekräftat var att ledningen vid förändringens 
planeringsfas såväl inbjudit facket som produktionschefer. Vad vi emellertid kunde se var att 
enbart en produktionschef varit involverad och stått som representant för flertalet av de 
produktionsenheter som fanns i kärnverksamheten. Då produktionscheferna befann sig nära 
medarbetarna anser vi i enlighet med Johansson och Woodilla (2008:100-101) att dessa chefer 
kunnat vara en bra ingång för ledningen för att skapa en insyn i medarbetarnas grundläggande 
värderingar. Vi ser därmed värdet i att ledningen kunde sett till att produktionschefer från alla 
produktionsenheter varit med och medverkat under förändringens formuleringsprocess för att till 
ledningen bidra med verklighetsnära input. Genom att på så vis låta analysarbetet grundas 
utifrån arbetsgruppers sociala verklighet hade förändringsarbetet kunnat mötas med en större 
acceptans genom att medarbetare därigenom kunnat se idéerna mer anpassade till sin 
arbetssituation.  
 
Ett annat gynnsamt hjälpmedel för ledningen att tillgå hade varit att bjuda medarbetarna till 
delaktighet och vara lyhörda för deras åsikter. Att värdesätta medarbetarnas åsikter menar 
forskare kan vara ett sätt för ledningen att förvärva förtroende såväl för sitt ledarskap som för 
förändringen i sig, där medarbetares involvering kan reducera känslor av maktlöshet (Kotter, 
1996: 10-14; Oudhuis & Rolandsson, 2009:13, 16-18, 149). Vad som dock är viktigt att belysa 
är att verksamheten är stor, vilket ställer höga krav på en kontrollerad struktur. Då en industriell 
tillverkning styrs efter standardiserade former blir det omöjligt att ta hänsyn till samtliga 
medarbetares anspråk och förslag. Vi vill därmed i enlighet med Barrett (2006:386) belysa 
delaktigheten utifrån ett perspektiv där medarbetares medverkan i förändringsprocessen är av 
värde för att skapa förutsättningar för dem att i en tidig stadie kunna bekanta sig med det nya 
konceptet. Vi fick dock uppfattningen att medarbetare efterfrågat delaktighet i att bestämma 
riktningen för den nya arbetssituationen. Då vi i enlighet med Oudhuis och Rolandssons 
(2009:129) förda resonemang menar att ett medbestämmande i förhandlingar kan vara svår att 
uppnå ser vi att ett gynnsamt medel i detta sammanhang hade varit om ledningen balanserat den 
hårda strukturen med att utifrån verksamhetens behov tillsammans med medarbetarna bygga upp 
gemensamma mål där de i samverkan konkretiserat förändringens innebörd. Detta menar 
Angelöw (1991:87-88) kan vara ett medel för att skapa en god insyn för berörda parter i den 
kommande verksamhetsutvecklingen. Oudhuis och Rolandsson (2009:69) betonar att ett sådant 
inflytande i verksamhetens planering i högre grad bidrar till att medarbetarna förhåller sig 
positiva till de mål som de själva varit med och medverkat i.  
 
Medarbetarna belyste dock en avsaknad av delaktighet då många saknat kännedom om att 
utvecklingsgruppen funnits och hur resonemang kring deras arbetsförhållanden förts. Vi fick en 
uppfattning att många medarbetare uppfattat förändringen som plötslig där den genom en 
frånvaro av inflytande kom att ses som påtvingad, vilket Angelöw (1991:9) betonar vara 
bidragande faktorer till negativa reaktioner.  
 
Vi ser att ett bättre sätt för ledningen att vinna tilltro till förändringen hade varit om 
medarbetarna försetts med bakgrundsfakta redan under förändringens förarbete. Ledningen hade 
i ett tidigt skede kunnat informera produktionscheferna om utvecklingsgruppen och att en 
förändring var på gång. Därefter hade de kunnat se till att produktionscheferna på medarbetarnas 
API möte kommunicerat denna information. Genom ett sådant tillvägagångsätt hade ledningen 
kunnat påvisa att förhandlingen under en lång tid förts, därigenom hade en tilltro för konceptet 
kunnat främjas. Ledningen hade i enlighet med Bruzelius och Skärvad (2011:433) kunnat 
motivera att förändringen inte skulle ske för förändringens egen skull genom att redogöra för ett 
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långvarigt och grundligt analysarbete byggd på fördelar för den totala verksamhetens 
effektivitet.  
 
Vidare ser vi en betydelse av att produktionscheferna hade diskuterat med sina medarbetare och 
kartlagt hur medarbetarna ställt sig inför de nya idéerna samt hur de såg på en gynnsam och 
effektivare produktion. Här bör dock vikt läggas vid att tydliggöra ramarna för hur och på vilka 
sätt medarbetarna kan vara med och påverka. Detta för att inte låta önskemål om ett 
medbestämmande etableras som leder till missnöje när önskemålen inte verkställs. Vi ser dock 
ett värde i att medarbetarna blir involverade i de resonemang som förs och att förutsättningar 
skapas för åsikter att komma upp till ytan. Att produktionscheferna i ett nästa steg hade fört 
dessa reflektioner vidare till utvecklingsgruppen ser vi i enlighet med forskare som ett 
fördelaktigt medel för ledningen att tillgå. Genom att inbjuda till reflektioner menar Oudhuis 
och Rolandsson (2009: 125,129) kan medföra att skilda värderingar tillsammans kan omformas 
och bli gemensamma. Genom att ledningen på detta vis kan få en insyn i bakomliggande orsaker 
till missnöje skapas förutsättningar för att kunna utse kreativa och situationsanpassade lösningar. 
Detta blir ett sätt att styra förändringen mot förbättring och således reducera motstånd vid 
implementeringen (Johansson & Woodilla, 2008:102,107; Waddell & Sohal, 1998:543-545).  
 
Vad vi vidare ser som positivt med att låta medarbetarna bli insatta i förändringens planeringsfas 
är att medarbetarna genom att följa denna process hade kunnat bidra till att förändringen fått 
sjunka in. Att medarbetarna kan förbereda sig inför kommande utveckling menar Kotter 
(1996:10-14) kan framkalla känslor av trygghet, vilket hade kunnat bidra till att medarbetarna 
inte intagit den försvarsposition som de uppvisade mot förändringen.  

Förändringsfasen 
 
Vad vi i enlighet med Bruzelius och Skärvad (2011:422-427) vill belysa med ovan förda 
resonemang är att ett förändringsarbetes framgång till största del handlar om att vinna tilltro från 
alla berörda parter inom verksamheten. Då medarbetare och produktionschefer uttryckt en 
bristande kunskap för förändringen har misstolkningar blivit en källa till det växande motståndet 
som uppstått. Då ledningen under planeringsfasen inte involverat de anställda i 
förändringsintentionen har ledningen pålagts ett stort ansvar att kommunicera konceptet 
trovärdigt.  

Kommunikation- en förändrings framgång 
 
Lewin (1951:224-229, 233) menar att tilltro för en förändring grundar sig i att ge alla berörda 
parter insikt i den kommande utvecklingen där en viktig del är att få medarbetarna att inse 
förändringens betydelse. Bruzelius och Skärvad (2011:232-234) belyser betydelsen att med en 
klar formulering och verksamhetsstödjande kultur låta förändringen integreras i verksamheten 
som helhet för att med en gemensam målbild nå framgång. För att skapa förutsättningar för alla 
parter att inse behovet av förändringen blir det betydande inför de berörda individerna att klart 
framhålla potentiella fördelar och belysa hur förändringen är till det bättre (Bruzelius & Skärvad, 
2011:433; Kotter, 1996:10-14).   
 
Då kommunikationen i inledningsfasen bör förmedlas trovärdigt menar forskare att det krävs en 
noggrann situationsanpassning till den lokala kontexten och att den låter sig stödjas av viktiga 
aktörer inom organisationen (Alvesson, 2009:243,257; Bruzelius & Skärvad, 2011:421, 
430,433). Bruzelius och Skärvad (2011:328,336) framhåller vikten av att ledningen delegerar 
ansvar till förtroendeingivande aktörer där förebilder med makt och inflytande kan påverka 
dominerande föreställningar och idéer. Genom att således låta konceptet kommuniceras i 
vertikal riktning där information förs vidare från närmsta chef menar Balogun (2006:30) vara av 
godo då varje chefsled är bäst insatt i sina medarbetares arbetssituation. 
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Utifrån vårt fall kan vi se att ledningen beaktat detta informationsflöde där kommunikationen 
gått från ledningen till produktionscheferna som vidare ansvarat för att förse medarbetarna med 
informationen. Ledningen har också låtit konceptet delas in i olika steg, vilket är av vikt för att 
skapa utrymme för de anställda att kunna ”ta in” en omfattande information (Lewin, 1951:233). 
Ledningen gav inför produktionscheferna inledningsvis en övergripande bild av konceptet för att 
vid senare tillfälle låta den specificeras och vara mer omfattande. Dock kan vi se att ledningens 
uppdelade informationsflöde blivit en faktor till de motsättningar som gjort sig synliga. Detta då 
produktionschefer menade att informationen varit otillräcklig för att vidare bemöta 
medarbetarnas frågor kring den nya samordnarrollens innebörd. Genom att ledningen avvaktat 
med att delge produktionscheferna de nya rollernas arbetsbeskrivningar kunde en frustration och 
skepsis snabbt ta fäste bland de anställda.  
 
I enlighet med Bruzelius och Skärvad (2011:328, 336) ser vi produktionschefernas roll vara 
viktig med avseende på att det är de som inför medarbetarna står som de förtroendeingivande 
aktörer som i sammanhanget betonas vara av värde för att befästa den nya kulturen inom 
kärnverksamheten. Problematiken låg i att cheferna med en ofullständig kunskap om de nya 
rollerna inför sitt första möte med medarbetarna inte kunde förmedla vad de stod för och hur de 
skulle tillämpas. Många produktionschefer menade att den oklara kunskapen skapat stort 
utrymme för att själva tolka medarbetarnas arbetsbeskrivningar, vilket enligt Alvesson 
(2009:243, 257) och Kotter (1996:10-14) vid en förändring ses som problematiskt. Detta i linje 
med att chefens roll vid en förändring är central vars tal och handlingar måste vara konsekventa 
och peka mot samma riktning för att vinna medarbetarnas tilltro.  
 
Produktionscheferna upplevde att ledningens tillvägagångsätt bidragit till att ha ”hängt ut” sig 
själva då de inte kunnat stå upp för sin viktiga roll att konsekvent och på ett trovärdigt sätt 
förmedla vad konceptet i sin helhet syftade till. Att förmedla en förändring med tydlighet menar 
Bruzelius och Skärvad (2011:421) är en avgörande del i en inledningsfas. De betonar att 
motstånd blir en följd när en förändring medför en oklar framtid och en diffus bild kring vilka 
förväntningar den ställer på medarbetares handlingar. Då detta vidare skapar oro genom att 
inkräkta på medarbetares trygghet kan vi i enlighet med forskarna se som den bidragande 
faktorn till de svårigheter ledningen haft att vinna tilltro och övertygelse inför de nya idéerna. Då 
diffusa målbilder och skillnader i innebörder av den förestående förändringen är något som 
starkt återspeglas inom verksamheten ser vi att produktionscheferna borde ha försetts med en 
fullständig information innan de fått direktiv från ledningen om att underrätta sina medarbetare. 
Då produktionscheferna inte kunnat stå upp för medarbetarnas frustrerande reaktioner ser vi 
betydelsen av att ledningen skulle klargjort förändringsintentionen noggrannare.  

Att skapa en gemensam målbild 
 
Vad vi ur förda resonemang kunnat se som positivt är att ledningen grundligt skulle gått igenom 
arbetsbeskrivningarna vars innebörd var den som bidragit till mest frågor och främst kom att 
påverka kärnverksamhetens arbetssituation. Vi ser vidare en betydelse i att ledningen redan efter 
det första informationsmötet skulle lagt mycket tid på att inför produktionscheferna tydligt 
åskådliggöra behovet av förändringen. Detta menar Kotter (1996:6-9) vara av vikt för att skapa 
förutsättningar för att kunna samordna och inspirera alla involverade till företagets nya målbild.  
Här ser vi också betydelsen av att produktionscheferna själva i högre grad kunnat se till att söka 
information istället för invänta information från ledningen. Vad vi emellertid vill lägga på 
ledningens ansvar är att de i högre grad borde säkerställt att produktionscheferna delat 
uppfattningen av förändringen innan konceptet nådde kärnverksamheten. Att produktionschefer 
har en klar bild av förändringen menar forskare vara av stor vikt då deras kunskap kommer att 
påverka hur de ställer sig inför förnyelse, vilket vidare kommer att återspegla sig i deras 
ledarskap (Washington & Hacker, 2005:404,409). Att produktionschefernas inställning 
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återspeglat sig i medarbetarnas syn på förändringen kan vi urskilja genom att det funnits en 
tröghet i att tillsätta samordnarrollerna på de produktionsavdelningar där cheferna förhållit sig 
kritiska och vice versa. Det hade varit av betydelse för ledningen att kontrollera hur chefernas 
resonemang fördes och hur de ställde sig inför förändringen som sådan, för att undvika att deras 
negativa reaktioner fördes vidare. Att produktionscheferna och ledningen delar en gemensam 
syn av den nya ansvarsstrukturen menar Balogun (2006:42) även vara en viktig del för att låta 
”rätt” information föras vidare, vilket vidare kan reducera misstolkningar.  
 
Forskare betonar i sammanhanget att en omfattande information är av betydelse för att alla 
berörda parter skall kunna förses med en gemensam tolkning av den kommande utvecklingen. 
De belyser vikten av att uppgifter, mål och affärsfilosofi bör vara begriplig för alla för att 
således också motverka att skilda intressen växer fram som kan vara oförenliga sinsemellan 
(Balogun, 2006:30; Bruzelius & Skärvad, 2011:316-317, 321, 328, 341, 404).  
 
Vad vi i enlighet med Baloguns (2006:42) tidigare resonemang hos ledningen kunnat se som en 
brist är deras direktiv om att invänta medarbetarnas API möte, vilket medfört konsekvenser för 
”rätt” information att nå fram. Då olika skiftlag inom verksamheten fick ta del av informationen 
vid olika tillfällen bidrog detta till att arbetskollegor fick kännedom om förändringen på 
omvägar. Detta ställde sig produktionscheferna sig frustrerade till då medarbetarna redan skapat 
sig uppfattningen av konceptet innan de själva hann gå ut med informationen. Efter att ha försett 
cheferna med en stabil bakgrund menar vi att ledningen vidare hade kunnat ha påskyndat 
processen för produktionscheferna att delge medarbetarna informationen. Att en kommunikation 
sker löpande och utan avbrott menar Barrett (2006:386) och Klein (1996:41-42) vara 
betydelsefull då ett uppehåll i informationsflödet i stora komplexa företag kan skapa 
komplikationer. Detta genom att förståelse har en tendens att omformas och bli snävare ju längre 
ner i organisationen kommunikationen når. Att låta alla led få ta del av en kontinuerlig dialog ser 
vi därför hade varit en fördel för att motverka att misstolkningar som på grund av tidsutrymme 
för spekulationer och ryktesspridningar tagit fäste.  
 
Vad vi i enlighet med Maurer (1996:58,62) i sammanhanget vill betona är att kommunikation 
kan framhållas som ett hjälpmedel för att lugna parternas oro inför oväntade förhållanden. Detta 
har ur empirin blivit påtagligt då vi sett att ett mer omfattande informationsflöde främjat 
förståelse och medfört känslor av kontroll över den kommande arbetssituationen. 

En klarare insikt- en positivare framtidsutsikt 
 
Vad vi kunnat urskilja är att medarbetare som försetts med en omfattande information ställt sig 
positivare inför förändringen, vilket i sammanhanget bestyrker att tydlighet är framgångens 
värdeord. Iverson (1996:122, 129-130) lyfter fram att medarbetarnas inställning är avgörande för 
om ett koncept skall få bäring. En positiv inställning menar han skapar en entusiasm för 
medarbetare att vilja bidra till en förändrings verkställande, medan en negativ syn väcker 
motstånd. För att främja en positiv atmosfär menar Elias (2009:38) att det är av vikt att såväl 
närmaste chefer som ledningen genererar stöd inom verksamheten och visar sig engagerade inför 
förnyelsen. 
 
Vad vi fått en uppfattning om är att produktionschefer som inför sina medarbetare visat var de 
själva stått och fört en dialog om hur de tillsammans skulle eftersträva de nya riktlinjerna, har 
lyckats skapa positiva attityder inom gruppen. Då dessa chefer sett vikten av tydlighet agerade 
de emot ledningens direktiv med att invänta medarbetarnas informationsmöte och valde att 
istället snabbt gå ut med informationen till sina medarbetare. Oudhuis och Rolandsson 
(2009:151) betonar vikten av att chefer i en hierarkisk organisation vågar ta risker, vilket 
produktionscheferna gjorde genom att ingripa utifrån en pålitlig gruppkunskap. Genom att 
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medarbetarna således omedelbart fick informationen tilldelad kunde ryktesbaserade tolkningar 
hämmas.  
 
Vi har också kunnat se att samordnarutbildningen blivit en faktor som bidragit till att 
medarbetare ställt sig positivare till den kommande förändringen. Medarbetarna som genom 
utbildningen fått en grundlig och förtydligande genomgång av de nya rollernas innebörd har 
visat sig neutralisera bilden kring en omfattande förändring. De tillsatta samordnarna belyste att 
de genom utbildningen fått en förståelse om de nya rollerna och menade att konceptet inte varit 
berättigat att ses ur det maktperspektiv som många medarbetare tilldelat det. Vissa samordnare 
kunde bekräfta vikten av att bli försedd med tydlig information och såg att uppståndelsen som 
skett byggde på okunskap gällande skillnaderna mellan det tidigare och kommande sättet att 
driva självständiga team. Därigenom ser vi en betydelse i att ledningen borde låtit utbildningen 
stå öppen för alla och inte enbart riktat sig till de som ville tillsättas i rollen. Detta hade kunnat 
medföra att alla fått en gemensam förståelse för att inte låta samordnaren tillsättas i en grupp 
med starka värderingar där rollen sågs som en ”förrädare” genom att inkräkta på prestige och 
status.  
 
Vi har ur förda resonemang kunnat se att dessa stödfunktionella åtgärder för förändringen varit 
fördelaktiga, vad vi dock fått en uppfattning om är att vissa produktionschefer vad gäller denna 
aspekt till viss del känt sig förbisedda. Vad vi upplevde var att produktionscheferna såg deras 
arbetssituation bli alltmer utlämnad till deras eget ansvar. Många produktionschefer framhöll att 
de pålagts ökade arbetsuppgifter och sett att ansvaret för att reducera de missförstånd som skett 
lagts på deras axlar. Produktionscheferna upplevde en stress över det motstånd som uppstått med 
tanke på att mycket av förändringen skulle vara färdigställt innan årsskiftet. Då de dessutom 
upplevde ett oklart stöd ifrån ledningen ser vi att den påskyndade förändringen i enlighet med 
Angelöw (1991:19, 87-88) visat sig leda till en förändringströtthet som yttrat sig i en reducerad 
kraft. Vad vi i enlighet med Angelöw kan belysa är att det i detta fall hade kunnat vara 
fördelaktigt om ledningen låtit produktionscheferna vara med och bestämma förändringstakten 
och således ta hänsyn till den rådande kontexten och det som skett. I enlighet med Kotter 
(1996:6-14) kan vi i sammanhanget se ett värde i att konkretisera delmål och inte låta det 
övergripande målet ligga närmast i planeringen. Att kunna följa framstegen menar forskaren 
vara ett sätt för att uppehålla tilltron för de långsiktiga målen. 
 
I linje med Washington och Hacker (2005:404,409) som betonar att produktionschefernas 
inställning även påverkar medarbetarnas tilltro till förändringen ser vi att ledningen med fördel 
skulle ha avsatt mer resurser för att finnas som stöd i chefernas vardag. Ledningen hade dock vid 
ett senare tillfälle tillkallat för ett extra informationsmöte där de tillsammans med 
produktionscheferna tydliggjort informationen och diskuterat hur förändringsprocessen skulle 
drivas vidare. I linje med den korta tiden för förändringen att verkställas ställde sig vissa 
produktionschefer sig kritiska inför att återkopplande möten var alltför få. Då 
produktionscheferna under omständigheterna uttryckt en uppgivenhet över hur de skulle lyckas 
reducera medarbetarnas negativa reaktioner ser vi i sammanhanget ett värde i att ledningen 
skulle kunnat ha öppnat upp för ytterligare informationskanaler. Då rätt information snabbt 
behövde tydliggöras inom kärnverksamheten hade det varit fördelaktigt om ledningen förbisett 
den vertikala ordningen och även inbjudit medarbetarna till informationsmötena. Att 
diskussioner sker genom en personlig kontakt med de individer som förändringen närmast 
kommer att påverka menar Bruzelius och Skärvad (2011:421, 430,433) vara betydande för att 
förändringen skall nå fram med sin rätta innebörd. 
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Eftertankens	  kranka	  blekhet	  
 
I denna del vill med ett kritiskt förhållningsätt resonera kring hur studien har utförts genom att 
lyfta fram reflektioner om hur vi  under  vår empiriska insamling gått tillväga samt redogöra för 
hur vi ställer oss till den metod vi använt oss av. Vi kommer att diskutera huruvida vår 
inhämtning av empiriska data och vetenskapliga förhållningssätt gett oss en ökad kunskap om 
ämnesområdet och således varit lämplig för att kunna besvara undersökningens syfte. Vidare för 
vi en diskussion kring valet av teorier och tidigare forskning och hur vi genom dessa kunnat dra 
slutsatser utifrån empirin. Avslutningsvis kommer vi utifrån vår undersökning att lyfta fram 
aspekter som kan vara intressanta att undersöka inför kommande forskning. 

En vunnen förståelse 
 
De första frågeställningarna som utifrån vårt syfte var att fördjupa oss i ledningens motivering 
till förändringen samt få en insikt i medarbetarnas uppfattningar om den, kände vi under vår 
vistelse på fältet blivit väl besvarade.  Då dessa frågeställningar entydigt riktade sig till 
respondenternas erfarenheter och upplevelser var valet av kvalitativa intervjuer med 
subjektivistisk utgångspunkt ett framgångsrikt tillvägagångsätt för att skapa en fördjupad 
förståelse i respondenternas upplevda arbetssituation. Då vi inte syftat till att bekräfta eller 
förkasta en fastställd teori så har således vår induktiva ansats varit avgörande för att vidga vår 
förförståelse och skapa utrymme för att finna nya aspekter. Vi såg våra teman i vår intervjuguide 
varit betydelsefulla för att inte låta fastställda frågor styra vår datainsamling vilket vidare 
minimerat risken för att låta resultatet begränsas och spegla vår förförståelse.  
 
Vi har också reflekterat över att vi under vår vistelse nära produktionen till en början kunde 
känna att medarbetarnas negativa inställningar till förändringen kom att ge ett visst avtryck på 
våra värderingar och åsikter. Samtidigt kunde vi inte frångå att vårt sekundärmaterial som vi till 
en början använt oss av för att läsa in oss på förändringsarbetet varit begränsat och belyst utifrån 
ett ledningsperspektiv. Utifrån övertygande berättelser och redogörelser från vardera parter 
ställer vi oss positiva till att vi inte enbart valt att studera ett perspektiv. Detta anser vi hade 
kunnat medföra svårigheter för oss att föra en djupare diskussion kring hur en förändring 
tenderar att påverka och beröra en hel organisation.  
 
Då vi i grunden för vårt urval haft en socialkonstruktivistisk ingång kunde vi således skapa oss 
en bred och djup klarhet över hur ett förändringsarbete går från att initieras till att falla ut bland 
medarbetarna. Detta genom att ta del av flera respondenters sanningar utifrån olika 
arbetsförhållanden. Vår utgångspunkt i att finna meningsskiljaktigheter beroende på 
respondentens kontext och arbetssituation har vi utifrån vårt resultat kunnat urskilja. Vi såg att 
respondenters upplevelser stod i relation till vilka omständigheter och sociala sammanhang 
individen befann sig i. Vad vi menar är att vi kunde urskilja hur grupper tenderat att skapa och 
omforma vissa gemensamma normer, liksom ledningen tenderat att agera efter en diskurs som 
för deras position inneburit att förhålla sig auktoritärt i sammanhanget. Genom att ha utvärderat 
olika enheter inom verksamheten menar vi att vår förståelse utifrån den hermeneutiska 
traditionen fått oss att förstå sammanhang bättre genom att se delen ur helheten. Vi har således 
utifrån olika individers kontexter fått förståelse för deras negativa reaktioner genom att ta del av 
förändringens interna påverkan. Omvänt har vi fått förståelse för helheten, det vill säga 
förändringsarbetes intention genom en insikt i ledningens analysarbete och resonemang kring 
den tidigare ansvarsstrukturens sätt att fungera. 

Reflektioner kring empiriinsamlingen 
 
Utifrån vår semistrukturerade tematiserade intervjuguide som utgångspunkt hade vi goda 
förutsättningar att fånga in utförliga svar och kunna fördjupa oss i oväntade åsikter som inte gick 
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i linje med det vi redan hade kunskap om. Vad vi i efterhand kunnat reflektera över är den 
ordningsföljd vi utfärdat våra intervjuer. Då varje intervju gett oss en ökad kunskap inom 
området kände vi att vi kunnat konfrontera ledningen med mer frågor som berörde de 
motstridigheter som kom till uttryck bland medarbetarna. Vi hade genom att intervjua ledningen 
sist kunnat få ta del av djupare reflektioner kring hur de själva bedömt sitt tillvägagångsätt vid 
implementeringsfasen och fått ta del av deras uppfattningar till motståndets uppkomst. Dock 
kände vi att vi själva genom att ta del av parternas enskilda upplevelser utan att konfrontera 
deras svar med varandra skapat större utrymme för oss att i vår diskussionsdel föra resonemang 
kring aktörernas särskiljande uppfattningar. 
 
Vi kände generellt sett att vi vunnit respondenternas förtroende då de visat öppenhet i samtalen, 
men fick också en känsla av att vissa förhöll sig mer korrekt. Vi kunde uppleva en viss skillnad 
på spontanitet ju högre upp vi befann oss i hierarkin och att ledningens berättelser gav oss en 
mer politisk korrekt och påläst bild av verkligheten. Detta bekräftades genom att vi efter 
bandinspelningen kunde ta del av mer subjektiva upplevelser än vad som framkommit under 
intervjun. Trots att många av dessa resonemang var av betydelse för vårt resultat och 
diskussionsdel kände vi att vi i efterhand av etiska skäl inte kunnat redovisa dessa (Kvale & 
Brinkmann, 2009:144-145). 
 
Till en av respondenterna på ledningsnivå mailade vi efter önskemål ut intervjufrågorna innan 
intervjun hölls. Vi kände då att svaren var pålästa och att det var en viss avsaknad av subjektiva 
beskrivningar. Vi har också reflekterat över att vi inför varje intervju presenterat att vår studie 
parallellt med en skoluppgift även skulle gynna företaget då resultatet skulle komma att 
redovisas för ledningen. Vad vi menar är att detta kunnat bidra till att leda in respondenterna att 
tala väl om förändringsarbetet. Dock så kunde detta ur en etisk aspekt ses försvarbart då 
medarbetarna får presenterat för sig att deras deltagande i studien skulle komma att vara deras 
egen arbetssituation till fördel, genom att utifrån deras berättelser finna förbättringsmetoder för 
ledningen att tillgå under en förändringsprocess. Då vi utlovat anonymitet till respektive 
respondent har vi till viss del i vår empiri begränsat oss att utelämna vissa svar och berättelser då 
dessa kunnat påverka den enskilda personens avidentifiering. 
 
Vidare så ställde vi oss i efterhand också kritiska till vår intervju där två respondenter samtidigt 
medverkat med avseende på att de inför varandra kunnat hämma en öppenhet med fördjupande 
svar. Vi har också resonerat kring vår avgränsning där vi utifrån produktionschefernas 
upplevelser om ett saknad stöd från företagets stödfunktioner ställt oss frågande till om vår 
avgränsning varit snäv. Vi resonerade kring om vi missat ett perspektiv där vi såg det som 
intressant att få en insyn i hur aktörer inom verksamhetens stödfunktioner ställt sig inför 
förändringsarbetet och därigenom fått gehör för deras upplevelser och arbetssituation. Dock var 
detta inte ett perspektiv som inkluderade vårt syfte och vi kände att dessa aktörer endast skulle 
varit intressanta för att stilla vår egen nyfikenhet. 

Teorier och tidigare forskning 
 
I linje med att vår tredje frågeställning kom att besvaras genom en koppling till teorier och 
tidigare forskning har vi även reflekterat över valet av dessa. Till en början hade vi svårt att 
finna tidigare utförda studier som direkt berörde ett förändringsarbete i en industriell miljö. Vi 
hade även själva från början en diffus bild över hur en förändring kan komma att påverka och tas 
emot bland de anställda. Vi insåg dock snabbt svårigheten med att finna specifik forskning 
anpassad till det specifika område vi valt att undersöka. Vad som underlättade var att vi i 
enlighet med vår induktiva ansats till stor del kunnat låta empirin härleda oss till teorier som 
kunde säga något om vårt resultat. Vi insåg också tidigt att relevanta teorier skulle behöva 
behandla stora nyckelbegrepp vi sett växa fram. Dessa berörde i stort mänskliga drivkrafter och 
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ledningsstrategier för att kunna komma åt orsaker och finna lösningar till det motstånd som 
uppstått inom verksamheten.  
 
Vi kan i efterhand reflektera kring att vissa teorier kan uppfattas vara föråldrande, men att vi valt 
att komplettera dessa med modernare forskning. Att vi valt att utgå ifrån Lewins trestegsmodell 
såg vi som en god indelning för att strukturera såväl våra teorier som att skapa en god ram för 
vår diskussion. Vad vi i enlighet med Angelöw (1991:127) kan ställa oss kritiska till när det 
gäller denna modell är att det kan vara svårt att dra en linje mellan varje fas påbörjan och avslut. 
Han belyser som kritik av denna modell att det är svårt att veta när en förändring har stabiliserats 
och menar att Lewins modell är statisk och temporär då organisationsförändringar är av 
dynamisk karaktär som sker i en fortlöpande process.  
 
Avslutningsvis kan vi bestyrka våra använda teorier och tidigare forskning som pålitliga källor 
genom att vara peer reviewed.  

Vidare studier 
 
Övergripande nyckelbegrepp som varit centrala under studiens gång kom att beröra 
ledningsstrategier med efterfrågade områden som delaktighet och medbestämmande. Avsaknad 
av dessa har i stort varit en faktor till det motstånd ledningen bemött från medarbetarna vid 
förändringsarbetets inledningsfas. Därmed har vi förstått vikten av att låta dessa nyckelbegrepp 
inom verksamheten beaktas, vilket i linje med en hierarkisk struktur bevisat sig vara svårt. 
Därigenom ser vi intresset av att utföra samma studie inom andra sektorer. Det hade varit 
spännande att rikta sig till tjänstesektorn som i högre utsträckning låter medarbetarnas 
kompetens och frihet under ansvar vara en del i att uppnå verksamhetens affärsmål. Vad vi med 
samma studie skulle vilja undersöka är således att se om motstånd inom en sådan verksamhet 
kan tendera att mildras eller vilka andra nyckelbegrepp som ur ledningsperspektiv kan vara 
viktiga att beakta.  
 
Då vi i enlighet med vår studie inte kunnat redogöra för Lewins återfrysningsfas ser vi det även 
intressant att göra en uppföljning av vår studie inom samma företag för att se hur 
förändringsarbetets fortlöpande utveckling gått.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Intervjufrågor-‐	  Hr-‐chefer	  

 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Beskriv ditt yrke och dina arbetsuppgifter (uppdraget) 

Kan du beskriva arbetsrelationen mellan andra enheter inom organisationen? exempelvis 
gentemot ledningen, medarbetarna. (Hur insatta är cheferna för den lokala verksamheten?) 

Implementering 

Hur skedde initiativet till förändringsarbetet? 

Berätta om er strategi?   

- Vad hade ni för vision och mål? (Har visionen genomsyrat alla involverade led i 
organisationen?) 

Vad är din roll i förändringsarbetet? 

Berätta lite om förloppet hitintills i förändringsarbetet? (Exempelvis med- och motgångar)  

- Hur hanterades dessa? 

Vad anser du var viktigast att tänka på vid och under förändringsarbetet? Varför? 

Hur kommer ni följa upp förändringen? 

Hur ser du på framtiden med förändringen? 

Hinder 

Hur hanteras/fördes kommunikation med de involverade i förändringen? (Har de involverat 
medarbetarna i omorganiseringen?) 

Hur uppfattar du att förändringsarbetet har tagits emot? (Hur uppfattar du stämningen?) 

Vilka reaktioner stötte du på inom organisationen som svar på förändringsarbetet?  

- Hur hanterade du dem? 
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Intervjufrågor-‐Produktionschefer	  
 

Inledande frågor 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Beskriv ditt yrke och dina arbetsuppgifter (uppdraget) 

Implementering 

Hur skedde initiativet till förändringsarbetet?  

Vad var anledningen till förändringsarbetet? 

Berätta om förändringsarbetets strategi och visioner? (Har visionen genomsyrat alla involverade 
led i organisationen?) 

Vad är din roll i förändringsarbetet? 

Hur har du uppfattat förändringsarbetet? 

Berätta lite vad om förloppet hitintills i förändringsprojektet? (Exempelvis med- och motgångar) 

- Hur hanterades dessa? 

Vad anser du var viktigast att tänka på vid och under förändringsarbetet? Varför? 

Hur kommer ni följa upp förändringen? 

Hur ser du på framtiden med förändringen? 

Hinder 

Hur hanteras/fördes kommunikation med de involverade i förändringen? (Har de involverat 
medarbetarna i omorganiseringen?) 

Hur uppfattar du att förändringsarbetet har tagits emot bland medarbetarna? 

Vilka reaktioner stötte du på inom organisationen som svar på förändringsarbetet?  

- Hur hanterade du dem?  

Hur funkar det nya konceptet i din produktionsavdelning? (Går det att omsätta i praktiken?) 

Anser du att du har tillräckligt stöd från ledningen för att kunna genomföra förändringsarbetet i 
din produktionsavdelning? 
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Intervjufrågor-‐	  Medarbetare	  
 

Inledande frågor 

Hur kan en dag på jobbet se ut? 

Vad är det bästa anser du med att jobba inom företaget? 

Vad är det sämsta med att jobba inom företaget? 

Implementering	   

Hur fick ni reda på att det skulle bli en förändring på ombudsrollerna? 

Vad är målet med förändringsarbetet? 

Vad innebär förändringsarbetet för dig?  

Varför tror ni att ledningen vill ändra på ombudsrollerna idag? 

På vilket sätt påverkar förändringen er som skiftlag? (Gruppsammanhållning)  

På vilket sätt påverkar förändringen dig som enskild medarbetare? (Inställning, självständighet, 
utveckling) 

Hur känns stämningen idag? 

Vilka beslut kan du ta som innefattar din ombudsroll? (Vi vill se ifall medarbetaren är fri att ta 
egna beslut i och med att målet med förändringen inkluderar detta) 

Hur tror du att förändringsarbete kommer vara till nytta för organisationen? (Vill vi se om 
ledningen har implementerat syftet hos medarbetarna)  

Tror du att förändringen kommer att vara till nytta för företaget?  

- För dig, för skiftlaget? 

Tror ni att de nya rollerna (samordnarrollerna) är ett framgångsrikare sätt än tidigare?  

- På vilket sätt då? 

Hinder 

Har du alla förutsättningar som behövs för att göra ett bra jobb? 

Var ni medarbetare på något sätt involverade i planeringen innan förändringsarbetet 
genomfördes? 

Hur fördes dialogen? 

Hur ser du på din egen utveckling inom företaget? (Nedgraderad eller befordrad?) 

Hur skulle du ha velat att företaget skulle ha gått tillväga med att genomföra förändringsarbetet?  
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Intervjufrågor	  -‐	  Facket	  
 

Inledande frågor 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Beskriv ditt yrke och dina arbetsuppgifter (uppdraget) 

implementering 

Hur skedde initiativet till förändringsarbetet? (Vad var anledningen till förändringsarbetet?) 

På vilket sätt har ni varit involverade i förändringen? (Hade de möjlighet att påverka, tror de att 
det kommer att bli till det bättre?) 

Vad är din roll i förändringsarbetet? 

Hur har du uppfattat förändringsarbetet? (Stämning, påverkan i skiftlag?) 

Berätta lite vad om förloppet hitintills i förändringsprojektet? (Exempelvis med- och motgångar)  

- Hur hanterades dessa? 

Vad anser du var viktigast att tänka på vid och under förändringsarbetet? Varför? 

Hur kommer ni följa upp förändringen? 

Hur ser du på framtiden med förändringen? 

Hinder 

Hur hanteras/fördes kommunikation med de involverade i förändringen? (Har de involverat 
medarbetarna i omorganisationen?) 

Hur uppfattar du att förändringsarbetet har tagits emot bland medarbetarna? 

Vilka reaktioner har du stött på som svar på förändringsarbetet?  

- Hur hanterade du dem?  

Huruvida uppnåbar känner du att det nya konceptet är för organisationens verksamhet? 

Tror ni att de nya rollerna (samordnarrollerna) är ett framgångsrikare sätt att än tidigare?  

- På vilket sätt då? 

Hur skulle du ha velat att företaget skulle ha gått tillväga med att genomföra förändringsarbetet? 

 


