
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

Examensarbete i sociologi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15hp 

Personalvetarprogrammet, 180 hp 

 Vt 2019 

 

Vägen till en lyckad  

organisationsförändring 

En kvalitativ studie där framgångsfaktorer och fallgropar utifrån 

ett tidigare förändringsprojekt analyseras 

 

Fredrik Lundholm & Olof Wikman 

 

 

  



  

Sammanfattning 

Organisationer i dagens samhälle behöver ständigt förändras för att överleva i en 

konkurrensutsatt marknad. Tidigare forskning visar att cirka 70 procent av 

förändringsarbeten misslyckas med att nå de uppsatta målen och att det till stor del beror 

på den mänskliga faktorn. Studiens syfte var att utifrån ett tidigare förändringsarbete 

studera framgångsfaktorer och fallgropar. För att besvara syftet har semistrukturerade 

intervjuer med arbetstagare och arbetsgivare utförts för att kunna analysera deras 

upplevelse av förändringsprocessen. I likhet med vad som påvisats i tidigare forskning 

tyder studiens resultat på att förändringsarbeten är komplexa. Flertalet av respondenterna 

nämner svårigheter med kommunikation och delaktighet. Trots att möjligheten att påverka 

förändringsprocessen har funnits för medarbetarna har deras delaktighet till stor del 

uteblivit. Studiens resultat antyder att kommunikation, ledarskap och delaktighet har varit 

bristande faktorer under delar av förändringsarbetet. Med ett tydligare ledarskap och 

öppen dialog skapas förutsättningar till förståelse och vilja till delaktighet hos 

medarbetarna. Detta kan även skapa en grund för motiverade medarbetare som aktivt vill 

påverka och bidra till ett lyckat resultat av förändringsarbeten.  

Nyckelord: Kommunikation, Delaktighet, Kultur, Ledarskap, Förändringsprocess, 

Förändringsarbeten och Organisationsförändring. 

  



  

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till Volvo Group Truck Operations som tagit emot oss och låtit 

oss genomföra denna studie. Ett särskilt tack till de respondenter som medverkat i 

intervjuer och visat intresse för studien. Vi vill även specifikt tacka Elisabeth Lundell på 

Volvo för utmärkt handledning och givande diskussioner. Avslutningsvis vill vi tacka vår 

handledare på Umeå Universitet Leif Stening som har guidat och stöttat oss genom 

uppsatsskrivandet. 
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Inledning/bakgrund 

En organisation i sin enklaste form är en samling individer som samlats för att lösa en uppgift 

effektivare än de skulle åstadkommit som enstaka individer. Idag finns det många olika typer av 

organisationer såsom företag, fackliga organisationer och föreningar. För att vinna 

konkurrensfördelar och överleva på marknaden kan inte organisationer i sig vara stabila, de måste 

ständigt förändras. Organisationsförändringar kan till exempel innebära förändringar för att varor 

och tjänster ska produceras snabbare, billigare och med bättre kvalitet (Jacobsen & Thorsvik 2014). 

Samtidigt som förändringar är en central del i organisationers överlevnad är människan i sig rationell 

och mår bäst av tydlighet och kontroll. Människor trivs i organisationer eftersom det i grunden utgör 

stabilitet och förutsägbarhet. Förändringar kan förklaras som motsatsen till organisationer, 

förändringar skapar instabilitet och oförutsägbarhet. Organisationer och förändringar har därför ett 

komplext förhållande, människan mår bra av att organisationer innebär en viss förutsägbarhet och 

stabilitet men samtidigt tvingar omvärlden organisationer att förändras för att överleva (Ahrne & 

Papakostas 2014, Jacobsen & Thorsvik 2014). 

Forskning har tidigare visat att upp till 70 procent av alla planerade organisationsförändringar 

misslyckas med att nå de uppsatta målen (Beer & Nohria 2000). Den enskilt största faktorn till att 

organisationsförändringar misslyckas är kopplade till den mänskliga faktorn och mindre än 10 

procent av misslyckandena beror på tekniska problem (Lewis & Seibold 1998). 

Förändringsbehov i en organisation kan uppkomma på flera olika sätt, till exempel genom nya 

innovationer, när organisationer byter fält eller upphör (Jacobsen & Thorsvik 2014). Ett tydligt 

exempel på hur nya innovationer kan komma att påverka världsmarknaden och dess organisationer är 

när smartphonen introducerades. 1998 var Nokia ledande och det bästsäljande telefonmärket i 

världen. Kort efter introduktionen av smartphones tappade de stora marknadsandelar och det är ingen 

hemlighet vad som orsakade Nokias fall. Android och Apple tog över mobiltelefonens 

världsmarknad med sina smartphones (Surowiecki, 2013).  

Omvärlden förändras i ett allt snabbare tempo, utveckling och nya trender bidrar med att ny kunskap 

ständigt eftersträvas för att hålla sig uppdaterad inom området. Varje förändring är unik, vilket gör 

organisationsförändringar till ett intressant forskningsområde. Denna studie fördjupar sig i en 

tidigare förändringsprocess och förväntas bidra till ytterligare kunskap och lärdomar inom området, 

och vidare användas som grund inför kommande förändringsarbeten.  
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Presentation av forskningsproblemet 

På uppdrag av Volvo Group Truck Operations (hädanefter benämnt som företaget) ämnar denna 

studie till att analysera och undersöka en tidigare organisationsförändring. I detta fall innebar 

organisationsförändringen att en avdelning som tidigare varit stationerad inom organisationens äldre 

område flyttades till organisationens nya område. Intentionen med flytten var att det äldre området 

skulle användas till andra ändamål. Arbetsgruppen som berördes innehar samma typ av funktion och 

arbetsuppgifter men fick nya ytor och lokaler. Inför kommande förändringsprocesser vill företaget 

undersöka den tidigare förändringsprocessen med intentionen att lokalisera fallgropar och 

framgångsfaktorer och därmed höja kvalitén inför kommande förändringsarbeten.   
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Syfte och frågeställningar 

Syfte  

Syftet med studien är att studera framgångsfaktorer och fallgropar i en tidigare genomförd 

organisationsförändring. Detta för att skapa förutsättningar att höja kvalitén i kommande 

förändringsprocesser.  

För att studien ska ge en så nyansrik bild som möjligt har den utgått från både ett 

arbetstagarperspektiv och arbetsgivarperspektiv. För att vidare konkretisera syftet så har följande 

frågeställningar varit vägledande.  

Frågeställningar 

 Hur har arbetstagarna upplevt förändringsprocessen?  

 Hur har arbetsgivarna upplevt förändringsprocessen?  

 Vilka konsekvenser har förändringen medfört?  
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Teori 

Förändringsmodeller 

Varje organisationsförändring utspelas i en unik kontext och processen är ofta svår att förutsäga. En 

grundförutsättning för ett lyckat förändringsarbete är att det finns en välplanerad 

kommunikationsprocess (Johansson & Heide 2008). En av de första etablerade modellerna skissades 

av den framstående tysk-amerikanske psykologen Kurt Zadek Lewin redan i slutet av 1930-talet och 

har sedan utvecklats (Jones & Brazzel 2014).  

Lewins trestegsmodell om förändring består enligt (Jones & Brazzel 2014) av tre faser: unfreeze, 

change och refreeze. I huvudsak handlar modellen om att den rådande situationen står inför en 

förändring, det kan till exempel innebära en strukturell förändring eller att beteenden hos 

medarbetarna ska ändras. Unfreeze handlar i huvudsak om att motivera och förbereda de berörda 

medarbetarna att förändra sig. Om människor har förståelse inför en förändring och om de ser den 

som nödvändig skapas förutsättningar för mer motivation och acceptans till förändringen. I fasen 

change ligger fokus på att det rådande läget ska ändras, nu ska förändringen implementeras. I denna 

fas behöver medarbetarna anpassa sig till det nya förhållandet vilket ofta innebär en tid av rädsla och 

osäkerhet. Det är därför av stor betydelse att i tidigare fasen unfreeze lägga tid och resurser på att 

verkligen förbereda medarbetarna på förändringen för att på så sätt reducera rädsla och osäkerhet. 

Refreeze är den tredje och sista fasen i modellen och här ska det nya läget accepteras hos 

medarbetarna och bli den nya ”normen”. Detta för att säkerställa att förändringen inte återgår till den 

tidigare rådande situationen (Jones & Brazzel 2014, Hayes 2018). 

 

Figur 1.0 Illustration av Lewins förändringsmodell 

Vidare presenteras ett exempel på en modernare förändringsmodell som är till för att skapa en 

förståelse kring hur kommunikationen kan se ut utifrån fyra faser i en förändringsprocess; analys, 

förankring, genomförande och konsolidering (Johansson & Heide 2008).  

 

  

Unfreeze Change Refreeze
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Förändringshjulet en förändringsmodell med fokus på kommunikation 

Analys 

Johansson & Heide (2008) skriver att en organisationsförändring sker om organisationen i sig ser ett 

behov av förändring eller om den ständigt föränderliga omvärlden ”tvingar” organisationen att 

anpassa sig reaktivt för att vinna konkurrensfördelar och överleva. Det kan handla om ett problem 

som behöver lösas, en íde eller en händelse som har skapat ett behov som organisationen behöver 

anpassa sig till. När behovet har synliggjorts för organisationen är normen att ledningen genom en 

analys identifierar och definierar möjliga hot och möjligheter. I denna fas har ledningen en viktig roll 

att ta beslut om och få reda på dels om förändringen är nödvändig och även se till att 

förändringsprocessen genomförs efter intentionerna (Johansson & Heide 2008). 

Johansson & Heide (2008) menar att ledningen ofta har en central roll i att analysera omvärlden, 

dock brister det många gånger i att kommunicera ut information om dessa förutsättningar till 

organisationens övriga medlemmar. Det har visat sig att chefer och medarbetare som får kontinuerlig 

information om hur omvärlden påverkar organisationen blir mer benägna för acceptans och har större 

förståelse vid förändringsarbeten. Detta antas i sin tur reducera medarbetares motstånd (Johansson & 

Heide 2008).  

Enligt John Hayes (2018) är det även fördelaktigt att skapa en tydlig kommunikationsstrategi vid 

starten av ett förändringsprojekt. Kommunikationen har en betydande roll när det kommer till att 

fatta välgrundade beslut, genom att aktivt lyssna, samverka och skapa dialoger med chefer och 

medarbetare stärks förtroendet inför förändringen. De inblandade får genom god kommunikation 

möjlighet till större förståelse i hur ledningen agerar och reflekterar (John Hayes 2018, Johansson & 

Heide 2008). 

Förankring 

Under förankringsfasen är planering och förberedelse två grundläggande delar, Johansson och Heide 

(2008) skriver att denna fas inleds med att ett beslut angående förändringens genomförande bör tas. 

Här är det viktigt att alla involverade skapar sig en förståelse för vad förändringen kommer att 

innebära. Det kan till exempel börja med att nya strukturer ses över, samt utbildning och 

implementering av nya poster. Enligt författarna finns det i denna fas stora fördelar att lägga mycket 

energi på kommunikationen, det är nu som utrymmet för dialog och delaktighet bör få mest utrymme 

(Johansson & Heide 2008). I liknelse med Lewins “Three Step Model” som Jones & Brazzel (2014) 

beskriver liknar denna fas Lewins Unfreeze. I denna fas är det viktigt att skapa en känsla hos 
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medarbetarna i organisationen att förändringen verkligen är nödvändig. Fördelen med dialoger och 

utrymme för delaktighet är att medarbetarna får möjlighet att komma med konkreta idéer och 

lösningar som kan bli avgörande i genomförandefasen (Johansson och Heide 2008). 

Enligt Johansson & Heide (2008) kan ledningen under förändringsarbetet lyfta fram de positiva delar 

som kommer med förändringen. Att belysa och fokusera på positiva konsekvenser av 

förändringsarbetet gynnar de berördas energi och engagemang kring förändringen vilket samtidigt 

hämmar det eventuella motståndet (Johansson & Heide 2008). Däremot har Alvesson & Sveningsson 

(2019) en annan teori om att fokus istället bör ligga på att reducera motståndet för att leda 

förändringen framåt, snarare än att fokusera på de krafter som driver på förändringen. Mottagandet 

hos individerna är som störst innan genomförandefasen, det är därför av stor betydelse att ledningen 

inleder en dialog med övriga medarbetare innan själva genomförandet av förändringen påbörjas 

(Johansson & Heide 2008). Jones & Brazzel (2014) belyser vikten av att formulera ett övertygande 

budskap angående förändringen under “unfreeze” fasen. Detta för att övertyga medarbetarna om att 

förändringen är nödvändig samt att budskapet även ska förmedla en känsla om att det är bråttom med 

förändringen. Att förmedla att den rådande situationen inte längre är hållbar kan också bidra till ökat 

stöd för förändringen (John & Brazzel 2014). 

Ett vanligt förekommande misstag är däremot att chefer och medarbetare har olika förväntningar på 

vad dialogen skall leda till (Johansson & Heide 2008). Författarna anser även att det är av stor vikt 

att på ett tydligt och genomarbetat sätt förklara vad syftet med dialogen är för att minska 

missförstånd. 

Hur medarbetarna reagerar på en förändring varierar, beroende på erfarenheter, personlighet och hur 

individen berörs av förändringen (Johansson & Heide 2008). I denna fas blandas ofta många olika 

typer av känslomässiga reaktioner in. Det kan till exempel handla om besvikelse, förvirring, oro och 

motstånd (Angelöw 2010).Värt att nämna är att det många gånger finns en problematik i ledningens 

informationsövertag vilket innebär att de får längre tid till att ställa in sig på omställningen. Om 

chefer och medarbetare inte får tillräckligt med tid finns en större risk för att eventuellt motstånd 

mobiliseras (Johansson & Heide 2008, John & Brazzel 2014). 

För ökad förståelse om de reaktioner som uppkommer kan ledningen utforma en intern 

målgruppsanalys (Johansson & Heide 2008). I en intern målgruppsanalys kan medarbetare 

kategoriseras in i fem grupper, samarbetspartners, ambassadörer, åskådare, cyniker samt 

ambassadörer. Grupperna kategoriseras utefter grad av stöd och reaktion till förändringen. För att på 
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rätt sätt kunna bemöta dessa grupper krävs det att cheferna får utrymme att diskutera med varandra 

(Johansson & Heide 2008). Ett vanligt förekommande misstag är enligt författarna att det läggs för 

lite fokus på de inom gruppen som är positiva till förändringen, ambassadörer och samarbetspartner, 

och att det istället fokuseras på de som är negativa, så kallade cyniker och sabotörer. Risken är då 

enligt Johansson & Heide (2008) att de som redan är positiva till förändringen blir mindre positiva. 

Det är därför av vikt att samarbetspartners och ambassadörer får bekräftelse och uppmuntran så de 

kan dela med sig och stötta andra.  

Gruppen som kallas åskådare får inte heller glömmas bort. Om ingen uppmärksamhet riktas till 

åskådarna finns risken att de blir mer negativt inställda till förändringen och hamnar i gruppen 

cyniker eller sabotörer. För att få åskådarna att bli mer positiva och vilja bidra bör ledningen ställa 

sig frågan, vad är det som gör dem så avvaktande? Det kan till exempel handla om en avsaknad av 

information (Johansson & Heide 2008). 

Genomförande 

Johansson och Heide (2008) framhåller att det är i denna fas, genomförandet, som själva 

förändringen äger rum. I denna fas är det hög aktivitet, där många nya situationer uppstår, olika 

problem och blandade reaktioner kan skapa motstånd mot förändringen (Johansson & Heide 2008). 

Att genomföra en förändring är en komplex uppgift och det finns ofta krafter som kämpar emot en 

förändring samtidigt som det finns krafter som driver på processen (Jacobsen 2010). Jacobsen menar 

vidare att det i slutändan är kampen mellan dessa kraftfält som avgör resultatet av en förändring. I 

genomförandefasen är därför viktigt att hålla engagemanget vid liv och för att göra detta är det av 

stor hjälp att formulera och sätt upp delmål som kommuniceras ut till samtliga deltagare (Johansson 

& Heide 2008). Författarna menar att med hjälp av delmålen får projektet lägesrapporter av vad som 

går bra respektive mindre bra. John & Brazzel (2014) förklarar Lewins steg “Change” som kan 

liknas vid Johansson och Heide (2008) fas Genomförande. John och Brazzel (2014) antyder att 

denna fas är tidskrävande och att kommunikationen är en central faktor att ta hänsyn till för att 

medarbetarna ska få förståelse för förändringen. Medarbetarna behöver tid för att förstå 

förändringen, handledning inför de nya arbetsuppgifterna och även förebilder under 

förändringsprocessen är en faktor som underlättar förändringen (John & Brazzel 2014). Johansson 

och Heide (2008) beskriver vikten av att vidareförmedla positiv feedback. Det ökar en känsla av att 

man är på rätt väg med förändringen. Om lägesrapporten visar på resultat som inte går mot 
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förändringen kan man istället ta lärdomar och genom dialoger försöka förstå sig på vad som gått fel 

(Johansson & Heide 2008). 

Ett vanligt misstag är att ledningen i denna fas släpper taget och istället fokuserar på nya uppdrag. 

Ledningen har här en viktig kommunikativ roll som går ut på att samverka med medarbetarna och se 

till att dessa är trygga i sina eventuellt nya roller. För att hålla engagemanget vid liv är det angeläget 

att använda sig av kanaler som till exempel avdelningsmöten och nyhetsbrev som ger fortsatt 

delaktighet och information angående förändringsarbetet (Heide & Johansson 2008). John & Brazzel 

(2014) framför att det är i den fortsatta dialogen som kunskapsutbyte sker mellan medlemmarna och 

förståelsen stärks. Sannolikt minskar även osäkerheten inför förståelsen vilket bidrar till att 

medarbetarna börjar agera i linje med förändringsprocessens mål (John & Brazzel 2014).  

Konsolidering 

Konsolideringsfasen är den sista fasen i förloppet och förändringen ska i denna fas inte längre ses 

som ett projekt utan ska ses som en del av den dagliga verksamheten (Johansson och Heide 2008). 

Det handlar inte längre om en omfattande förändringsprocess, men om svagheter och brister uppstår 

ska dessa självklart uppmärksammas och åtgärdas. Att ge förändringsarbetet ett avslut är en viktig 

summerande del som kan ge lärdomar och erfarenheter till nästkommande projekt. Att inte uttalat 

avsluta ett förändringsprojekt är ett vanligt fenomen som kan leda till förändringströtthet och är även 

ett slöseri med att inte ta tillvara på ny kunskap och erfarenheter (Johansson & Heide 2008). John & 

Brazzel (2014) redogör att det vid “freeze” fasen i förändringsprojektets slut ska säkerställas att den 

nya förändringen följs i praktiken. Enligt Abrahamsson (2009) gäller det att utmana gamla hierarkier 

och maktstrukturer för att säkerställa att förändringen blir bestående. Enligt författaren kan en 

återställare ske om bristande förändringsmetoder har använts och ledningen inte lyckats minska 

motståndet (Abrahamsson 2009). Återställare beskriver författaren som en medveten eller omedveten 

handling som på olika sätt ser till att organisationen återgår till sin ursprungliga form efter en 

organisationsförändring har genomförts. Om medarbetarna är bekväma med de nya arbetssätten 

bidrar det till att minska risken att förändringen återgår till det tidigare stadiet (John & Brazzel 

2014). 

Johansson och Heide (2008) beskriver att en central del handlar om att utvärdera vad 

organisationsförändringen lett fram till, har målen uppnåtts och hur ser effekterna ut? Det är även av 

lika stor vikt att granska själva förändringsprocessen, att till exempel fråga sig vad som gick bra och 

vad som gick mindre bra och om det fanns rätt förutsättningar för projektet. Ett vanligt 
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förekommande misstag är att mindre lyckade projekt förträngs vilket resulterar i att många viktiga 

lärdomar inte tas till vara och istället återupprepas misstag i nya projekt. Att göra 

processutvärderingar är alltså grundläggande för att få lärdomar och erfarenheter. Det kan till 

exempel ske genom en workshop eller ett avdelningsmöte där förändringsarbetet summeras i form av 

delade erfarenheter och diskussioner (Johansson & Heide 2008). 

Även om det inte alltid känns som att förändringen har nått hela vägen, finns ofta många framsteg att 

uppmärksamma. Att fira kan vara viktigt för att skapa engagemang, stolthet och framtidstro. Ett 

vanligt misstag är fokusering kring problem och misslyckanden tar allt för stor plats istället för att 

lyfta fram allt det positiva som förändringen medfört (Johansson & Heide 2008). 

Vid slutet av projektet rekommenderar författarna att även ledningen bör ha möjlighet att 

kommunicera sin syn på förändringsarbetet och de resultat som har uppnåtts. Att kommunicera ut 

feedback och viktiga lärdomar angående förändringsarbetet till organisationens medlemmar är även 

en central del. Med hjälp av kommunikation som ett viktigt verktyg i konsolideringsfasen kan ett 

tydligt resultat skapas och generera lärdomar till framtida förändringar (Johansson & Heide 2008).  

Strategi E och O 

Jacobsen (2010) menar att det finns två villkor som förutsätter att en planerad förändring ska nå sina 

mål. En förutsättning är att man valt rätt förändringsstrategi, vilken innebär att man strukturerat och 

anpassat förändringsprocessen efter den förändring som är avsedd att göras. Det andra och minst lika 

viktiga villkoret är att förändringsprocessen har en ledning som leder på ett relevant sätt, vilket 

innebär att ledningsformen anpassas till den specifika förändringen och dess kontext. Det finns ett 

flertal olika strategier för att åstadkomma en förändring i en organisation. En poäng är därför att 

kategorisera olika strategier. Ett sådant exempel ges av Jacobsen (2010). Strategi E och strategi O är 

två i grunden olika strategier och har även två skilda perspektiv på ledarskap. Dessa två strategier 

som redogörs nedan tenderar att i verkligheten överlappa och gå in i varandra (Jacobsen 2010). 

Strategi E 

I strategi E sätts synliga mätbara resultat i fokus och förändringen skall generera ett ökat ekonomiskt 

värde. En grundläggande del i denna strategi är att en grupp, ofta i ledande roll, ser ett behov av att 

förändra, och därefter försöker hitta lösningar för de problem som förändringen eventuellt innebär. 

När denna grupp, ofta den högre ledningen, anser sig utarbetat lösningar för att kunna besvara 

kommande utmaningar och problem inför förändringen implementeras de i organisationen. Det är 

märkbart att denna typ av förändringsstrategi dirigeras av ledningen. I strategi E har tydliga mål en 
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betydande roll. Dessa ska vara lätta att begripa eftersom de underlättar till förståelse om 

förändringsprocessen går i rätt riktning eller inte. Målen sätts upp efter att situationen har 

analyserats. Det är först när man vet vad man vill uppnå som det går att få reda på vilka lösningar 

som bör genomföras för att nå dit man vill.  

När en organisation visar sig vara i ett tillstånd som på något sätt innebär att den ekonomiska 

situationen håller på att förvärras är en förändring med denna typ av strategi ändamålsenlig. Det är 

organisationens behov som står i fokus och utgångspunkten i förändringen handlar i många fall om 

överlevnad eller att gå med vinst (Jacobsen 2010). 

I denna strategi finns det lite utrymme för deltagande. Det är den formella ledningen eller styrelsen 

som innehar den centrala rollen och tar de avgörande besluten. Ledande positioner tenderar att ha en 

central del i de informationsflöden som finns i en organisation och samtidigt en översikt över 

omvärldens hot och möjligheter. Detta i sin tur för med sig att ledare ofta har avgörande information 

kring behovet av förändring och anses därför som mer lämpad att göra helhetsbedömningar angående 

förändringar av organisationen (Jacobsen 2010). 

Strategi O 

Jacobsen (2010) menar att strategi O likt E kan ses som ett rationellt verktyg. I denna strategi kan 

mål sättas upp och problem som uppstår längs vägen analyseras och lösas. Dock skiljer det mycket i 

strategi O:s tillvägagångssätt jämför med strategi E. Istället för att tala om förändring, är utveckling 

ett mer förekommande begrepp. Ur strategi O:s perspektiv handlar förändring snarare om något 

kontinuerligt, där förändring ses som en cirkelrörelse snarare än en engångsföreteelse. I strategi O 

har fullständiga analyser av problem och lösningar inte lika stor betydelse. Här betonas att ha respekt 

och förståelse för hur komplext det kan vara att kartlägga vad som är den rätta lösningen eller vad ett 

problem beror på. På många sätt kan strategi O ses som en slags kritik och motsättning till strategis 

E:s fokusering på ekonomiska resultat. Denna strategi har som mål att istället utföra kontinuerliga 

förändringar i strävan att anpassa sig efter den ständigt föränderliga omvärlden (Jacobsen 2010). 

I strategi O läggs ett större fokus på själva processerna som genererar resultaten istället för att enbart 

se på resultaten i sig. I praktiken innebär detta en större lyhördhet för medlemmarna i 

förändringsprocessen. Ett större fokus finns på medarbetarnas mänskliga egenskaper och villkor. Det 

handlar om att skapa en lärande organisation, det vill säga ”En organisation som kontinuerligt 

förbättrar sin förmåga att skapa sin egen framtid” (Jacobsen 2010:247). Människorna i 

organisationen har en betydande roll eftersom det inte är organisationen i sig som kan lära utan 
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medarbetarna i den som kan lära och läras. Det är av stor betydelse att det finns en förmåga och en 

vilja att lära (Jacobsen 2010).  

Ledarskapet i strategi O är fortfarande av stor betydelse, men istället för att arbeta för att genomföra 

själva förändringen är det av större vikt att skapa ett engagemang bland de anställda. För en 

förändring krävs det att detta ansvar att inte enbart ligger hos ledarskapet. För att en förändring ska 

vara genomförbar är det grundläggande att låta medarbetarna genom delegering och delaktighet vara 

med i processen, delegerande och deltagande är två ledarskapsförmågor som har stor betydelse i 

Strategi O (Jacobsen 2010). 

Kommunikation  

I alla typer av organisationer, privata, offentliga och ideella, är kommunikation en grundförutsättning 

för att de ska kunna fungera. När det kommer till organisationer som genomgår förändringsprocesser 

har kommunikation en central och avgörande roll för ett lyckosamt resultat (Johansson & Heide 

2008). Kommunikation och delaktighet är två viktiga förutsättningar för att människor ska förstå 

behovet av förändringen och som även skapar drivkrafter till att vilja delta i förändringsarbetet 

(Kotter & Schlesinger 2008). Det har visats sig att kommunikation i förändringsprocesser är en 

avgörande faktor, bristfällig sådan är ofta en orsak till att organisationsförändringar misslyckas 

(Johansson & Heide 2008, Jacobsen & Thorsvik 2014). Att lägga tid och resurser för att skapa tydlig 

kommunikation mellan ledning och medarbetare har visat sig vara en framgångsfaktor för 

måluppnåelse i organisationsförändringar (Burmester 2017). En viktig del under förändringsarbeten 

är även, enligt Burmester (2017), att ledarna lyssnar på sina anställda, eftersom det visar att ledaren 

värdesätter medarbetarnas tankar och synpunkter. Det skapar i sin tur en större förståelse för ledaren 

om hur medarbetarna faktiskt upplever förändringen, vilket gör att det blir lättare att skapa samsyn 

kring de uppsatta målen (Burmester 2017). Det är ett vanligt förekommande misstag att ledningen 

underskattar vilken betydelse kommunikationen har för resultatet i ett förändringsarbete (Hayes 

2018). 

Hayes (2018) ser kommunikation som avgörande när det kommer till att minska motstånd i ett 

förändringsarbete. Det är av stor vikt att kommunicera i god tid och skapa förståelse för förändringen 

hos medarbetarna (Kotter & Schlesinger 2008). Om medarbetarna som berörs av förändringen förstår 

behovet och effekterna av förändringen minskar riskerna för eventuellt motstånd (Johansson & 

Heide 2008). Konsekvenserna av en organisationsförändring med bristfällig kommunikation, där 

medarbetare inte får relevant information om vad som försiggår, är att de kan skapa egna tolkningar 
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och sprida felaktiga rykten. Detta genererar enligt Johansson & Heide (2008) osäkerhet och motstånd 

till förändringen. 

När organisationer förändras uppstår det bland chefer och medarbetare förväntningar och upplevelser 

av förändringen som kan komma att påverka förändringsprocessen. Kommunikationsklimatet har en 

stor betydelse i förändringsprocesser. Relationer och dialoger mellan chefer och medarbetare 

förutsätter ett mer öppet och trovärdigt kommunikationsklimat. En kommunikation som 

kännetecknas av öppenhet och möjligheter till dialog har visat sig vara en framgångsfaktor för 

förändringsbenägenhet hos medarbetare (Burmester 2017). Enligt Johansson & Heide (2008) bidrar 

en öppen kommunikation till att minska ryktesspridning som då kan skapa trygghet för 

medarbetarna. Johansson & Heide (2008) menar vidare att detta skapar förutsättningar för att förstå 

riktlinjer och ramar för en gemensam förståelse av vad som sker. En kommunikation som 

kännetecknas av öppenhet medför ofta samtidigt att meningsskiljaktigheter uppstår till följd av att 

fler åsikter kommer fram. Detta är inte med nödvändighet något negativt för förändringsprocesser, 

det kan snarare innebära att olika åsikter och erfarenheter bidrar till inspiration och idéer som därmed 

kan öka förändringsbenägenheten (Johansson & Heide 2008).  

Ledarskapets betydelse i förändringsprocesser 

Idag råder det knappast något tvivel om att ledarskap ofta är en central del till vissa organisationers 

framgångssagor och andra organisationers förfall (Jacobsen & Thorsvik 2014). Det finns idag ett 

flertal definitioner om ledarskap. En vanlig definition är att “ledarskap är ett speciellt beteende som 

människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande” (Jacobsen & 

Thorsvik 2014:388). 

Forskning har under senare tid belyst hur olika förhållanden kan påverka ledarskapets funktion och 

betydelse i organisationer. I stabila organisationer med upparbetade rutiner, fasta system och tydlig 

delegering tenderar ledarroller att inte vara lika centrala och avgörande. Men när det handlar om 

förändringsprocesser finns det mycket som tyder på att ledarskapet spelar en avgörande roll 

(Jacobsen 2010). Även om organisationsförändringar har olika förutsättningar, kontext och syften 

kan vara helt unika finns alltid en gemensam viktig komponent för lyckosamma resultat, att de är 

drivna och ledda av ledningen (Gilley, McMillan & Gilley 2009). När stabila rutiner, processer och 

maktförhållanden ändras utmanas invanda uppfattningar och beteenden. I dessa lägen behövs 

personer i ledande roller som kan ta ovana beslut, leda en grupp och skapa en slags ordning i det nya 

förhållandet (Jacobsen 2010). 
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I ett förändringsarbete är det enligt Jacobsen (2010) alltid ”någon” som behöver ta initiativet och 

försöka få andra att gemensamt följa med för att arbeta för förändringen. Flera studier visar att det 

krävs att människor har en viss grad av acceptans och engagemang för att förändringen ska lyckas 

(Choi 2011, Dent & Goldberg 1999). Lyckas ledarna att skapa en form av entusiasm kring 

förändringsidén är sannolikheten för ett framgångsrikt resultat övervägande positivt (Jacobsen 2010). 

Arbetet angående det som nämns ovan ligger under ledningens ansvar, de har en viktig uppgift att 

skapa en situation där medlemmarna i organisationen sammanförs kring initiativet till förändring 

(Jacobsen 2010).  

Social förmåga är en kompetens som allt oftare lyfts i organisationsforskningen. Gilley et al. (2009) 

anser att det är en viktig egenskap för medarbetare i allmänhet och en grundläggande egenskap för 

ledare i synnerhet inom organisationsförändringar. Det är en central egenskap som skapar goda 

förutsättningar för att motivera, kommunicera och bygga upp en grupp. Ledare med framträdande 

social förmåga indikerar att vara mer effektiva när det kommer till att driva igenom 

förändringsarbeten (Gilley et al. 2009). 

Enligt Dent & Goldberg (1999) är det många ledare som underskattar hur stor påverkan människors 

motstånd kan ha på ett förändringsarbete. Ledare tenderar att inte alltid se värdet i att försöka 

inspirera och influera sina medarbetare i förändringen. Ett antagande är att stabilitet skapar trygghet 

och att förändringar kan rubba denna balans. Motstånd är ett vanligt förekommande begrepp inom 

litteratur angående organisationsförändringar. Motstånd i någon form ter sig att vara näst intill 

oundvikligt när en organisation genomgår en förändring (Dent & Goldberg, 1999). Hur en 

organisations medarbetare ställer sig till en framtida förändring beror på hur de berörda uppfattar 

förändringen. Ser organisationens medarbetare förändringen som positiv, att det skapas fördelar och 

någon form av vinst i förändringsarbetet ökar chanserna för drivkrafter (Johansson & Heide 2008). 

Om medarbetarna inte ser någon vinst i förändringsarbetet och uppfattar den som negativ finns risk 

för motstånd till förändringen. 

Personer som blir berörda av en förändring tvingas bort från ett nuvarande relativt stabilt läge och en 

viss förutsägbarhet och trygghet blir inte längre lika självklart. Man vet vad man har idag men inte 

vad förändringen kommer att innebära i framtiden, vilket kan upplevas som hotande och en hel del 

energi kan gå åt till att försvara det rådande tillståndet (Angelöw, 2010). Att medarbetarna upplever 

sig hotade av förändringen innebär inte alltid att förändringen i sig är ett hot. Det är oftast på grund 

av ovissheten och osäkerheten om vart förändringen kommer att leda som är grunden till att 
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medarbetare kan känna sig hotade och därav bli motståndare till förändringen (Angelöw, 2010, Dent 

& Goldberg, 1999) 

Dent & Goldberg (1999) och Kotter & Schlesinger (2008) belyser ett flertal faktorer som ofta är 

bidragande orsaker till att motstånd uppstår i förändringsarbeten. Det kan bland annat handla om, 

missförstånd, brist på förtroende, hot om status eller att gruppen man arbetar med behöver splittras 

(Dent & Goldberg 1999, Kotter & Schlesinger 2008). Enligt Angelöw (2010) finns det en rad olika 

faktorer som påverkar individers reaktioner i samband med förändringar, dessa går ofta hand i hand 

med Dent & Goldberg (1999) och Kotter & Schlesinger (2008) teorier om motstånd. Nedan beskrivs 

olika typer av reaktioner i samband med förändringar som kan skapa drivkrafter eller vara grunden 

till motstånd.  

Förändringar i organisationer innebär ofta en känsla av osäkerhet medarbetarna kan känna sig osäkra 

inför vilka effekter och konsekvenser förändringen kan innebära. En rädsla av att förlora något av 

värde är ofta en bidragande orsak till motstånd (Kotter & Schlesinger, 2008). Ovissheten att inte veta 

hur exempelvis arbetsuppgifter eller utvecklingsmöjligheter påverkas kan skapa en känsla av 

osäkerhet som vidare innebär ett motstånd till förändringsarbetet (Angelöw 2010, Dent & Goldberg 

1999.) Faktorer som minskat inflytande och ansvar över sina arbetsuppgifter leder ofta till motstånd 

(Angelöw 2010). En förändring kan även innebära en rädsla att förlora kontakten med sina 

arbetskamrater, om ens sociala relationer är utsatta kan förändringen upplevas som hotande. Om det 

däremot finns en känsla av att förändringen innebär större trygghet, att den till exempel leder till 

utvecklingsmöjligheter, mer inflytande eller att sociala kontakter förväntas bli bättre kan det bidra till 

drivkrafter till förändringsarbetet (Angelöw 2010). 

Missförstånd och bristande förtroende för både ledarskapet och förändringsarbetet kan orsaka 

motstånd (Angelöw 2010, Kotter & Schlesinger 2008). För att minska motstånd är det av stor vikt att 

medarbetare har förtroende för de som leder förändringen (Angelöw 2010, Burmester 2017, Dent & 

Goldberg 1999). Om de som styr förändringsarbetets inte lyckas förmedla förändringens syfte, mål 

och betydelse i organisationen kan förtroendet för ledarskapet brista och vidare resultera i motstånd 

(Angelöw 2010, Kotter & Schlesinger 2008). Om berörda medarbetare får vara delaktiga i 

förändringsarbetet i ett tidigt skede ökar chanserna för att överkomma motstånd i förändringen 

(Angelöw 2010, Kotter & Schlesinger 2008, Dent & Goldberg 1999). De berörda besitter ofta stor 

kunskap om sin arbetssituation och får dessa delta och påverka skapas förutsättningar för positiva 

reaktioner på förändringsarbetet (Angelöw 2010). Angelöw (2010) menar att det inte är en 
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självklarhet att berörda medarbetare får vara med och påverka. Det händer ofta att besluten tas i 

styrelserum innan övriga involveras om förändringen. Om inte delaktighet skapas i ett tidigt skede 

ökar risken för motstånd eftersom de berörda får svårare att se förändringen som nödvändig och 

samtidigt känner sig påtvingade till en förändring (Angelöw 2010, Kotter & Schlesinger 2008, Dent 

& Goldberg 1999). För att skapa delaktighet som genomsyrar en hel förändringsprocess är dialog 

mellan ledare och medarbetare en grundförutsättning (Angelöw 2010, Burmester 2017, Johansson & 

Heide 2008). En god dialog förutsätter att alla får samma information, att samtliga få vara med och 

diskutera mål, att det finns tid för återkoppling, att det finns möjlighet till synpunkter och att dessa 

respekteras (Angelöw 2010).  

Ledarstil E och O 

De två förändringsstrategierna E och O har två liknande idealtyper av ledarstilar, ledarstil E och O. 

Ledarstil E, även kallad det ”hårda” förändringsledarskapet, är en ledarstil som inte handlar om att 

försöka reducera det motstånd som kan komma med förändringen, här handlar det mer om att skapa 

en grundlig och stabil handlingsplan som klarar av att bemöta motståndet. Utgångspunkten i denna 

ledarstil är att motstånd ses som något som ledaren måste övervinna för att en förändring ska inträffa. 

Jacobsen (2010) nämner att det finns ett flertal studier som visar på att misslyckade förändringar 

beror på att initiativtagaren till förändringen inte besitter en tillräcklig maktbas och därav inte klarar 

av att bemöta motståndet. Det är därför av stort intresse för ledaren att vara medveten om vilket stöd 

och vilken makt som krävs för att genomföra förändringsarbetet. En analys av förändringen är 

avgörande för att få en bild av hur människor och grupper i och utanför organisationen påverkas. 

Syftet med en sådan analys är att få reda på och kunna förbereda sig för vilka grupper som kommer 

arbeta för förändringen och vilka som kommer att göra motstånd (Jacobsen, 2010).  

Ett annat centralt element i ledarstil E är att undersöka berörda gruppers olika maktbaser. En del i 

analysen handlar om att analysera ledarens egna maktbaser, att till exempel utreda vilka resurser som 

påverkas och hur kontrollen över dessa ser ut. Vidare gäller det att reda ut om dessa maktbaser är 

tillämpningsbara gentemot det motstånd som kan tänkas komma. Det handlar om att analysera 

spänningsfältet mellan ledare och anställda och vilket utbyte de berörda parterna får av förändringen. 

Det som ledaren vill förändra måste på ett eller annat sätt resultera i något önskvärt för dem som 

påverkas. Förmår organisationen att skapa en överensstämmelse mellan det som upplevs vara bra för 

organisationen och som även upplevs bra för den enskilde genom finansiella incitament kan även 

motståndet mot förändringen minska hos de berörda. Denna ledarstil bygger på att de anställda 

belönas så länge de följer och gör det ledaren önskar. Det sista elementet i ledarstil E handlar om att 



  

16 

 

se över vilka maktbaser som innehas av dem som kan tänkas bli motståndare till förändringen. Det 

kan till exempel handla om att en nyckelmedarbetare enkelt lämnar företaget om en förändring 

ogillas vilket kan innebära ett hot beroende på vilken betydande roll den berörda medarbetaren har i 

organisationen. Av den orsaken finns ett stort intresse i att undersöka och kartlägga vilken betydelse 

de berörda har i organisationen (Jacobsen, 2010). 

Medan ledarstil E ser på organisationer som politiska system med grupper av olika intressen 

betraktar ledarstil O organisationer mer som olika kulturer. Här är det en samsyn kring omvärlden, 

normer och värden som har en central del. Olika strukturer och strategier är inte i lika stort fokus 

som strategi E. I strategi O är det av större vikt att fokusera på kulturen i organisationen. Det är dock 

ett faktum att det är avsevärt mer problematiskt att förändra kulturen än de mer konkreta elementen 

struktur och strategi. Kulturer är immateriella och är därför svårare att förstå och läsa av. Kulturella 

förändringar tar vanligtvis tid och kännetecknas av en stegvis utveckling där grupper och enskilda 

individer lär sig nya sätt att se på omvärlden. Jacobsen (2010) belyser en rad krav som ledaren bör 

uppfylla för att på så sätt lyckas med den svåra uppgiften att förändra kulturen. För att förändra en 

kultur är ett krav att förändra vissa grundläggande värden i organisationen. Uppvisade värden och 

bruksvärden är två viktiga och centrala värden i kulturer. Uppvisade värden är sådana som vi i 

officiella sammanhang påstår att vi har men det är dock inte dem vi lever efter i praktiken. Det kan 

till exempel handla om att individer påstår att materiella förhållanden inte är viktigt för en, trots det 

byter man upp sig till en ny bil varje år. Bruksvärdet är det värdet vi istället handlar efter. Det krävs 

här att ledaren har en överblick över vilka värden som kan saknas eller som icke är önskvärda i 

organisationen. Ledaren har ingen nytta av att enbart förmedla vilka värden som önskas dominera, 

om andras beteenden ska ändras måste även ledaren ändra sitt (Jacobsen, 2010). Choi (2011) anser, i 

likhet med Jacbosens förklaring av strategi O, att en förändring bör komma från medarbetarna. Choi 

(2011) argumenterar vidare att medarbetarna behöver vara i centrum för förändringen eftersom det 

handlar om att skapa stöd hos de medarbetare som faktiskt kan påverka resultatet av förändringen. 

För att förändringen ska hålla över tid gäller det att medarbetarnas beteenden förändras på ett sätt 

som stödjer förändringen och detta kan endast skapas om medarbetarna accepterar förändringen 

(Choi 2011). 

Det är en svår uppgift för ledare att ta sig an förändringar i kulturen. Särskilt komplext är det i 

grupper som är uppdelade i olika subgrupperingar, vilket kan innebära att det råder olika subkulturer 

inom gruppen. Jacobsen (2010) belyser att det i sådana sammanhang är viktigt att ledaren har en 

förståelse om hur diverse uttalanden och handlingar kan tolkas på helt olika sätt. För ledaren krävs en 
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ständig dialog mellan grupperna och de olika individerna. Det handlar om att försöka få en 

gemensam syn och skapa underlag för en förhandlingsprocess. Situationen kommer att utmynna i en 

rad olika kompromisser, utbyten och förhandlingar. Jacobsen (2010) lägger stor vikt i att ledaren 

förstår att en ständig dialog är en grundläggande förutsättning för skapandet av en gemensam kultur. 

Resultatet behöver inte nödvändigtvis bli ledarens syn och åsikter, utan från ledarskapets sida krävs 

stor öppenhet samt att de åsikter och förslag som fanns från början kan anpassas och förändras under 

processens gång (Jacobsen 2010). 

Organisationskultur  

Organisationskultur kan beskrivas som en komplex blandning av värderingar, förväntade beteenden, 

handlingar, delade erfarenheter och uppfattningar (Shepstone & Currie 2013, Zongfent, Dongtao & 

Jianjun 2012). Eftersom organisationskulturer växer fram och stärks under längre perioder uppstår 

ofta en del utmaningar när det kommer till att försöka påverka och förändra kulturen. Att hantera 

organisationskulturer är ingen enkel uppgift, och vid organisationsförändringar är det inget undantag. 

För att säkerställa positiva resultat när det kommer till organisationsförändringar gäller det att 

ledaren hittar ett tillvägagångssätt som har både organisationen och dess medlemmar i åtanke 

(Shepstone & Currie 2013). 

I de flesta organisationer finns det en viss formell struktur och arbetsfördelning, vilket hjälper 

medarbetare att veta vad som förväntas av dem. Men det är inte alltid människor i en organisation 

handlar efter den formella strukturen, förväntade beteenden som uttrycks genom den formella 

strukturen avviker ofta i det verkliga beteendena och handlingarna (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Dessa beteenden och handlingar kan sammanfattas som en organisationskultur. Ett ledande argument 

att studera organisationskultur är antagandet att kulturen i en organisation kan vara en avgörande 

faktor till en organisationers framgång. Alvesson & Sveningsson (2019) anser att en anledning till att 

en kultur ofta består i en organisation är för att de individer som stannar kvar inom den ofta anpassar 

sig till kulturen, de som inte passar in eller accepterar kulturen söker sig ofta till en annan 

organisation. Idag ser man ofta struktur och kultur som likvärdiga när det kommer till hur 

organisationer fungerar (Jacobsen &Thorsvik, 2014). 

Generella kulturer världen över och organisationskulturer har mycket gemensamt. Det som dock 

skiljer sig åt är att organisationskulturer växer fram och utvecklas i organisatoriska sammanhang. 

Edgar Sheins definition av organisationskultur är den mest framstående inom forskning och lyder på 

följande sätt:  
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”Organisationskultur är ett mönster av grundläggande antaganden – uppfunnet, upptäckt eller 

utvecklat av en viss grupp efter hand som den lär sig bemästra sina problem med extern anpassning 

och intern integration – som lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att uppfatta, tänka och 

känna dessa problem.” (Jacobsen & Thorsvik 2014:116). 

Det finns enligt forskningen två olika riktningar som skapar och formar organisationskulturer. Den 

ena handlar om att organisationskulturen uppstår inom organisationen och som kan i hög grad 

påverkas av organisationens ledning. I denna utformning ses organisationskulturen som något 

ledningen i organisationen kan påverka och styra (Jacobsen & Thorsvik 2014). Alvesson & 

Sveningsson (2019) anser även att organisationskulturen kan påverka ledarskapet. Den andra 

riktningen utgår istället att organisationskulturen avspeglar organisationens omvärld, till exempel 

marknad, branschtillhörighet och nationell kultur (Jacobsen & Thorsvik 2014).  

Metod 

Val av metod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ ansats med intervjuer tillämpats. 

Enligt Hartman (2004) rekommenderas en kvalitativ ansats om studien grundar sig i att försöka 

förstå, tolka och beskriva individers upplevelser. En central del i studien handlade om att analysera 

individers åsikter, upplevelser och reflektioner angående den tidigare organisationsförändringen. 

Detta gör att valet av en kvalitativ metod bedömdes som mer lämplig. Intentionen med intervjuerna 

var att få en djupare förståelse av de berörda medarbetarnas upplevelser angående den tidigare 

förändringsprocessen. Respondenterna fick ge detaljerade beskrivningar om hur de upplevt och 

påverkats av förändringen.   

Intervjumaterialet har analyserats utifrån tematisk analys vilket enligt Bryman (2011) är ett av de 

vanligaste tillvägagångssätten vad gäller bearbetning av kvalitativ data. Respondenternas upplevelser 

och erfarenheter tolkades utifrån utvalda teorier och tidigare forskning. För att komma åt 

respondenternas upplevelser av förändringsprocessen har semi-strukturerade intervjuer tillämpats. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjufrågorna inte har en specifik ordningsföljd utan 

ordningen kan variera och anpassas med följdfrågor för att på sätt kunna följa upp och få djupare 

information om ämnet (Bryman 2011). I intervjuerna användes öppna frågor, vilket möjliggjorde att 

samtalet inte riskerade att bli styrande utan gav intervjupersonerna möjlighet att ”röra sig i olika 

riktningar” (Bryman 2011:413) och själv få berätta om dennes erfarenheter och upplevelser. För att 
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skapa en viss struktur och ordning utformades två intervjuguider med teman och frågeområden med 

anknytning till syftet. 

Eftersom respondenterna hade olika befattningar och ansvarsområden krävdes två olika 

intervjuguider som anpassades efter respektive målgrupp, arbetsgivare och arbetstagare. Gruppen 

arbetstagarna fick berätta mer hur de blivit berörda av förändringen och arbetsgivarna fick utöver hur 

de upplevt förändringen även berätta om vilka förutsättningar som funnits för att genomföra 

förändringsprocessen. Efter utformandet av intervjuguiderna utfördes en pilotintervju för att testa 

frågeställningar och formuleringar. Pilotintervjun gick över förväntan, det visade sig att inga 

ändringar i intervjuguiden var nödvändiga och frågorna ansågs som intressanta och relevanta.   

Intervjuerna spelades in med inspelningsteknik från uppdragsgivaren. Vid inspelning av intervjuer 

krävs det att respondenten är medveten om detta samt har givit sitt godkännande. Innan intervjun 

ägde rum fick samtliga respondenter information angående inspelningen och även ge sitt 

godkännande. Att spela in intervjuer ger utfrågaren en frihet och en förutsättning att kunna 

koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale och Brinkmann, 2014). Bryman (2011) 

nämner flera fördelar med att spela in intervjuer, bland annat ger det möjligheten att kunna 

transkribera sitt material för att djupare och noggrannare kunna analysera vad som sägs. 

Urval  

Studiens fokus ligger på den avdelning och de anställda som varit inblandade och närmast berörts av 

det tidigare förändringsarbetet. Studien har tillämpat ett målstyrt urval av respondenter. Bryman 

(2011) skriver att ett målstyrt urval skall grunda sig i hur studiens syfte och frågeställningar ser ut. 

Ett målstyrt urval innebär att man fokuserar och väljer ut respondenter som anses vara relevant för 

forskningsfrågan (Bryman 2011).  

Tillsammans med ansvarig HR-business partner som haft god insyn i den tidigare förändringen, 

tillfrågades respondenter som indirekt eller direkt berört förändringsarbetet. Av respondenterna som 

tillfrågats har majoriteten varit med i en projektgrupp för det tidigare förändringsarbetet. I 

projektgruppen har personer med ledande befattning och representanter för medarbetarna på den 

berörda avdelningen intervjuats. Urvalet grundades på att respondenterna skulle inneha både ett 

arbetsgivarperspektiv och arbetstagarperspektiv. Totalt blev åtta stycken personer intervjuade varav 

sju stycken män och en kvinna. Fördelningen i urvalet bestod av fyra respondenter med 

arbetsgivarperspektiv och fyra med ett arbetstagarperspektiv.  
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Bortfall 

Värt att nämna är att studiens urval urholkades något genom att nyckelpersoner inom projektgruppen 

som hade varit intressanta att intervjua, ej gick att kontakta på grund av att dessa inte längre arbetar 

kvar i företaget. I några av fallen intervjuades ersättaren till nyckelpersonen för att låta denne 

beskriva sin bild av situationen. Det var även en individ som inte hann med att ses för en intervju 

vilket påverkade urvalet. 

Forskningsetiska principer 

De etiska principerna är en viktig del i forskningsprocessen. Dessa handlar inte enbart om hänsyn till 

deltagarnas integritet utan också om att skapa tillit till dem, vilket underlättar och skapar 

förutsättningar för att respondenterna ska känna sig trygga och på så sätt våga svara uppriktigt under 

intervjun (Bryman 2011). 

De forskningsetiska principer som Bryman (2011) nämner är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet och samtyckeskravet har studien 

uppfyllt genom att informera respondenterna både via mail (se bilaga 1) och innan start av intervjun 

om syftet med undersökningen, att deltagandet är frivilligt och att de även informerades efter 

intervjun att de hade möjlighet att avstå medverkan i studien. Konfidentialitetskravet har uppfyllts 

genom att all information samlades på uppdragsgivarens datorer för att minska risken för spridning, 

även intervjuerna spelades in och transkriberades på uppdragsgivarens datorer. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som samlas in från enskilda personer inte får användas till annat än 

forskningsändamålet (Bryman, 2011), för att få ökat förtroende har respondenterna meddelats om 

detta. 

Reliabilitet och validitet 

För att säkerställa kvaliteten har studien utgått från Brymans (2011) beskrivning av hur reliabilitet 

och validitet anpassas till kvalitativa studier. Enligt författaren är kvalitetsmåtten reliabilitet och 

validitet inte lika relevanta vid kvalitativ forskning som vid kvantitativ. Detta eftersom reliabilitet 

och validitet riktar sig mer på mätning vilket inte kvalitativ forskning syftar till. Författaren anser att 

istället för att använda sig utav reliabilitet och validitet kan extern reliabilitet, intern reliabilitet, 

intern validitet och extern validitet användas. Nedan kommer dessa beskrivas utförligt samt redovisa 

hur de har anpassats till studien. 
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Extern reliabilitet 

Extern reliabilitet handlar om att studien ska kunna replikeras. Att replikera en kvalitativ studie är 

däremot svårt eftersom den sociala kontexten alltid är unik (Bryman 2011). Studiens metodavsnitt 

har ett utförligt tillvägagångssätt som ger läsaren djup förståelse i hur studien utförts vilket ökar den 

externa reliabiliteten.  

Intern reliabilitet 

Den interna reliabiliteten handlar om hur ett forskarlag ska komma överens om hur de ska tolka det 

de ser och hör. Uppsatsskrivarna har båda ett personalvetare-perspektiv och har under studien 

studerat och granskat litteratur tillsammans. Under samtliga intervjuer deltog båda uppsatsskrivarna 

vilket möjliggjorde att de kunde ha en dialog kring hur de tolkat respondenternas uttryck och 

uttalanden för att på så vis bli ense om hur data skulle tolkas. Under den första kodningen kodade 

båda uppsatsskrivarna samma transkribering för att enas och säkerställa att materialet analyserades 

på ett liknande sätt.  

Intern validitet 

Intern validitet innebär att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer 

och de teoretiska idéer som denna utvecklar (Bryman 2011). Efter åtta semistrukturerade intervjuer 

uppnåddes mättnad i svaren vilket ökat trovärdigheten över den insamlade datan. Även en grundlig 

genomgång av teorier och tidigare forskning inom området har bidragit till en större förståelse och 

har på så sätt minskat riskerna för feltolkningar.  

Extern validitet 

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning som resultaten kan generaliseras till andra sociala 

miljöer och situationer (Bryman 2011). Förändringsarbeten är vanligt förekommande i organisationer 

och flera företag står inför liknande situationer likt den studerande förändringen. Vilket gör att 

studiens resultat går att generalisera till fler företag som står inför förändringar. Den studerade 

förändringen är inte unik i sitt slag, vilket stärker att studiens resultat bör kunna appliceras inom 

andra områden.  
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Bearbetning och analys 

Eftersom intervjumaterialet är en stor och central del av studien har ambitionen varit att intervjuerna 

ägt rum i ett så tidigt skede som möjligt för att skapa förutsättningar för genomarbetade analyser och 

tolkning av datan. För att undvika att tidsåtgången ska ha påverkat utförandet av intervjuerna har de 

skett sammanhängande på en period under två veckor. Intervjuerna har genomförts på plats i 

industriföretagets egna lokaler. Samtliga respondenter har fått en inbjudan till att delta i intervjun 

som även innehöll ett föreslaget intervjurum. Vid val av intervjuplats togs hänsyn till kontexten 

eftersom den kan ha stor påverkan på utfallet av intervjun, därför lades stor vikt vid att välja ut en 

plats som är lugn och som inte distraherar datainsamlingen samt att alla respondenter utfrågas under 

samma förutsättningar (Bryman, 2011). Med hänsyn till hur kontexten kan påverka intervjun valdes 

ett konferensrum som inte har några fönster och är väl ljudisolerat. 

Att analysera insamlad data beskriver Bryman (2011) som en tidskrävande och energiprövande 

process, därför har en större mängd timmar lagts ned på analysen för att skapa en gedigen grund i 

studien. För att skapa struktur och tydlighet har frågor och svar från samtliga intervjuer transkriberats 

i dess helhet. Bryman (2011) betonar vikten i att spela in och kunna transkribera sitt material när det 

kommer till kvalitativa studier. Att lyssna på samtliga intervjuer och transkribera samtalen gör att 

analysarbetet underlättas, eftersom det går snabbt att gå tillbaka till denna för att komma åt 

grunddata (Bryman 2011). 

Studien har utgått från Braun & Clarke (2006) faser av tematisk analys. Första fasen gick ut på att 

bekanta sig med datamaterialet. Det gjordes genom att intervjuerna transkriberades och lästes 

igenom ett flertal gånger vilken även Bryman (2011) anser är viktigt. Andra fasen handlar enligt 

Braun och Clarke (2006) om att generera initiala koder. De koder som framstod var återkommande 

ämnen som respondenterna nämnt upprepade gånger och som de själva nämnt som viktiga. Koderna 

identifierades inledningsvis genom att intressanta meningar markerades med färgpenna. På sidan av 

denna markering skrevs sedan en kort text, ofta i form av fraser eller sammanfattade meningar. 

Exempelvis när respondenterna nämner exempel på att information har uteblivit så skapades en kod: 

bristfällig information. Utifrån råden som Braun och Clarke (2006) ger i sin artikel, valdes många 

koder eftersom det inte på förhand går att säga exakt vilka av dessa som är användbara i analysen. 

Efter kodningen inleddes fas tre genom att söka efter gemensamma nämnare bland våra koder för att 

skapa teman (Braun & Clarke 2006). De initiala teman som framkom var, omvärld, stöd av chef, 

osynliga väggar, förutsättningar, oro, samarbete och mjuka värden. Nästa steg enligt författarna var 

steg fyra och innebar att skapa ordning bland dessa teman. I denna fas används även framework som 
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tillvägagångssätt för att på ett överskådligt sätt skapa en översikt över centrala teman och koder. 

Dessa sammanställdes i en matris för att lättare kunna identifiera skillnader/likheter men även åsikter 

och erfarenheter som sticker ut i datamaterialet (Bryman 2011). Eftersom frågeställningarna i studien 

vill belysa både hur arbetstagarna och arbetsgivarna harr upplevt förändringen. Har det varit viktigt 

att inte enbart illustrera vad flest antal respondenter säger, utan vikt lades även vid respondenter som 

uttalat motsatsen till majoriteten detta för att belysa skillnader. Exempelvis skapades ett 

övergripande tema som kallas ledarskap, där tidigare underkategorier som stöd av chef och 

samarbete ingick. Slutligen i fas fem som handlar om att skapa intresse för de teman som studien 

kommit fram till genom att ge dem intressanta titlar, exempelvis från temat kommunikation som 

ändrades till vikten av kommunikation. I slutändan sammanställdes även samtliga fyra kategorier: 

ledarskap, förutsättningar för delaktighet, vikten av kommunikation och kulturen inom 

arbetsgruppen. Nedan illustreras exempel på tillvägagångssättet med tematisk analys som visar hur 

delar av temat förutsättningar för delaktighet skapades. 

Citat Kod Underkategori Tema 

”Gruppen hade större 

möjligheter att påverka 

situationen än.. man tog 

inte riktigt chansen kan jag 

känna.” 

Påverkansmöjligheter Förutsättningar Förutsättningar för 

delaktighet 

”.. det är nog bra att ha en 

liten vad idé om vad man 

vill och vart man vill innan 

man blandar in 

operatörerna” 

Bestämt sig innan 

inblandning av operatörer 

Bristfällig delaktighet Förutsättningar för 

delaktighet 

”det var ju trist när man 

kom med förslag och inte 

fick något gehör för det... 

då tappar man ju lite suget” 

Medarbetare upplevde sig 

inte hörd 

Bristfällig delaktighet Förutsättningar för 

delaktighet 

Figur 2.0 illustration av den tematiska analysen 
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Resultat  

I detta kapitel kommer respondenternas data att presenteras under följande kategorier: förutsättningar 

för delaktighet, ledarskap, vikten av kommunikation och kulturen inom arbetsgruppen. Under 

studien har två olika intervjuguider använts för att bättre anpassa frågorna till den position de har i 

företaget. Intervjuguiderna finns som bilaga 2 och 3. 

Bakgrund till den empiriska studien 

Förändringsarbetet som studerats är en tidigare flytt av en verksamhet. Flytten initierades på grund 

av att ytan där arbetsgruppen tidigare varit verksam behövdes för andra ändamål. Den tidigare 

platsen skulle bland annat inrymma framtida förrådsutrymmen. Hela flyttprojektet är uppdelat i två 

etapper, den första etappen är redan avklarad och det är den som studien utgår från. Ambitionen är 

att kunna studera framgångsfaktorer och fallgropar utifrån det tidigare förändringsarbetet. 

Resultatet kommer nedan att presenteras i teman som är framtagna utifrån en tematisk analys där 

studiens huvudteman har varit kommunikation, ledarskap, delaktighet och kultur. Resultatet kommer 

att baseras utifrån medarbetarnas upplevelser och erfarenheter kring den tidigare 

förändringsprocessen. Respondenterna delades upp i två kategorier; ett arbetsgivarperspektiv och ett 

arbetstagarperspektiv. Denna uppdelning skapades för att synliggöra eventuella skillnader ur dessa 

två grupper.  

Förutsättningar för delaktighet 

Angående delaktighet är den generella uppfattningen enligt båda parter, att det funnits goda 

möjligheter för arbetstagarna att delta i förändringsarbetets utformning. De ansåg att detta skapade 

förutsättningar för delaktighet genom att arbetstagarna fick komma med förslag och ge synpunkter. 

Projektgruppen utformade dels en enkät där arbetstagarna fick komma med idéer samt en workshop 

där de fick ge förslag till förbättringar inför förändringen. Projektgruppen informerade löpande 

genom veckomöten och hade även representanter med i tvärfunktionella möten. Trots detta var det 

låg respons på enkäterna och projektgruppen fick få inkomna förslag och idéer. Några av 

arbetstagarnas representanter i projektgruppen slutade efter en tid också att närvara på de kallade 

mötena. Nedan visas ett citat där en respondent från arbetstagarna beskriver hur hen upplevt 

möjligheterna till delaktighet: 
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"Det fanns goda chanser att vara med i projektet och påverka och vi ville att dem 

skulle komma med förslag, vi hade massor av möten, uppföljningsmöten varje 

vecka, hur och vem som skulle göra vad" 

En respondent från arbetsgivarna ansåg att arbetstagarna saknade driv och engagemang för att vilja 

delta i förändringsarbetet, vilket illustreras i citatet nedan: 

”Gruppen hade större möjligheter att påverka situationen än… man tog inte riktigt 

chansen kan jag känna.” 

Respondenten uttrycker även en avsaknad av initiativtagande hos en del av arbetstagarna. Det 

framkommer att respondenten reflekterar kring att arbetstagarna uttryckt ett missnöje med 

delaktigheten och att man inte fått varit med och påverka tillräckligt i förändringsarbetet. 

Respondenten svarar med att det alltid har funnits chanser för arbetstagarna att delta. Det 

framkommer flera gånger under intervjuerna med respondenterna bland arbetsgivarna även uttryck 

som ”chansen fanns”, vilket speglar bilden av att arbetsgivarna ansåg att de skapat förutsättningar för 

arbetstagarna att få vara med. Något som kan tala emot att arbetsgivarna har låtit arbetstagarna vara 

delaktiga från start visar sig i de två citaten nedan. 

”.. det är nog bra att ha en liten vag idé om vad man vill och vart man vill innan 

man blandar in operatörerna” 

”man kan inte blanda in alla jämt på allting.. produktionen måste rulla” 

De två citaten är från en respondent med arbetsgivarperspektiv och speglar en bild av att 

arbetsgivarna inte fullt ut har skapat delaktighet för arbetstagarna i den inledande fasen av 

förändringsarbetet. Vad som var bestämt i förändringsarbetet innan “operatörerna” blev inblandade 

kom respondenten dock inte in på.  

Trots att det hade skapats förutsättningar för arbetstagarna att vara delaktiga, saknades det enligt 

respondenter från både arbetsgivarperspektiv och arbetstagarperspektiv engagemang i 

förändringsarbetet. Arbetstagarnas vilja att delta och engagera sig uteblev under förändringen, istället 

skapades en mer negativ inställning hos arbetstagarna inför omställningen. En respondent med 

arbetstagarperspektiv medger att det funnits möjlighet för arbetstagarna att göra sin röst hörd och 

delta i förändringsarbetet. Även om majoriteten av respondenterna menade att möjligheten fanns att 

komma med förslag och åsikter så var det en av arbetstagarna som beskrev sin upplevelse på 

följande sätt:  
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”det var ju trist när man kom med förslag och inte fick något gehör för det... då 

tappar man ju lite suget” 

Respondenten beskriver situationen som att det redan var bestämt när arbetstagarna blev involverade 

i förändringsarbetet, att det redan hade fastställt vad som skulle genomföras och att respondenten inte 

känner att hen fått möjlighet att reellt påverka.  

En annan respondent bland arbetstagarna uttrycker hur hen upplevt det på följande sätt: 

 “jo precis, vi skulle ju komma med förslag men egentligen var det ju ” pang 

pang” i bordet. Så här ska det vara..”  

Respondenten menar att hen upplevt att innan “delaktighet” i förändringsarbetet skapats hade det 

från arbetsgivarnas sida funnits en presenterad bild av hur förändringsarbetet skulle se ut. Detta 

resulterade i ett minskat intresse för delaktighet eftersom respondenten inte kände att hens förslag 

var till någon nytta. Många respondenter förklarar att vissa ídeer och önskemål som inte gick igenom 

hade att göra med vilka resurser som funnits för förändringsarbetet. Både från arbetsgivares och 

arbetstagares perspektiv fanns en gemensam bild av att det handlade om en budgetfråga, att kassan 

var begränsad och av den anledningen hade inte alla önskemål gått igenom.  

Ledarskap  

Under samtliga intervjuer angående den gamla flytten ligger ett stort fokus på det närmaste 

ledarskapet för arbetstagarna. Flera gånger nämns ord som driv, motivation och engagemang som 

önskvärda egenskaper hos ledare som ska driva ett förändringsarbete. En respondent från 

arbetstagarna nämner att dessa egenskaper saknades hos deras ledare, och att det troligen grundar sig 

i att ledaren inte velat ikläda sig den rollen över avdelningen från första början. Det kan ha varit 

något som påverkade ledarens ambition att slutföra förändringen enligt respondenterna.  

En respondent bland arbetsgivarna beskriver att avdelningen som berörts av förändringsarbetet har 

haft ett bristande ledarskap under en längre period. Ett citat som illustrerar den samlade bilden är: 

”Avdelningen generellt är en grupp som man lämnat lite vind för våg och låtit det 

liksom bli självstyrande (...) de får sätta sina egna regler.” 

Flera respondenter anger att avdelningen har ”nerpinkade revir” och att det kan bero på att de arbetat 

under så pass lång tid, ibland uppemot 40 år. Att avdelningen länge varit under oengagerat ledarskap 

har medfört att denna till synes har fått en stämpel över sig att vara en komplex grupp att leda. En 
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respondent från arbetsgivarna beskriver att det bristande ledarskapet över en längre period gjort 

gruppen svårstyrd vilket kan ha bidragit till att intresset för att leda gruppen har varit lågt. Det 

stämmer även överens med tidigare uttalande där en respondent från arbetstagarna nämner att den 

tidigare ledaren inte själv hade viljan att vara ledare över gruppen. 

Under en av intervjuerna kommer en respondent in på ämnet om utvärderingar av tidigare 

förändringsprocesser. Denne nämnde att företaget ofta gör utvärderingar av förändringar i form av 

“vitböcker”. Respondenten ansåg att företaget skulle utnyttja dessa vitböcker mer frekvent och ta 

lärdomar av dessa. För tillfället ansåg respondenten att utvärderingar gjordes men ingen lärdom togs 

tillvara vilket har resulterat i att liknande misstag upprepas i nya projekt.  

I flera intervjuer framkommer tidsaspekten som en förklaring till förändringsarbetets utfall. Flera 

respondenter anser att det funnits brister i tidsplanering och att projektgruppen varit lite för 

optimistisk när det kommer till saker och tings tidsomfattning. En respondent med 

arbetstagarperspektiv uttrycker sig på följande sätt:  

”Borde börjat ett halvår tidigare och haft allt på plats... och inte haft så förbaskat 

ont om tid på slutet. ” 

Det finns synpunkter på förändringsprocessens tidsspann, att saker och ting kunde planerats i ett 

tidigare skede. Majoriteten av de intervjuade visar sig vara medvetna om hur tidsomfattningen ser ut 

på beställningar av lyftbord. De är en process som tar upp till sex månader, från beställning till ett 

färdigmonterat lyftbord på plats. Trots tidsmedvetenheten blev beställningarna försenade. En del 

respondenter menar att det inte kom in önskemål om lyfthjälpmedel och andra förklarar det som att 

det gavs önskemål men som sedan inte fick någon respons. 

En respondent från arbetsgivarna menar det var för omfattande önskemål som inte var genomförbara 

på grund av tidsutrymmet:  

”Sedan hade vi inte kunnat få fram alla lyfthjälpmedel som det fanns önskemål om, 

det fanns inte möjlighet, en process som tar tid.” 

Flertalet respondenter ser brister i tidsutrymmet för förändringsarbetet och menar att det är en 

betydande faktor som påverkar resultatet. 
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Vikten av kommunikation 

Under intervjuerna frågades det aldrig specifikt kring hur kommunikationen har fungerat utan det var 

när frågan ställdes om hur de har upplevt förändringsarbetet som de själva ofta kom in på området, 

därefter ställdes följdfrågor för att få ut ytterligare detaljer.  

Sammantaget råder ingen enighet mellan arbetsgivare och arbetstagare angående hur de tycker att 

kommunikationen under förändringsarbetet har fungerat. Det som skiljer sig åt är hur respondenterna 

talar om kommunikation. Nedan presenteras exempel på hur respondenter med ett 

arbetsgivarperspektiv upplever att kommunikationen har fungerat. 

”Men sen fick alla information och även varför vi flyttade för att göra yta... men 

från början kan det ha varit lite knackigt” 

Ovan nämns att respondenten anser att alla har fått information, ofta genom att arbetstagarna fick 

delta på möten där information skett via muntlig kommunikation. Samma respondent belyser även 

vikten av god kommunikation och att den måste ”spridas till alla”. Däremot beskriver en annan 

respondent med arbetsgivarperspektiv det på ett annorlunda sätt. Denne upplevde att det måste varit 

någonstans i kommunikationskedjan som det funnits brister eftersom arbetsgivarna och arbetstagarna 

haft så pass skilda förväntningar. Citatet nedan är från en respondent med ett arbetsgivarperspektiv 

och är ett exempel som belyser brister i kommunikationen: 

” Mm i kommunikationen… det måste ha varit så... eftersom det enligt mig va så 

pass många som hade en helt annan bild av vad som... som man trodde man skulle 

komma till… De tyckte att ingenting, ingenting var klart...” 

Det respondenten menar är att många av de som blev berörda av förändringen hade en annan 

förväntan av vad som skulle vara klart när de väl flyttade till den nya arbetsplatsen. Respondentens 

citat illustrerar hur arbetstagarna uttryckte sig angående att arbetsplatsens utformning inte var helt 

klar när flytten ägde rum. När flytten skedde ansåg arbetstagarna att det inte fanns förutsättningar för 

att kunna utföra alla arbetsuppgifter eftersom det bland annat saknades väsentliga arbetsredskap. 

Att arbetstagarna däremot hade en annan förväntning än arbetsgivarna är något som framkom under 

en närmare granskning av intervjuerna. När arbetstagarna skulle komma till sin nya arbetsplats ville 

representanter från arbetsgivarna att arbetstagarna skulle få vara med och påverka sin arbetsplats och 

dess utformning, därav ville de inte göra allting klart från början, något det inte heller fanns tid till. 

Exempel som ges är att projektgruppen inte ville köpa in arbetsbord och utrustning i onödan 



  

29 

 

eftersom de inte var helt säkra på att de skulle användas och eftersom det kostade en hel del. Det var 

i detta skeende som repersentanter från arbetstagarna ville ha in sina kollegors åsikter, att de var 

delaktiga i att och påverka deras framtida arbetsplats och själva få komma med synpunkter och idéer. 

Det visar sig dock finnas skillander i förväntningarna med förändringsarbetet. Citaten nedan visar ett 

utdrag ur intervjun med en person från arbetstagarna: 

”Om vi är en ny arbetsplats och vi ska få det bättre då ska vi ju fan komma till ett 

rum som är möblerat. Inte att du ska behöva göra saker själv. Det ska vara ett 

nyckelfärdigt hus.” 

Uttalandet tyder på att det skiljer sig i arbetstagarnas och arbetsgivarnas förväntningar på vad som 

ska vara klart när arbetsgruppen anländer till den nya arbetsplatsen. Dessa vitt skilda förväntningar 

talar för att kommunikationen kring vad som skulle vara klart och vad som behövdes göras när 

arbetsgruppen väl var på plats inte hade blivit kommunicerat på ett tydligt sätt. 

Arbetstagarna tycker däremot i överlag att kommunikationen inom projektgruppen har fungerat 

väldigt bra och talar även om att det hör ihop med att gruppen har haft ett bra samarbete. Exempel på 

hur kommunikationen har upplevts inom projektgruppen illustreras nedan: 

”…inga problem med kommunikationen, väldigt raka rör och väldigt öppet” 

Respondenten som uttrycker citatet ovan talar sedan om hur kommunikationen har fungerat 

gentemot arbetstagarna. Hen förklarar att det funnits en del brister i hur projektgruppen utåt 

kommunicerat till arbetstagarna. Ett exempel som ges är att projektgruppen tenderar att informera i 

svåra termer som alla inte förstår innebörden av. Respondenten ur arbetstagarna beskriver det såhär:  

”…engelska uttryck och japanska... kaizen.. vad i helvete är det.. jag vet vad det 

är.. men en vanlig anställd skiter väl högfullt i vad det betyder” 

Samma respondent framhåller även att det är en hög medelålder i denna arbetsgrupp vilket kan göra 

det svårare att förstå och ta till sig ovan nämnda begrepp. Respondenten ser en problematik kring att 

organisationen använder sig av engelska som koncernspråk. Hen tyckte de kunde prata svenska som 

alla förstår. En annan respondent med arbetstagarperspektiv anser att dialogen mellan 

projektgruppen och arbetstagarna hade kunnat fungera bättre: 

”…och så tycker jag att dem kunde fört fram sina åsikter lite bättre, de som ändå 

vet hur en arbetsstation ska se ut i deras värld, hur de ville att det skulle vara” 
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Respondenten saknar att de berörda arbetstagarna kom med förslag och gav input till projektgruppen 

om hur arbetsplatsen skulle utformas. Vidare talar respondenten om att det kunde höra ihop med att 

engagemanget från arbetstagarna inte var så högt i förändrinsgarbetet. 

Under intervjuerna ställdes även frågor kring vad syftet med förändringen var. Detta gjordes för att 

undersöka om samtliga respondenter hade samma målbild. Samtliga respondenter förklarar att syftet 

med flytten var för att en annan produkt skulle åt den befintliga ytan där gruppen tidigare arbetade 

och att arbetsmiljön skulle förbättras. Det som dock skiljer sig åt mellan arbetstagarperspektivet och 

arbetsgivarperspektivet är att vid intervjuerna med arbetstagarna så stannade ofta syftet med att det 

var för att göra plats åt en annan produkt samt att arbetsmiljön skulle förbättras. Majoriteten av 

respondenterna med arbetsgivarperspektiv förklarade däremot att syftet även var att ändra vissa 

arbetsrutiner för att skapa ett effektivare arbetssätt. En respondent av arbetsgivarna förklarar syftet 

på följande sätt:  

”Syftet med flytten så är det förutom att vi rent tekniskt behövde komma åt den där 

ytan. Sen fanns det och det finns fortfarande en grundtanke nu när vi flyttar upp 

resterande är ju att… de ska bli mycket bättre på att jobba tillsammans, att det ska 

bli ett effektivare upplägg...” 

Respondenternas varierade svar visar att det inte är helt tydligt om förändringsarbetet skulle innebära 

enbart en verksamhetsflytt från punkt A till B eller om syftet var att flytta verksamheten och att det 

samtidigt skulle ske en förändring i arbetsrutiner. Dock verkar vissa respondenter från arbetstagarna 

inte vara helt ovetandes om att ett nytt arbetssätt skulle implementeras. Det framkommer eftersom de 

anser att det är svårt att skapa ett klimat där de berörda arbetstagarna ska börja samarbeta med 

varandra eftersom kulturen i gruppen är så stark. 

Kulturen inom arbetsgruppen  

En majoritet av respondenterna visade sig ha en gemensam uppfattning om hur kulturen på 

avdelningen ser ut och att en grundläggande förklaring till motståndet har att göra med den rådande 

kulturen. Det menar att motståndet bland annat beror på arbetstagarnas i genomsnitt höga ålder och 

långa anställningstid. En respondent med arbetsgivarperspektiv uttrycker sig på följande vis:  

”Jag tror det hade varit lättare att få igenom allt om vi hade haft en yngre 

generation på avdelningen” 

En annan respondent med arbetstagarperspektiv beskriver avdelningens kultur på liknande sätt:  



  

31 

 

“Många har jobbat här i över 30 år, dem är inte så förändringsbara" 

Respondenterna menar att hög ålder och lång anställningstid är bidragande faktorer som gjort 

förändringsarbetet mer motsträvigt. Att arbetstagarna arbetat på samma avdelning under en längre 

period har skapat, som en respondent uttryckte det “nerpinkade revir”, vilket har gjort att många haft 

svårt att vilja samarbeta.  

När respondenterna svarar på hur de ser på konsekvenserna av förändringsarbetet förklarar flertalet 

av respondenterna på liknande sätt. Det finns fortfarande samarbetsproblem i gruppen, en respondent 

beskriver det som följande:  

”Det är fortfarande de här osynliga väggarna, även när vi flyttade upp, att man 

inte riktigt hjälptes åt.”  

Respondenterna menar att de osynliga väggarna uppkom eftersom de tidigare arbetat inom små 

grupper där varje grupp var skild från övriga arbetstagare vilket resulterade i att de kunde arbeta i 

sina respektive grupper och inte behövde ta lika mycket hänsyn till varandra. Respondenter med 

både arbetsgivarperspektiv och arbetsgaraperspektiv anser att förändringsarbetets mål med att 

försöka få bort den gamla uppdelningen i grupperna inte helt lyckats. Det finns fortfarande en del 

brister i samarbetet och “osynliga väggar” visar sig även efter förändringen. 

I flertalet intervjuer framkommer det att respondenter både ur arbetstagar- och arbetsgivarperspektiv 

upplever att avdelningen inte känns lika prioriterad i jämförelse med andra i organisationen. En 

respondent från arbetstagarna beskriver att det finns avdelningar som inte har ett lika tungt belastat 

fysiskt arbete men som har tillgång till betydligt mer lyfthjälpmedel:  

 ”En avdelning 50 meter från oss ... de håller på med plastförpackningar... dom 

har en väldans massa lyfthjälpmedel.” 

Det visar sig finnas en delad uppfattning att anledningen till deras upplevelse av lägre prioritet 

grundar sig att avdelningen inte tillhör den verksamhet som likt övriga avdelningar genererar vinst. 

Respondenter med ett arbetstagarperspektiv menar att anledningen till lägre prioritet är för att de ses 

som en stödfunktion och inte en produktionsenhet. I en intervju med en respondent från 

arbetsgivarna beskrivs även känslan av lägre prioritet på följande sätt:  

”Det finns en känsla att [avdelningen] får lägre prio än produktion, det är en 

ganska allmän känsla skulle jag tro.” 
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Det visar att majoriteten av respondenterna ur de båda perspektiven delar en känsla av att det finns 

en lägre status kring avdelningen jämfört med övriga i organisationen. Respondenterna nämner att 

denna prioritering från företagets sida har pågått under en längre period vilket har skapat klyftor 

mellan avdelningarna. Både ur ett arbetsgivarperspektiv och arbetstagarperspektiv upplevs det att 

organisationen lägger lägre resurser i projekt som berör avdelningen och det har resulterat i att 

avdelningen inte känner sig lika uppskattade som övriga i organisationen. 

Samarbete 

Under intervjuerna framkommer det att arbetstagarna som har genomgått förändringsprocessen 

tidigare har jobbat med olika områden. De har alltid tillhört samma grupp men har haft sina 

arbetsuppgifter inriktade mot egna områden. Detta gör att de själva har kunnat styra över sin 

arbetsprestation och lägga upp veckans produktion på egna vägnar. Samarbetet mellan de olika 

områdena på avdelningen visade sig inte fungera, en respondent med arbetstagarperspektiv 

förklarade det på följande sätt:  

“Om ett område var färdigt med sin produktion för dagen och kollegan på ett 

annat område hade fullt upp så var det inte direkt alltid så att alla hjälptes åt.” 

Enligt många av de intervjuade så var detta något som man ville ändra på. Tidigare bestod 

avdelningen av väggar som skärmade av arbetstagarna vilket möjliggjorde att de kunde arbeta 

undanskymt och grupperingar skapades. Detta var inte längre möjligt eftersom den nya ytan som 

avdelningen flyttat till saknar avskärmade väggar. I och med att arbetsplatsen idag är på en öppen yta 

var tanken att dessa grupperingar skulle avta för att öka samarbetet hos arbetstagarna. En respondent 

anser däremot att dessa grupperingar är svåra att bryta och att samarbetssvårigheterna fortfarande 

kvarstår. 

Diskussion 

När ett förändringsarbete planeras och implementeras är det många faktorer som behöver beaktas. 

Beroende på vilken förändring som skall genomföras kan företag använda sig av olika typer av 

strategier. Resultaten i studien tyder på att förändringsarbetet är en planerad förändring som kan 

likställas med hur Jacobsen (2010) beskriver strategi E. Likt strategi E finns det ekonomiska 

incitament med i målen och förändringsarbetet dirigeras även till majoriteten av ledningen, vilket är i 

motsats till strategi O:s teori, där medarbetarna skall vara högst delaktiga och till stor del vara dem 

som driver förändringen (Jacobsen 2010). I strategi E är motstånd vanligt förekommande och det 
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gäller för ledarna att på ett välplanerat tillvägagångssätt bemöta medarbetarnas eventuella motstånd 

(Jacobsen 2010). Respondenterna i studien anser att medarbetarna har haft svårigheter med att 

kommunicera mellan projektgruppen och övriga medarbetare, en respondent uttryckte att 

informationen specifikt var knackig i början av projektet. Johanson & Heide (2008) menar att 

utrymme för dialog bör vara som störst vid början av förändringsprocessen eftersom det då blir 

lättare för berörda att skapa en förståelse för förändringen. Att informationen var bristfällig från 

ledare till medarbetare i början av projektet kan ha bidragit till en minskad förståelse och därmed 

även ett ökat motstånd till förändringsarbetet.  

Ytterligare tecken på brister i kommunikationen visade sig i respondenternas olika förväntningar. 

När medarbetarna kom att börja på den nya arbetsplatsen hade en respondent ur arbetstagarna en 

förväntan om att i stort sett allting skulle vara klart när de flyttade till det nya arbetsområdet. 

Arbetsgivaren hade en förväntan om att gruppen skulle bidra till projektet och komma med åsikter 

och tankar om till exempel vilka lyftbord och verktyg som gruppen skulle behöva i det dagliga 

arbetet. Att parterna hade olika förväntningar kan möjligtvis förklaras genom att kommunikationen 

varit bristande mellan parterna under förändringsarbetets införandefas. Om medarbetarna hade haft 

förståelse för och insyn i förändringsarbetet är sannolikheten högre att det skulle finnas 

gemensamma förväntningar. Att förväntningarna varierade mycket kan också bero på hur 

respondenterna uttryckte sig angående kommunikation och delaktighet samt hur det utfördes i 

praktiken. Respondenterna förklarar att delaktighet skapats genom enkäter, tvärfunktionella möten 

och att medarbetarna fått löpande information om projektet. Det kan vara så att medarbetarna inte 

ville ta till sig information som de fick eftersom de relativt tidigt var emot förändringen. Att 

medarbetarnas engagemang dalade och att de inte ville vara med och påverka kan ha att göra med 

brister i det viktiga ledarskapet.  

De som var ansvariga för kommunikationen hade troligen vunnit på att inte bara fortsätta informera 

utan även hitta andra sätt att öka förståelsen hos medarbetarna. För att skapa en förståelse hos 

medarbetarna behövs en dialog vilket även är en förutsättning för delaktighet (Johansson & Heide 

2008). En dialog handlar om konsten att tänka tillsammans, att lyssna och kommunicera med 

medarbetarna förutsätter att man kan reda ut eventuella oklarheter och problem. Det finns risker med 

att en monologdriven informering, exempelvis via brevutskick, skapar sämre förutsättningar för 

deltagarna att tolka informationen och därmed inte förstå det faktiska budskapet. Projektgruppen 

anser att de även möjliggjort inflytande i förändringsarbetet genom att berörda medarbetare fick 

svara på en enkät där de fick komma med förslag och idéer till förändringen men denna fick ingen 
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respons. Ingen medarbetare svarade på enkäterna vilket kan ses som ett motstånd i sig. En möjlig 

förklaring kan även vara att de hade svårigheter med att veta vad de skulle bidra med eftersom de 

inte var direkt involverade i projektet. Utifrån kommunikationsmodellen presenterad av Johansson & 

Heide (2008) bör medarbetarna involveras tidigt, redan i vad de kallar analysfasen. Konsekvenserna 

av att involvera medarbetarna så sent i projektet menar Johansson & Heide (2008) kan bidra till ökat 

motstånd. Trots att många möjligheter har skapats för att medarbetarna ska vara delaktiga i 

förändringsprocessen så har engagemanget hos medarbetarna i stort sett uteblivit, väldigt få svar 

inkom exempelvis till enkäten. De representanter som var med på de tvärfunktionella mötena 

hoppade efter en tid av projektet.  

Ledarskapet har en betydande roll att fylla i ett förändringsprojekt eftersom det är en turbulent tid 

som innebär osäkerhet för medarbetarna (Angelöw 2010, Dent & Goldberg 1999). Då behöver 

medarbetarna känna förtroende för ledarskapet för att känna sig trygga vilket bidrar till att minska 

motståndet hos medarbetarna (Dent & Goldberg 1999, Kotter & Schlesinger 2008). Eftersom 

respondenterna anser att ledarskapet saknade engagemang under förändringsprocessen och inte 

brydde sig så mycket om konsekvenserna är det rimligt att anta att medarbetarna inte heller var 

engagerade. Det är därför viktigt att ledaren visar engagemang inför förändringar för att på så sätt 

påverka medarbetarna. Är ledaren engagerad och positiv skapar det förutsättningar för att även 

medarbetarna ska uppfatta förändringen som positiv. Att som ledare även inneha god social förmåga 

har visat sig vara en framgångsfaktor i förändringsarbeten (Gilley et al. 2009), något som resultaten i 

studien tyder på att det närmsta ledarskapet inte har haft. Konsekvensen av brist på goda relationer 

och dialoger var att ledaren inte hade så många synpunkter från medarbetarna att återkoppla till 

projektgruppen.   

Intervjuerna tyder på att det fanns förutsättningar för medarbetarna att vara delaktiga i 

förändringsarbetet men trots detta har delaktigheten i stort sett uteblivit. Det kan bero på att ledarna 

inte lyckats skapa ett engagemang hos medarbetarna i ett tidigt skede, vilket har minskat intresset för 

medarbetarna att vilja delta (Angelöw 2010, Kotter & Schlesinger 2008, Dent & Goldberg 1999). En 

annan möjlig förklaring kan identifieras i en respondents uttalanden om när hen kom med förslag 

utan att få något gehör, vilket gjorde att respondenten tappade intresset till att vilja bidra. Att flertalet 

medarbetare har kommit med förslag men inte fått gehör var inget som framkom under intervjuerna, 

men om så vore fallet, kan det vara en förklaring till det bristande intresset och engagemanget hos 

medarbetarna. En konsekvens av att medarbetarna inte upplever att de har fått vara delaktiga kan 

mycket väl vara att det bidragit till ett ökat motstånd eftersom de berörda får svårare att se 
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förändringen som nödvändig och samtidigt känner sig påtvingade till förändring (Angelöw 2010, 

Kotter & Schesinger 2008, Dent och Goldberg 1999). Fördelen med att involvera medarbetarna 

förutom minskat motstånd är att medarbetarna kan komma med konkreta idéer och lösningar som 

kan bli avgörande för slutresultatet (Johansson & Heide 2008).  

Jacobsen (2010) skriver om uppvisade värden och bruksvärden, om de i ledande position inom 

förändringsprojektet inte ser delaktighet som något nödvändigt och eftersträvansvärt kan det sluta 

med att delaktighet enbart används som ett uppvisat värde. Ett värde som projektgruppen säger sig 

arbeta efter men som de i själva verket inte gör. Att det ser bra ut att möjliggöra delaktighet genom 

forum där medarbetarna får komma med åsikter, men att det inte implementerats i verkligheten. Om 

ledarskapet däremot inte tar medarbetarnas åsikter på allvar utan om syftet bara är att de ska känna 

sig delaktiga, inte att de faktiskt ska vara delaktiga kan delaktighet ses som ett uppvisat värde. För att 

delaktighet ska bli ett bruksvärde krävs det att personer i ledande befattning verkligen värdesätter 

och prioriterar medarbetarnas åsikter och idéer. Att de tror att medarbetarnas delaktighet kommer att 

bidra positivt till projektets resultat. 

 Det kan också vara så att ledningen ser delaktighet och information som synonymer. Det är därför 

viktigt för ledningen att inte förväxla information och delaktighet. Det kan vara så att arbetsgivaren 

uppfattat att medarbetarna fått vara delaktiga men att det i själva verket handlat mer om att ge ut 

information. Om ledningen har en genuin uppfattning om att delaktighet och involvering skapar 

förutsättningar för ett lyckat slutresultat måste de under hela projektets gång säkerställa och 

anstränga sig djupt för att medarbetarna verkligen ska vara involverade. Om medarbetarna visar upp 

ett bristande intresse och motstånd till att engagera sig så behöver ledaren verkligen anstränga sig i 

projektet för att få de som är skeptiska involverade. Det räcker inte med att bara konstatera att “här 

har de fått chansen”, det leder inte till ökad delaktighet. Tappar man hela effekten med att involvera 

kommer inte det önskade resultatet att infinna sig, det i sin tur kan leda till lägre engagemang och i 

vissa fall motstånd till förändringen. Så fort det märks att det finns brister i engagemang och 

delaktighet så bör ledningen skapa aktiviteter för att få medarbetarna att sträva mot gemensamma 

mål. 

Samtliga respondenter ur de båda perspektiven anser att det har varit svårt att skapa delaktighet med 

medarbetarna. För att skapa dialog med större grupper kan en idé vara att dela upp gruppen i mindre 

tvärgrupper. Den rådande kulturen i gruppen kan vara en faktor till att delaktighet uteblir. Vissa 

medarbetare kanske vill vara delaktiga men inte vågar på grund av motståndet och den starka 
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kulturen. Därav kan mindre grupper vara ett alternativ för att försvaga kulturen och skapa större 

utrymme och möjligheter för varje medarbetare att få fram sina idéer och åsikter.  

Flertalet studier (Dent & Goldberg 1999, Johansson & Heide 2008) pekar på vikten av att informera 

berörda medarbetare tidigt i förändringsarbetet vilken även resultatet i denna studie tyder på. För att 

öka transparensen bör personer i ledande befattning verkligen tänka över vilken information som 

kommer ut och i vilken tid detta sker. Ledningen håller många gånger på information angående 

förändringsarbetet enbart inom en projektgrupp eller låter informationen gå ut alldeles försent 

(Johansson & Heide 2008). Mycket information anses "känslig" och av den anledningen avvaktar 

man att sprida informationen vidare till medarbetare som inte är med i projektgruppen. Här bör de 

ledande rollerna verkligen fundera över och ställa sig frågan vad konsekvenserna blir om de berörda 

medarbetarna inte får ta del av informationen. De som har informationen bör väga för och nackdelar 

med konsekvenserna av att dela med sig av den, i många fall kan det vara mer till fördel att sprida 

information vidare direkt.  
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Metoddiskussion 

Studien genomfördes på uppdrag av Volvo Group Truck Operations. Detta har möjliggjort att ett 

reellt problem har studerats. Genom dialog med handledaren på Volvo har relevanta respondenter 

identifierats för intervjuer. Uppdragsgivaren har varit tydlig med att respondenterna ska 

anonymiseras och att datainsamlingen inte ska kunna härledas till någon specifik individ. På grund 

av detta har därför en del av citaten inte tagits med i studien. I övrigt har uppdragsgivaren inte ålagt 

denna studie några andra restriktioner. 

Val av metod föll på kvalitativ undersökning för att besvara frågeställningarna. Vilket även passar 

till det övergripande syftet. Användandet av semistrukturerade intervjuer möjliggjorde följdfrågor 

vilket gav studien intressant och fördjupad insikt som möjligen skulle gått förlorad vid en alltför 

strukturerad intervju alternativt en kvantitativ enkätundersökning. Respondenterna blev även 

informerade dagar innan intervjun skulle äga rum så att de skulle känna sig förberedda och ha tid att 

tänka på deras medverkan i studien vilket förhoppningsvis gjorde dem trygga i att delta i studien.  

En kandidatuppsats på 15 hp medför vissa begränsningar i form av tid och resurser. Trots 

begränsningarna har undersökningen kunnat besvara syftet med studien. De åtta intervjuade 

respondenterna var uttagna efter samtal med HR vilket styrker respondenternas relevans i studien. 

Eftersom vissa nyckelpersoner som varit med i projektgruppen inte arbetade kvar har den möjliga 

datamängden begränsats. Hur mycket bortfallet i studien har påverkat resultatet är svårt att säga men 

dessa personer som ansvarat över förändringsarbetet hade kunnat ge studien mer information och 

därefter ett möjligtvis mer informationsrikt resultat. Det efterfrågades även dokument med 

information angående förändringsprocessens tillvägagångssätt och initiala planer, men dessa togs 

aldrig del av på grund av att personer med tillgång till informationen inte arbetade kvar. Om mer tid 

funnits hade det även varit av intresse att intervjua fler arbetstagare som direkt har berörts av 

förändringsarbetet eftersom det hade givit studien ett större perspektiv på upplevelser och 

erfarenheter av förändringen.  
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Förslag till vidare forskning 

Denna studie har studerat medarbetarnas upplevelser vid ett förändringsprojekt. Studien fann att 

faktorer som delaktighet och kommunikation var viktiga begrepp att arbeta med under 

förändringsarbeten, både denna studie och tidigare studier tyder på det. Studiens resultat tyder på en 

problematik kring att flertalet respondenter såg information och delaktighet som synonymer. Denna 

begreppsförväxling vore intressant att observera i vidare forskning. Detta för att undersöka om det är 

vanligt förekommande under förändringsarbeten eller om det är unikt i denna studie.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Mail till respondenter 

Hej xxxx, 

  

Jag och min klasskamrat Olof går sista terminen på personalvetarprogrammet och skriver vår C-uppsats 

här på Volvo som kommer rikta in sig på den tidigare förändringsprocessen angående avdelningsflytten. 

 

Vi skulle gärna vilja intervjua dig i syfte att få information kring den tidigare avdelningsflytten. 

Du behöver inte förbereda något och passar inte föreslagen tid så får du gärna föreslå ny tid i samma 

rum. 

 

Deltagande i studien är frivilligt. För att underlätta vår analys så ser vi gärna att vi spelar in intervjun. Alla 

som deltar i studien kommer vara anonyma och all data hanteras varsamt. 

 

Har du några frågor så hör gärna av dig. 

 

Mvh Fredrik & Olof 
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Bilaga 2 Intervjuguide arbetsgivarperspektiv 

Intervjuguide (Presentation av dig själv, p-programmet, intresse av förändringsprocesser och vilka 

faktorer det är som avgör att en förändring blir lyckad) (möte inbokat så vi måste avsluta tidigare?) 

 Vilken typ av befattning har du?    

 Antal år som anställd inom företaget?  

 Hur länge har du arbetat med/inom avdelningen?  

Egna ord om omorganiseringen  

 Hur skulle du beskriva att flyttprocessen gått till? 

 Berätta om din roll i flytten?  

 Vad uppfattade du var syftet med flytten?   

 Hur upplevde du förändringsprocessen? ( Känslor: var den svår, jobbig, otydlig..) 

 Blev resultatet som du förväntat dig?  

Ledarskap, Delaktighet 

 Hur har du upplevt samarbetet mellan de involverade? (ledning och kollektivet) 

 Har ni haft samsyn kring förändringen? 

 Hur har du som ledare arbetat för att motivera förändringsarbetet hos medarbetarna?  

 Har du som ledare haft rätt förutsättningar att driva igenom den här förändringen? 

 Har du haft möjlighet att påverka förändringen? På vilket sätt?  

 Vad för konsekvenser ser du av förändringen?  

 Anser du i efterhand att något skulle kunna gjorts annorlunda?  

 Vilka framgångsfaktorer ser du i processen för flytten?  

Avslutning  

 Utöver det vi pratat om är det något som du vill kommentera eller lägga till?  
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Bilaga 3 Intervjuguide arbetstagarperspektiv 

Intervjuguide (Presentation av dig själv, p-programmet, intresse av förändringsprocesser och vilka 

faktorer det är som avgör att en förändring blir lyckad) 

 Vilken typ av befattning har du?    

 Antal år som anställd inom företaget?  

 Hur länge har du arbetat med/inom avdelningen?  

Egna ord om omorganiseringen  

 Hur skulle du beskriva att flyttprocessen gått till? 

 Berätta om din roll i flytten?  

 Vad uppfattade du var syftet med flytten?   

 Hur upplevde du förändringsprocessen? ( Känslor: var den svår, jobbig, otydlig..) 

 Blev resultatet som du förväntat dig?  

Ledarskap, Delaktighet 

 Hur har du upplevt samarbetet mellan de involverade? (ledning och kollektivet) 

 Har ni haft samsyn kring förändringen? (förväntningar) 

 Hur har du upplevt att ledaren har arbetat för att motivera förändringsarbetet hos 

medarbetarna?  

 Har du haft rätt förutsättningar att driva igenom den här förändringen? 

 Har du haft möjlighet att påverka förändringen? På vilket sätt?  

 Vad för konsekvenser ser du av förändringen?  

 Anser du i efterhand att något skulle kunna gjorts annorlunda?  

 Vilka framgångsfaktorer ser du i processen för flytten?  

Avslutning 

 Utöver det vi pratat om är det något som du vill kommentera eller lägga till?  


