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Bakgrund: Alla företag måste genomgå förändringar för att kunna konkurrera och överleva. I 
slutänden är det de anställda som genomför de förändringar som beslutats om. Det är vitalt att 
förstå så mycket som möjligt av individers agerande och de uppkomna attityderna och 
reaktionerna för att kunna leda en förändringsprocess. Om förståelse för detta kan nås kan 
kunskap erhållas om hur ledningen kan arbeta för att undvika eventuella problem som attityder 
och reaktioner kan medföra. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att, ur ett medarbetarperspektiv, analysera de attityder liksom 
reaktioner som uppkommer hos medarbetarna vid en specifik förändringsprocess. 
 
Metod: Det empiriska underlaget har samlats in genom intervjuer öga mot öga eller över telefon 
med anställda på ABB. 
 
Resultat: Förändringsprocessen omfattar en fundamental förändring. Attityderna och 
reaktionerna är i stort förståelse och intresse inför förändringen. Ett visst motstånd kan identifieras 
mycket beroende på brister i informationen.  
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1. Inledning 
 

I följande kapitel kommer en introduktion till ämnet att ges, vilken följs av en 

problemdiskussion där en djupare inblick i vad uppsatsen behandlar erhålls. 

Vidare fastställs de problemfrågor som kommer att besvaras för att uppnå 

uppsatsen syfte. Slutligen redogörs för uppsatsens avgränsningar och en 

disposition till arbetets upplägg presenteras. 

 

  

 

1.1 Bakgrund 

 

 

”Antingen man tycker om det eller inte kan ett företag 

 inte förbli oförändrat i all evighet.” 
Stewart, 1985, s. 11. 

 

 

Förr eller senare måste alla företag genomgå förändringar för att kunna 

konkurrera och överleva. Förändringar kan vara av olika typ och storlek. De Wit 

& Meyer (1998) behandlar olika skillnader som kan framkomma beträffande 

storlek i termer av amplitud och magnitud, det vill säga grad av förändring och 

omfattning, men de kan även delas upp beroende på hur snabbt de genomförs. 

Förändringar vilka sker kontinuerligt i en organisation benämns evolutionära 

förändringar. Dessa består av flera förändringar av mindre karaktär beträffande 

grad och omfattning. Revolutionära förändringar är en annan typ och omfattar 
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istället större omställningar vilka genomförs snabbt och omkullkastar den 

tidigare stabila arbetsmiljön.  Vidare kan förändringar uppkomma av flera 

anledningar. Strebel (1994) diskuterar dessa i termer av förändringskrafter 

(change forces) och menar att de uppkommer i tre olika former. De kan komma 

av trender av sociopolitisk, ekonomisk, teknologisk, konkurrens eller 

organisatoriskmiljö karaktär. Möjligheten finns även att förändringar 

uppkommer som en följd av anpassningen till exempelvis nya produkter eller 

livscykler i de fall ett företags resurser initialt inte är tillräckliga. En tredje och 

slutgiltig möjlighet är att en organisation internt drivit fram förändringen genom 

exempelvis ett ledningsbyte. Förändringar av denna typ är någonting som pågår 

hela tiden inom organisationer, inte minst i ett företagsklimat där exempelvis 

lågkonjunkturer tvingar fram flertalet förändringar i syfte att effektivisera.  

 

Dock finns det flera svårigheter med att genomföra förändringar. I slutänden 

kommer det i stor utsträckning att vara de anställda som genomför de 

förändringar som beslutats om. Ahrenfelt (1995) menar att organisationen utgörs 

av dess medarbetare, att människan är den minsta agerande delen i systemet och 

att det därav blir vitalt att förstå så mycket som möjligt av individers agerande 

för att kunna leda en förändringsprocess. Ansoff (1984) hävdar vidare att en 

förändring med syfte att ändra beteenden måste bli ledd. Således blir förståelsen 

för medarbetarnas agerande viktig och det är denna som ligger till grund för 

denna uppsats genomförande. Vi likställer agerande med reaktioner och 

definierar begreppet såsom Svenska akademiens ordlista (1998) gör som det 

svar som uppkommer hos individer genom påverkan. Vidare kan flera reaktioner 

och attityder uppkomma vid en omställning. Med attityd menar vi en individs 

inställning till någonting i enighet med Svenska akademiens ordlista (1998). En 

försvårande faktor är exempelvis den reaktion som kan uppkomma i form av 
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motstånd. Detta motstånd kan återfinnas på individ-, grupp- samt 

organisationsnivå (Ekvall, 1988).  

Kombinationen av dessa svårigheter och förändringars ständiga pågående gör att 

förändringar är ett angeläget och intressant ämne att studera som ligger väl i 

tiden och som även bör bibehålla sin aktualitet i framtiden. Förändringar 

kommer alltid att ske.  

 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

 

”Att få andra människor med på förändringar är en fråga 

om finess och logik och ibland om det ologiskas logik.” 
Stewart, 1985, s. 158. 

 

 

Beckhard & Pritchard (1992) anser att ledningen måste ha en tydlig vision av 

det önskade slutskedet av en förändring. Denna vision bör användas som en 

gemensam ram både för att inse behovet av en förändring liksom för att styra 

processen av densamma. Adizes (1991) behandlar ett problem som kan 

uppkomma vid implementeringen i termer av att människor styrs av 

egenintressen. Därför är det av betydelse att skapa gemensamma intressen för att 

olika beslut ska genomföras effektivt. Författaren menar även att det i grunden 

måste finnas en ömsesidig tillit till att ett specifikt agerande långsiktigt blir 

vinnande och gagnar båda inblandade parter. I ett företagsfall kan dessa parter 

exemplifieras med ledningen och den anställda.  Hur förändringsprocessen kan 
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beskrivas ur ett medarbetarperspektiv kommer att vara ett av uppsatsens 

delområden. 

 

Som tidigare nämnts är det de anställda som till stor del genomför 

förändringarna. Stewart (1985) menar att det inte alltid är möjligt eller önskvärt 

att endast med makt tvinga igenom ett ändrat arbetssätt. Fokus sätts därför allt 

mer på att genom en ökad förståelse motivera de anställda. Dock är individer i 

grund och botten olika och således kommer de att ha olika attityder till och 

reagera olika på förändringar. Faktorer som kan påverka detta kan vara 

personalens känslor och tillit, men även personlig inställning till förändringar 

(Adizes, 1991; Brundin, 2002; Stewart, 1985). En möjlig reaktion diskuteras av 

Stewart (1985) i termer av stress, vilket enligt författaren i huvudsak beror på 

oklarheter, exempelvis i information. Således omfattar ett framgångsrikt 

genomförande av förändringar en förmåga att leva med och klara upp dessa 

oklarheter. Ansoff (1984) anser vidare att gruppbeteenden i stort kan härledas 

till de tankar som omfattar enskilda individer. För att kunna frammana de olika 

individernas förståelse och kunna hantera dessa olikheter krävs att ett 

medvetande finns för personers olikheter och deras beteenden. Därför kommer 

attityder och reaktioner som uppkommer på individ/grupp samt 

organisationsnivå att vara ännu ett av uppsatsens delområden. Även dess 

bakomliggande orsaker grundade i förändringsimplementeringen kommer att 

behandlas som ett delområde. 

 

I vår tidigare kontakt med företag som genomgått förändringar, exempelvis 

ABB för vilka vi genomförde en tidigare uppsats på c-nivå, har vi upplevt att de 

anställda inte alltid fullt ut förstår varför förändringen sker och således visar en 

viss motvilja till att delta i förändringen och förändra sitt arbetssätt. Detta har vi 

märkt, dels genom direktkontakt med medarbetare, dels genom omdömen från 
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andra inom företaget. Vi ställde oss därav frågan varför situationen såg ut som 

den gjorde och om det fanns någonting specifikt i ledningens agerande som hade 

framkallat de reaktioner och attityder som fanns hos de anställda, eller om de 

helt enkelt berodde på individerna. Önskan att identifiera dessa attityder och 

reaktioner baseras på viljan att förstå vilka ageranden från ledningens sida i 

termer av beteenden och utageranden som kan ligga till grund för de anställdas 

attityder och reaktioner. Det vill säga vilket utfall som fås genom vissa metoder. 

Till viss del uppkommer dessa av personliga skäl, men finns det ett mer 

generellt samband eller går det att fastställa att en viss typ av person önskar ett 

visst agerande? Om en djupare förståelse för detta kan nås kan kunskap erhållas 

om hur ledningen kan arbeta för att undvika eventuella problem som attityder 

och reaktioner kan medföra, vilket är varför denna uppsats genomförs. Vi är av 

uppfattningen att majoriteten av den litteratur som finns inom området allt som 

oftast riktar sig mot en del av förändringsprocessen alternativt medarbetarnas 

inställning. Vi vill med denna uppsats bidra och komplettera med en mer 

helhetsbild av situationen, en helhetsförståelse. 

 

Sammanfattningsvis kan fastställas att problemet består i följande. Förändringar 

kommer alltid att ske och det kommer att vara någonting varje företag måste 

genomgå för att överleva. Samtidigt är det medarbetarna som i stort genomför 

förändringarna och för att leda förändringsprocessen krävs en viss förståelse för 

medarbetares attityder och reaktioner. Då medarbetarna i och med detta får en 

betydelsefull roll vid förändringar är det intressant att se på processen ur deras 

synvinkel. Om förståelsen för medarbetarnas attityder och reaktioner uteblir 

kommer det således att bli svårt att leda processen och det finns en möjlighet att 

förändringen inte genomförs alls. Detta innebär i sin tur att företaget inte lyckas 

med den tänkta anpassningen och kan få svårt att överleva på marknaden.  
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För att kunna nå denna förståelse krävs kunskap om hur förändringsprocessen 

bedrivits liksom vad som kan påverka de attityder och reaktioner som kan 

framkomma hos individer/grupper såväl som inom hela organisationer. Denna 

insikt kan nås genom besvarandet av nedanstående problemfrågor 

 

 

 

1.3 Problemfrågor 

 

 

• Hur kan förändringsprocessen beskrivas ur ett medarbetarperspektiv? 

• Vilka attityder och reaktioner kan identifieras hos de anställda? 

• Hur kan attityderna/reaktionerna förklaras med bakgrund i medarbetarna 

och den genomdrivna förändringsprocessen? 

 

Med medarbetarperspektiv menar vi att förändringen studeras ur medarbetarnas 

synvinkel. Det är deras uppfattningar om förändringsprocessen som belyses.  

 

Dessa frågor besvaras för att uppnå uppsatsens syfte, vilket följer härpå. 
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1.4 Syfte 

 

 

Syftet med denna uppsats är att, ur ett medarbetarperspektiv, analysera de 

attityder liksom reaktioner som uppkommer hos medarbetarna vid en specifik 

förändringsprocess.  

 

 

 

1.5 Den studerade förändringen 

 

 

Den förändring som kommer att studeras är den som genomförts inom ABB i 

samband med det antagna fokus mot kundorientering. Denna omfattar 

implementeringen av nyckelkundsteam samt account managers (AM) och 

kommer vidare i uppsatsen att omnämnas förändringen mot 

nyckelkundsteam/AM. 

 

 

 

1.6 Avgränsningar 

 

 

Uppsatsen behandlar organisatoriska förändringar. Wilson (1992) anser att 

förändring är ett fenomen som inte kan begränsas endast till beteendeaspekterna. 
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Författaren menar att de även måste blandas med exempelvis ekonomiska, 

historiska och politiska aspekter. Detta är ett exempel på att förändringar är ett 

omfattande ämne att studera, vilket gör att avgränsningar blir nödvändiga.  

 

Individers attityder och reaktioner med psykologin och personligheten som 

utgångspunkt kommer endast delvis att behandlas. Individers agerande är 

oerhört svårt att tolka och förstå. Reaktioner kan uppkomma beroende på många 

faktorer. Delvis för att alla individer är olika i grund och botten och har olika 

personligheter och erfarenheter, delvis uppkommer reaktioner som ett svar på de 

olika situationer individerna hamnar i. I denna uppsats kommer en viss 

förenkling att ske då vi inte direkt kan ta hänsyn till hur olika individers tidigare 

erfarenheter påverkar. Detta skulle bli alltför omfattande att behandla i en 

uppsats av denna typ. Personligheten kommer att studeras, men endast kort och 

begränsat. Att detta över huvud taget genomförs är för att se om detta kan 

påverka attityder och reaktioner så hög grad att andra faktorer inte har någon 

större vikt.   

 

 

 

1.7 Uppsatsens disposition 

 

 

Denna uppsats kommer att följa följande mönster som illustreras i nedanstående 

figur:  

 



Inledning 
 

9 

Figur 1: Uppsatsens disposition  

 

 

Det inledande kapitlet introducerar ämnesområdet och uppsatsens grund i termer 

av syfte samt frågeställningar. Här behandlas även de avgränsningar vi gjort. 

Kapitel två följer med en diskussion kring den metod och det arbetssätt studien 

bygger på. Vi redogör även för det vetenskapliga förhållningssätt och det 

angreppssätt vi arbetat utifrån. I detta kapitel återfinns även en diskussion kring 

uppsatsens trovärdighet samt kritik som kan riktas mot densamma. I det tredje 

kapitlet behandlas de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Dessa omfattar 

dels teorier gällande förändringsprocesser, men även teorier beträffande 

reaktioner och attityder till förändringar. I kapitel fyra återfinns det empiriska 

avsnittet där informationen vi samlat in genom intervjuerna redogörs för. Vår 

analys där teorierna sätts in i den studerade förändringen behandlas i 

1. Inledning 

2. Metod

3. Förändringar samt 
medarbetarnas 

attityder och rektioner 

4. Förändring mot 
nyckelkundsteam/AM 

5. Analys

6. Slutsatser och 
rekommendationer 
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nästföljande kapitel och slutligen redovisas de slutsatser vi drar samt de 

rekommendationer vi gör. 
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2. Metod 
 

I detta kapitel redogörs för vår syn på verklighet och vetenskap, vilket ligger till 

grund för de val som gjorts gällande studiens design. Vi redovisar här vilka 

utgångspunkter vi haft och hur undersökningen utförts. 
 

 

   

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

 

Idén med vetenskap är ur en positivistisk synvinkel att den ska vara objektiv, 

vilket Lundahl & Skärvad (1999) diskuterar. Dock kan man fråga sig om det är 

överhuvudtaget möjligt att vara objektiv. Vi bär med oss tidigare erfarenheter 

och värderingar som spelar roll i hur vi uppfattar saker och tolkar vår 

omgivning. Därför är det viktigt att redogöra för vårt vetenskapliga 

förhållningssätt och på så sätt förklara för läsaren hur vårt förhållningssätt 

påverkat studien och genomförandet av denna. Genom denna redogörelse ger vi 

läsaren en möjlighet till ett ställningstagande till de resultat som framkommer i 

studien.  

 

Vi anser att denna studie speglar vårt förhållningssätt samt de erfarenheter och 

värderingar som vi bär med oss sedan tidigare. Vi kommer under uppsatsens 

genomförande se på olika förhållanden utifrån vår subjektiva verklighet och 

vidare tolka utifrån vad vi anser oss se.  Således kommer den förståelse vi fått 

och de tolkningar som vi gjort under insamling av information att bära spår av 
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oss själva. Vi har därför antagit vad Lundahl & Skärvad (1999) kallar ett 

hermeneutiskt förhållningssätt.  

 

Ordet hermeneutik kommer från grekiskans utläggningskonst eller 

förklaringskonst (Gilje & Grimen, 1992). Lundahl & Skärvad (1999) menar att 

huvudsyftet med detta är att tolka samt förstå. Vi som hermeneutiker anser att 

samhället med dess aktiviteter är uppbyggda och tolkade av dess aktörer. Vi 

väljer även att följa hermeneutikens ena tradition som innebär att vi är medvetna 

om detta fenomen, att tolkningar redan existerar, och själva försöka tolka utifrån 

det existerande läget, något som diskuteras av Lundahl och Skärvad (1999). Här 

anses dessa tidigare tolkningar vara fundamentala.1 Genom att de enskilda 

individernas tolkningar tas i beaktande kommer helhetsförståelsen att vara 

summan av de olika tolkningarna inom den (Widersheim-Paul & Eriksson, 

1991). Vidare påverkas helheten av de tolkningar vi gör. Även Lundahl & 

Skärvad (1999) menar att hermeneutiken bygger på att det endast är möjligt att 

förstå olika fenomen om sammanhanget förstås. Vi anser i enighet med Lundahl 

& Skärvad (1999) att förståelsen kan variera beroende på vem som tolkar. I vår 

studie har vi intervjuat ett antal individer som med allra största sannolikhet 

tolkar verkligheten på olika sätt, vilket påverkar hur de besvarar frågorna. 

 

Som tidigare nämnts anser vi att vara omöjligt att vara objektiv då vi alltid bär 

med oss tidigare erfarenheter och värderingar. Vi tycker oss således ha haft en 

slags förförståelse redan innan val av uppsatsämne och vidare studier av detta. 

Förförståelse är enligt Widersheim-Paul & Eriksson (1991) ett grundläggande 

begrepp inom hermeneutiken och detta syftar till att hur något uppfattas beror på 

den bakgrund och de förutsättningar vi har. Tanken är att förförståelse är av vital 

                                                 
1 Möjligheten finns även att, i enighet med den andra traditionen, försöka bortse från de 
tidigare gjorda tolkningarna då det anses att dessa oftast är felaktiga.  
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betydelse då det i avsaknad av den blir omöjligt att veta vad uppmärksamheten 

ska riktas mot. Några delar som förförståelse omfattar är språk och begrepp, 

trosuppfattningar liksom personliga erfarenheter.  

 

Vårt arbetssätt under tiden kan likställas med den hermeneutiska cirkeln, eller 

spiralen som den ibland kallas (se figur 2). Genom vår förförståelse framkom 

olika problem, frågor och idéer som rörde det ämne vi beslutat oss för att 

studera. Dessa behandlade vi vidare genom dialoger och diskussioner med 

varandra och med några kollegor, men även genom litteraturstudier. Dessa 

dialoger låg som grund till de tolkningar vi gjorde, vilka ledde till en ny 

förståelse vilket i sin tur medförde att nya frågor och problem uppstod och att 

processen fortskred. Vidare menar Widersheim-Paul & Eriksson (1991) att det 

inte finns någon sann eller slutgiltig kunskap utan att forskningen är en ständig 

process där det centrala är att öka sin förståelse.  
 
 

Figur 2: Den hermeneutiska spiralen 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Ur: Widersheim-Paul & Eriksson, Att forska, utreda och  

rapportera, 1991,  s. 152.  
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2.1.1 Induktion vs. Deduktion 
 

Vidare kan diskuteras huruvida vår uppsats är av induktiv eller deduktiv art. I 

vår studie har vi tagit hjälp av befintlig teori inom området vid problem och 

syfteprecisering. Vi försöker med utgångspunkt från våra egna åsikter att tolka 

det vi ser med hjälp av teorier. Detta gör att vår studie, enligt Alvesson & 

Sköldberg (1994), är av deduktiv natur då forskningen tar avstamp i redan 

befintlig teori. Hade uppsatsen istället utgått från empirin hade den enligt 

författarna haft en induktiv karaktär. I likhet med Andersens (1994) resonemang 

har vi en fast förståelseram som utgångspunkt när vi tolkar eller förutsäger 

händelser. Även om vi inte avser att testa hypoteser, vilket enligt Widersheim-

Paul & Eriksson (1991) visar på en deduktiv karaktär, anser vi oss ha denna 

ansats då vår uppsats med exempelvis frågeguiden utgår ifrån teorierna. 

Författarna beskriver induktion genom att man utifrån skilda fenomen i 

verkligheten sluter sig till mer generella utsagor, vilket betyder att man genom 

observationer och generaliseringar kan bilda teori. Vi anser oss inte med hjälp 

av de observationer vi gjort kunna göra några större, övergripande 

generaliseringar och således inte heller skapa egna teorier (för en djupare 

diskussion kring uppsatsens generaliserbarhet se 2.4.2). Därmed menar vi inte 

heller att uppsatsen har en induktiv ansats.   

 

 

2.2 Uppsatsens angreppssätt 

 

 

För läsarens förståelse för uppsatsen och dess genomförande är det dock inte 

tillräckligt att diskutera vår syn på vetenskap och verklighet. Det kan även vara 

av betydelse att föra en diskussion kring den karaktär uppsatsen har. 
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Vår uppsats bygger på sex stycken intervjuer med individer inom ABB, vilka 

alla är en del av samma förändring. Vi önskar få en bild av hur ledningens 

agerande har påverkat de attityder och reaktioner de anställda har till 

förändringen. Det finns vissa delar som skulle ge uppsatsen drag av en fallstudie 

som, enligt Merriam (1994), innebär studerandet av komplexa sociala enheter 

som består av multipla variabler för att förstå helheten, i denna uppsats fall 

studerandet av nyckelkundsteam. Vidare söker vi en detaljerad beskrivning för 

denna enskilda förändring. Dock anser vi inte att uppsatsen når det djup som 

krävs för att den ska klassificeras som en fallstudie i och med den begränsade tid 

under vilken undersökningen bedrevs. Uppsatsen visar även drag utav en 

tvärsnittsstudie då vår uppsats är något bredare i sin karaktär. Vår typ av 

insamlad data är även i enighet med en tvärstudieansats då, enligt Lekvall & 

Wahlbins (1993) uppdelning, sådana baseras på kvalitativ data. Således ser vi 

vår uppsats som ett mellanting mellan en fallstudie och en tvärsnittsstudie. Vi 

anser att intervjuer är en lämpligt metod för att kunna få den information som 

behövs för att uppfylla syftet att identifiera reaktioner och attityder uppkomna 

som svar på en viss förändringsprocess. Vi behöver veta medarbetarnas åsikter 

och vi anser att intervjuer är passande i vårt fall. Detta beroende på att vi på 

detta sätt kan föra relativt ostandardiserade diskussioner som ger mycket 

information och nya områden får möjlighet att uppkomma. En enkät hade 

således inte varit lämplig som metod i detta fall.  Observationer hade även varit 

ett möjligt sätt att genomföra uppsatsen, men då förändringar är någonting som 

tar många år anser vi denna metod vara något för tidsödande varav intervjuer 

återigen verkar vara en lämpligare metod. 

 

Vår studie kan placeras i en modell framtagen av Lekvall & Wahlbin (1993) där 

de klassificerar undersökningar beroende på vilken karaktär den insamlade datan 

har samt vilken typ av analys som genomförs (se figur 3 där vår studie återfinns 

som en vit cirkel). Möjliga angreppssätt är att studera ett visst fall enskilt, att 
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istället rikta sig mot ett bredare segment eller att studera skillnader över tiden. 

Datan kan ha karaktär av kvantitativ art i det att den är mätbar eller kvalitativ art 

då den är icke- mätbar.  

 
Figur 3: Uppsatsklassificeringar 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

Ur: Information för marknadsföringsbeslut, Lekvall och Wahlbin, 1993, s. 140. 
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undersökningar. Dessa kallas även ibland deskriptiva (Lundahl & Skärvad 

1999). Dock uppvisar uppsatsen även drag av det Widersheim-Paul & Eriksson 

(1991) betecknar förklarande undersökningar då orsak och samband blir centrala 

begrepp. Vi söker en orsak till de attityder och reaktioner som uppstod i 

samband med förändringen och ledningens agerande. Arbnor och Bjerke (1994) 

menar dock att det inom företagsekonomin kan vara svårt att finna strikta 

förklaringar i motsats till naturvetenskapen där tester kan genomföras på ett 

annat sätt. Att en uppsats är av flera karaktärer är inte ovanligt. Lekvall & 

Wahlbin (2001) nämner att det ofta måste finnas en förståelse för flera 

inriktningar i en uppsats. Även Andersen (1994) menar att den beskrivande 

undersökningsansatsen förekommer i olika varianter i de flesta undersökningar 

eller projekt.   

 

 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

 

 

Vi har nu redogjort för vår syn på vetenskap och verklighet samt klassificerat 

vår uppsats. För att läsaren ska kunna få en möjlighet att bilda sig en egen 

uppfattning om uppsatsen samt ta ställning till dess trovärdighet krävs dock att 

det praktiska tillvägagångssättet redogörs för, vilket sker härnäst.   

 

Då denna studie bygger på information om ABB har det varit viktigt att få en 

bra insikt i företaget. Denna information har vi initialt fått genom Per Fridh, 

Manager på Customer Support ABB i Västerås. Per Fridh var vår kontaktperson 

när vi skrev vår uppsats på c-nivå på uppdrag av ABB. Således fick vi den 
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initiala informationen om företaget redan för ett halvår sedan. Vidare 

information har samlats in genom ett antal intervjuer. 

I denna uppsats har både primära samt sekundära källor använts. Primära källor 

är inte baserade på någon tidigare källa till skillnad från sekundära (Lundahl & 

Skärvad, 1999). I och med att vi antagit ett mer deduktivt synsätt skedde 

insamling av sekundär information såsom litteraturstudier av teorier på ett tidigt 

stadium. Denna information använde vi oss sedan av vid utformning och 

formulering av syfte samt problemfrågor. Den låg även till grund för planering 

av insamlingsmetod och utformning av denna. 

 

 

2.3.1 Informationsinsamling 
 
Information som bygger på primära källor baseras på sex stycken intervjuer där 

två skett öga mot öga och resterande via telefon. Vi hade helst sett att alla 

intervjuer gått till på samma sätt och då vid ett möte, men då detta inte var 

genomförbart på grund av geografiska avstånd och respondenters upptagna 

schema fick några ske via telefon (vidare resonemang kring hur detta kan ha 

påverkat återfinns under metodkritik). Då vår studie behandlar en förändring 

inom ABB var det viktigt att samla in förstahandsinformation från dem som var 

inblandade och berörda av förändringen. De personer vi intervjuade var alla 

påverkade av förändringen i sin roll inom ett nyckelkundsteam eller som 

account manager och flertalet hade jobbat under en lång period för ABB, ofta 

15-20 år. Endast en hade blivit nyanställd i nuvarande tjänst i samband med 

förändringen. Trots att denna person inte direkt kunde ge oss den bild av 

förändringsprocessen vi sökte, gav det oss en möjlighet att få se hur en person 

som kommit utifrån uppfattat situationen och medarbetarnas attityder och 

reaktioner. Således såg vi också denna intervju som relevant.   
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Den frågeguide som användes vid intervjuerna utformades och baserades med 

en grund i de valda teorier som vi behandlar (se kapitel 4), men även mer 

generella frågor beträffande förändringen formulerades (se appendix 1). Alla 

kan dock anses ha uppkommit genom den kunskap vi tillskansat oss i och med 

litteraturstudier och referenskapitlets sammanställning. Vi lade stor vikt vid att 

inte formulera frågorna på ett ledande sätt. Även ordningen i vilken de ställdes 

funderades kring och vi valde att ställa frågor gällande samma område, 

exempelvis uppkomna reaktioner, tillsammans. De mer generella frågorna 

ställdes först för att inte respondenten skulle färgas av tidigare svar gällande 

detaljer. Efter färdigställandet av frågeguiden bad vi ett par kollegor på 

universitetet att titta igenom den för kommentarer och åsikter. Genom detta 

förfarande fick den ett större mått av validitet. Intervjuerna som skedde öga mot 

öga har gått till så att vi besökt respondenterna på plats där de arbetar. Vi 

presentade initialt oss själva och uppsatsen, men var försiktiga med att göra 

detta i alltför stor detalj då vi inte ville att deras frågor skulle färgas av att veta 

för mycket om uppsatsen. Vidare följde en diskussion kring anonymitet, vilket 

var önskat av några. Totalt tog dessa intervjuer i ungefär en timma. Frågorna 

hade inte skickats ut i förväg. Detta beror på att vi kände att frågorna inte var av 

den sort att de behövde begrundas innan. Vi ville dessutom ha spontana svar för 

att få mer ärliga svar som inte fått tänkas igenom och läggas tillrätta. Frågorna 

var relativt icke standardiserade. Även om de följde en framställd frågeguide 

fanns stort utrymme för följdfrågor och vidare diskussioner, vilket även ofta 

förekom. För att få så korrekt dokumentation av intervjuerna spelades dessa in 

och skrevs ut. Som komplement till de djupintervjuer som gjordes genomfördes 

ytterligare intervjuer via telefon. De intervjuer som realiserades via telefon 

skedde ifrån hemmet och antingen till de intervjuades kontor eller mobiltelefon 

och hade ungefär samma tillvägagångssätt som de intervjuer som skedde öga 

mot öga. Dessa var dock något kortare och tog ungefär 30 minuter. Även dessa 
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spelades in (i de fall detta tilläts, vilket var alla utom ett) och skrevs ner. I de fall 

respondenterna önskade fick de ta del av vår utskrift för eventuell korrigering. 

 

Som en ytterligare del genomfördes ett slags personlighetstest för att påvisa hur 

pass förändringsmottagliga/motvilliga individerna var. Detta beroende på att det 

kan finnas orsaker till attityder och reaktioner baserade på personligheten. Även 

om detta inte är någonting vi kommer att studera mer i detalj ville vi se om det 

fanns något tydligt samband som överbryggade alla andra orsaker. Att detta test 

genomfördes på detta sätt beror på att vi inte tror oss kunna fråga 

respondenterna om deras personlighet rakt ut. Dels är det inte säkert att de själva 

vet var de står, dels kan det vara så att de inte vill erkänna en motvilja till 

förändringar. Detta test kommer från boken Change skriven av Stewart (1985) 

och går ut på att personerna väljer ett av två uppställda alternativ i flertalet 

påståenden (se appendix 2). Vid intervjuerna som skedde öga mot öga fick 

personerna efter intervjuns första del fylla i ett formulär vilket alternativ de 

valde. Gällande de intervjuer som istället skedde över telefon skickade vi istället 

ut detta via e-mail efter intervjuns slut. En introduktion till hur ifyllnad skulle 

ske gavs redan på telefon, men fanns även med i mailet. Respondenterna 

skickade sedan tillbaka det ifyllda formuläret till oss på samma sätt. Det fanns 

dock ett fall där denna del inte kunde genomföras på grund av förhinder i form 

av resa.  Beträffande val av respondenter har vi delvis själva tagit kontakt med 

ett antal ABB kontor i Sverige. Delvis har även Per Fridh hjälpt oss med 

kontakter och således också valt ut några av de personer som vi intervjuat. Hur 

detta kan påverka uppsatsens resultat diskuteras vidare under metodkritik. 

Ytterligare primär information har tillhandahållits av Per Fridh. Detta har varit 

för att få en generell bild av förändringen som inte är lika färgad av 

medarbetarnas syn, liksom för att se vad tanken med förändringen är från 

ledningens sida. Vi har under arbetets gång haft möjligheten att återkomma till 

honom för fler frågor och vidare information i den mån att något var oklart. 
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Sekundär information har likväl använts i samma syfte i form av företagets 

hemsida, informationsmaterial från ABB samt flertalet artiklar. Även om 

sekundära källor också har använts vid insamlandet av information om 

förändringen har de primära källorna haft en större betydelse. 

 

 

2.3.2 Från intervjuer till empirin 
 
Den information som vi samlat in redogörs för i uppsatsens fjärde kapitel. För 

att få en överblick över de svar som uppkommit, vår råempiri, har de olika 

frågorna och dess svar bearbetats genom att de grupperats och jämförts. Utifrån 

detta har vårt empiriavsnitt framvuxit. Då vissa av de tillfrågade önskade vara 

anonyma har vi valt att använda fingerade namn. Detta anser vi inte ha någon 

betydelse för uppsatsens trovärdighet. Det viktiga är vad som framkommer inte 

vem som säger vad. Vi har valt att i stort utgå från medarbetarnas citat för att 

påvisa den bild som finns inom företaget. Citaten har valts ut för deras 

belysande egenskapers skull samt för att styrka vår övriga information och 

vidare analys. Analysdelen av uppsatsen har varit pågående under en längre 

period. Vi anser att hur detta fortgått i vår undersökning stämmer väl överens 

med Carlssons (1991) idé om att gränserna mellan de olika delarna i en 

kvalitativ forskningsundersökning är flytande och ofta glider in i varandra.  

 

Vi vill än en gång förtydliga att vi fokuserar på förändringen ur medarbetarnas 

synvinkel och att det är deras uppfattningar om förändringsprocessen som 

belyses. Även om det studeras hur ledningen genomfört förändringen behandlas 

detta utifrån de personer som direkt har berörts av förändringen.  Det är således 

inte säkert att det framkommer exakt vad ledningen gjort utan hur medarbetarna 

uppfattat att det gått till.  
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2.4 Uppsatsens akribi 

 

 

En uppsats tillvägagångssätt är viktigt att beakta för att kunna avgöra huruvida 

en uppsats är trovärdig eller ej. Anledningen till att detta är viktigt är att enligt 

oss är en uppsats trovärdighet grunden till att den ska vara meningsfull. 

 

Vid diskussioner av uppsatsers trovärdighet framkommer ofta två centrala 

begrepp: reliabilitet och validitet. Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet, 

stabilitet, huruvida en undersökning ger samma resultat vid upprepad mätning 

(Trost, 2001). Validitet omfattar istället hur väl en undersökning mäter det den 

är konstruerad att mäta (Litwin, 1995). Widersheim-Paul & Eriksson (1991) 

anser att en uppdelning på inre och yttre validitet är lämplig. De två begreppen 

reliabilitet och validitet är dock främst anpassade till kvantitativa studier där ett 

mätinstrument används. Inom kvalitativa studier anser Carlsson (1991) att det är 

forskaren själv som utgör mätinstrumentet. Enligt Merriam (1994) bör således 

en något annan innebörd läggas i dessa termer vid kvalitativa studier. Författaren 

anser det vara lämpligare att diskutera konsekvens alternativt överensstämmelse 

istället för reliabilitet och sanningsvärde och överförbarhet istället för inre samt 

yttre validitet. Följaktligen är det dessa termer vi använder i följande diskussion 

kring uppsatsens akribi. 

 

 

2.4.1 Konsekvens 
 

Begreppet konsekvens när det gäller studier av den typ vi genomför blir aningen 

problematiskt. Den grundliggande idén vid diskussioner om en uppsats 

konsekvens (reliabilitet) behandlar, vilket tidigare nämnts, huruvida en uppsats 
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kan genomföras vid ett annat tillfälle, men ändock frambringa samma resultat. 

Vår studie baseras på människors idéer och beteende, vilket kan variera mycket 

med olika individer och över olika tidsperioder. Dessutom påverkar naturligtvis 

vår förförståelse hur vi analyserar och tolkar situationer och sedan drar 

slutsatser. Därför kan dessa delvis skilja sig från vad andra individer med en 

annan förförståelse och en annan tolkning skulle ha kommit fram till. Vi anser 

dock att den förförståelse man har och således hur man tolkar och analyserar 

påverkas av det samhälle och den miljö man vuxit upp i. Således kommer våra 

tolkningar inte i så stor utsträckning att skilja sig från vad andra i en liknande 

miljö skulle komma fram till, givet att studien sker från samma perspektiv och 

med samma empiri. Det bör dock poängteras att i kvalitativa studier anses 

författarnas bidrag i form av tolkningar vara en viktig del av uppsatsen. Således 

skulle det inte vara önskvärt att helt bortse från dessa.  

 

 

2.4.2 Sanningsvärde och överförbarhet 
 

Sanningsvärdet (den inre validiteten) omfattar huruvida en undersökning mäter 

det den avser att mäta i det att det finns en överrensstämmelse mellan modellens 

begrepp och de mätbara definitionerna av densamma. Överförbarhet (yttre 

validitet) härrör istället till om de resultat som nås genom de mätbara 

definitionerna speglar den situation som finns i verkligheten. Om så är fallet kan 

generaliseringar göras och resultaten således överföras även till andra 

situationer, vilket Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991) diskuterar. Nämnas bör 

även att vi anser oss se på sanningsbegreppet utifrån koherensteorin (Wogau, 

1970 i Carlsson, 1991). Denna omfattar att en diskussion kring sanningshalten 

beror på huruvida ett visst resonemang följer på ett system av andra satser, kort 

sagt hur logiskt och begripligt ett resonemang är. Således behöver sanningen 
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inte direkt spegla en objektiv verklighet, då vi som hermeneutiker inte anser det 

finnas en sådan.  

 

Då vår undersökning har ett deduktivt angreppssätt har dess tillvägagångssätt i 

stort formats utifrån de teorier som existerar inom området. En risk med detta 

nämner Andersen (1994) då författaren menar att arbetet på detta sätt kan bli 

färgat av teorierna. Vi anser dock att teorierna har givit oss en bra grund och en 

insikt om vad som är relevant att studera inom ämnet, vilket gör att 

undersökningen genom frågorna utformats på ett sådant sätt att vi mäter vad som 

avses. Därav bör undersökningen ha högt sanningsvärde. Ännu en omständighet 

som kan påverka sanningsvärdet är faktumet att vi, vilket tidigare diskuterats, 

hela tiden tolkar olika situationer utifrån vår förförståelse. Den information vi 

samlar in är av kvalitativ art och således är det inte möjligt att göra jämförelser i 

siffror utan vi kommer istället att behöva tolka och analysera den. Naturligtvis 

påverkar detta resultaten, men då vi mer ser våra tolkningar som ett bidrag än 

som en brist är detta enligt vårt synsätt inte ett stort problem.  

 

Frågan kvarstår om det är möjligt att generalisera utifrån de resultat som 

framkommit i uppsatsen. I denna uppsats kommer inte att resultaten göra det 

möjligt att generalisera i statistisk mening då resultatet inte är mätbart. Det är 

dock möjligt att, som Yin diskuterar i Lundahl & Skärvad (1999), se mönster i 

resultatet och med tidigare teorier som referenspunkt jämföra de nya och 

eventuellt generalisera. Vi är medvetna om att uppsatsens resultat baseras på ett 

litet antal intervjuer, vilket gör att uppsatsens generaliserbarhet minskar. 

Emellertid menar vi att det är möjligt att använda denna uppsats resultat även för 

andra företag som ska genomgå förändringar. 
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2.5 Metodkritik 

 

 

Som diskuterats tidigare är det av stor vikt att beakta huruvida en undersökning 

är trovärdig eller ej är. Dock finns det flera faktorer som kan påverka detta. 

Därför följer nu en diskussion om kritik som kan riktas mot vår uppsats och dess 

trovärdighet.  

 

Kritik kan uppkomma över valet av studie. Då vår studie är en förhållandevis 

begränsad sådan kunde det ha varit önskvärt att den varit bredare i termer av att 

flera personer intervjuats. Önskvärt hade även varit att vi hade haft möjlighet att 

följa processen under en längre tid för att få mer djup i studien.  

 

Vidare kan kritik mot primära källor framföras. Då vi inte själva helt och hållet 

fick möjlighet att välja ut våra respondenter kan detta innebära en viss riktning. 

Detta beroende på att det kan finnas en anledning till att personen som valde ut 

respondenterna valde just personer som exempelvis uppfattas som positiva till 

förändringen just för att framhäva denna bild. Dock anser vi att då Per Fridh inte 

själv har något intresse i att få undersökningen att visa ett visst resultat borde det 

inte ha någon större betydelse. Det är emellertid viktigt att inse att de personer vi 

intervjuat kan ge resultatet en viss riktning genom det att de endast kommer ihåg 

vissa delar. De kanske inte heller vill ge oss en riktig bild då deras lojalitet mot 

företaget kan spela in. Den frågeguide som använts och tagits fram genom det 

deduktiva synsättet vi antagit kan ha inneburit en viss färgning av de teorier som 

valts. Vi har således ställt ”rätt” frågor. Ännu en nackdel kan vara att våra 

intervjuobjekt kan ha svårt att isolera den studerade förändringen från kontexten 

och således även inkludera reaktioner på och attityder till andra förändringar i 

sina svar. Möjligtvis kunde flera intervjuer genomförts för att ge en mer 
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komplett bild, men då vi har fått liknande svar från flera respondenter anser vi 

att behovet av detta inte är så stort. Vi kände under de sista intervjuerna att det i 

stort var samma information vi redan hade som vi återigen fick. Att vissa 

intervjuer genomförts vid möten och andra över telefon och då ibland 

mobiltelefon kan även det kritiseras. Det kan påverka att intervjuerna inte 

genomförts på samma sätt då det blir en annan, ofta mer avslappnad stämning 

när intervjuerna sker vid sammankomster. Vid telefon finns istället risken att 

respondenterna känner sig något mer stressade och speciellt då när de skett över 

mobil. Vi anser dock att denna metod fungerat bra och har inte direkt upplevt de 

som intervjuades över telefon som okoncentrerade eller stressade. Det 

personlighetstest som genomförts kan även kritiseras då det är ringa i sin 

omfattning och inte ger en helhetsbild. Vi avser dock endast använda det för att 

se om några indikationer finns och inte direkt dra några slutsatser från det. 

 

Det är även möjligt att kritisera det faktumet att vi redan tidigare haft kontakt 

med ABB vid skrivandet av en tidigare uppsats. Vi hade därför redan fått en bild 

av account manager organisationen och i viss mån de attityder som fanns då. Vi 

tror dock att vi inte varit låsta vid denna bild då det resultat som denna studie 

framkommit med inte är i linje med våra tidigare idéer.  

 

Även valet av våra sekundära källor kan påverka uppsatsens trovärdighet. I 

denna uppsats har använts både nyare liksom äldre litteratur. Anledningen till att 

äldre litteratur som skulle kunna anses vara förlegad har använts är att vi anser 

författarna vara väl renommerade och betydelsefulla för vetenskapen. Flertalet 

författare hänvisar till de äldre författarnas verk i deras nyskrivna böcker, vilket 

visar på att deras tankar och idéer fortfarande är gångbara och värdesatta. 
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3. Förändringsprocesser samt 

medarbetarnas attityder och reaktioner 
 

I detta kapitel kommer de teorier vilka uppsatsen grundas på att presenteras. 

Detta för att ge läsaren en djupare förståelse och kunskap inom ämnet och 

därigenom kunna följa vidare resonemang i empiri- och analysdelarna. Kapitlet 

inleds med teorier beträffande förändringsprocesser för att sedan rikta sig mot 

medarbetarnas attityder och reaktioner vid en förändring.  

 

 

 

Ett av uppsatsens delområden behandlar olika möjligheter att föra fram 

förändringar i termer av förändringsprocesser. Detta kan vara av betydelse att 

studera för att förstå vad de anställdas reaktioner grundas på. Således inleds 

kapitlet med teorier kring förändringsprocesser för att kunna besvara uppsatsens 

första fråga: Hur kan förändringsprocessen beskrivas ur ett 

medarbetarperspektiv? 

 

 

  

3.1 Förändringsprocesser 

 

 

En förändringsprocess består utav flera steg. Först och främst måste syftet med 

själva förändringen vara klart. Beckhard & Pritchard (1992) diskuterar 
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processen för en fundamental förändring (se figur 4). De menar att processen 

måste innefatta en förståelse för de utomstående krafter som kan innebära att 

organisationen tar ett beslut om förändring. Författarna ger här exempel på 

beslut som i högsta grad grundas på utomstående krafter såsom beslut om 

globalisering. Även beslut som att vara kundorienterad istället för 

teknologiorienterad eller serviceorienterad istället för att ha ett fokus på 

produkter grundas på utomstående krafter. Vidare anser de att dessa beslut är så 

pass omfattande att de innebär en förändring av organisationens grunddrag.  
 

Figur 4: Processen för en fundamental förändring 

Ur: Beckhart & Pritchard, Changing the essence, 1992, s. 3. 

 

Beckhard & Pritchard (1992) menar vidare att ledare kan välja att genomdriva 

beslut om förändring antingen genom en inkrementell och linjär strategi eller 

genom en fundamental och systembaserad strategi. Med inkrementell strategi 

menas att de nödvändiga förändringarna genomdrivs en i taget och i den ordning 

de uppkommer. En mer fundamental strategi innebär att organisationen i sig 

själv, dess delar och dess relationer förändras samtidigt. Alla delar av 
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organisationen måste vara engagerade i förändringen och ha handlingsplaner 

som passar förändringen och som speglar ledarnas vision tillgängliga.  

 

Vidare diskuterar Adizes (1991) vad som krävs för att implementera ett beslut 

effektivt. Författaren menar att det som krävs för att implementera beslut 

effektivt är en kombination av auktoritet (a), makt (m) och inflytande (i). Dessa 

kan kombineras på olika sätt (se figur 5). När denna kombination är optimal nås 

full auktoritet (sami) över ledarens ansvarsområden (se figur fall 3). Detta 

ansvarsområde omfattar vad som ska göras (P), vem som ska göra det (I), hur 

det ska göras (A) liksom när (E). I samtliga av nedanstående fall kan ledaren 

genomföra de aktiviteter som omfattas av dennes ansvarsområde, men endast i 

det sista fallen nås full effektivitet.  

 
Figur 5: Effektivitet i implementering av beslut 

 
Ur: Adizes, Bemästra förändring, 1991, s. 148. 
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Beckhard & Pritchard (1992) har identifierat fem teman (themes) som de anser 

står i fokus vid fundamentala förändringar. Dessa illustreras i figur 6 nedan. 

 
Figur 6: Teman i fokus vid fundamentala förändringar  

Ur: Beckhard & Pritchard, Changing the essence, 1992, s. 38. 

 

Dessa teman är som bilden illustrerar sammanhängande. Görs ett beslut om att 

företagets mission ska ändras kommer den förändringen med allra största 

sannolikhet att påverka organisationens nyckelrelationer, identitet, kultur och 

arbetssätt. Även Lippit et al. (1985) påpekar att en isolerad förändring aldrig kan 

stå ensam, utan måste gradvis implementeras och relateras till andra aktiviteter i 

organisationen. Således är det viktigt för ledarna att ha planer för förändringar 

även i de grupper som inte direkt är målgrupp för förändringen, men som alltså 

indirekt berörs. Vidare påpekar Lippit et al. (1985) att det finns både nackdelar 

och fördelar med olika förändringsstrategier, dock finns det vissa element som 

bör has i åtanke. Det måste finnas individer eller grupper inom organisationen 
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som jobbar för förändringen och stöder den. Även samarbete mellan och med 

olika starka krafter (power forces) inom organisationen är nödvändigt för att den 

genomdrivna förändringen ska bli varaktig. Detta är en faktor som även Lewin 

(1951, i Beckhard & Pritchard, 1992) påpekar. Det är kanske inte av största vikt 

att dessa personer stöder förändringen från början, men det blir av större 

betydelse att de förstår och stöttar den under tiden för att den ska förbli 

bestående. Om inte detta sker kan det enligt Lewin (1951, i Beckhard & 

Pritchard, 1992) hända att förändringen går tillbaka till det tidigare stadiet. För 

att få stöd vid en förändring är det viktigt att ta hänsyn till de känslor och 

värderingar som de inblandade har. Att även de medarbetare som är berörda 

förändras är av vikt för att en förändring ska bli bestående. Beckhard & 

Pritchard (1992) anser att inlärning och förändring är processer sammanknutna 

med varandra. De menar att förändring är en inlärningsprocess och att inlärning 

är en förändringsprocess. Genom att stödja och styra dessa processer kan man 

påverka hur individer tänker och agerar. Inlärningsprocessen består av tre 

stadier: 

 

• Upptining (unfreezing) från sina övertygelser, kunskap och attityder.  

• Absorption av ny eller alternativ inställning och beteende. Detta 

diskuteras även av Lewin (1951, i Collins 1998) som istället väljer att 

kalla detta stadium för rörelse (moving).  

• Frysa (refreezing) i det nya stadiet. 

 

Dessa tre steg sätts av Kissler (1991) samman i en cirkel. Detta för att ytterligare 

belysa att stegen följer på varandra samt att framhäva att det är en kontinuerlig 

process. Den ovan nämnda inlärningsprocess kallar Lewin (1951, i Beckhard & 

Pritchard, 1992) för själva förändringsprocessen, dock väljer Beckhard & 
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Pritchard (1992) själva att redogöra för förändringsprocessen på ett annat sätt. 

De delar även här in den i tre delar, men benämner dessa stadier:   

 

• Nuvarande läge 

• Ett övergångstillstånd 

• Ett förändrat tillstånd 

 

Vidare föreslår författarna att för att kunna få en organisation till förändring 

måste både inlärning liksom förändringsprocesser vara inblandade. Ledaren bör 

identifiera det önskade tillståndet och överbygga gapet mellan det och det 

nuvarande. Således måste alltså ledare utforma strategier för att tina människor i 

organisationen från deras nuvarande attityd och beteende och sedan kunna frysa 

dessa i det nya förhållandet. Slutligen framhäver Beckhard & Pritchard (1992) 

vikten av tid. Det är viktigt att vara medveten om att förändringar tar tid och att 

man inte kan vänta sig resultat över en natt. 

 

 

3.1.1 Summering 
 
I ovanstående avsnitt har förändringsprocessen diskuterats. En 

förändringsprocess består utav flera steg, framförallt är det viktigt att syftet är 

klart redan i ett initialt stadium. En fundamental förändring innebär, enligt 

Beckhard & Pritchard (1992), att organisationens grunddrag ändras. Ledare kan 

välja att genomdriva beslut om förändring antingen genom en inkrementell och 

linjär strategi eller genom en fundamental och systembaserad strategi. En 

diskussion kring vad Adizes (1991) anser behövs för att implementera ett beslut 

effektivt har förts. Enligt Beckhard & Pritchard (1992) finns det fem stycken 

sammanhängande teman som står i fokus vid fundamentala förändringar, dessa 
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är: mission, nyckelrelationer, identitet, kultur och arbetssätt. Även Lippit et al. 

(1985) påpekar att en isolerad förändring aldrig kan stå ensam, utan måste 

relateras till andra aktiviteter i organisationen. Vidare har ett resonemang kring 

inlärning- och förändringsprocesser förts.  Beckhard & Pritchard (1992) anser 

att dessa processer är sammanknutna med varandra. 

 

 

 

3.2 Ledningens agerande 

 

 

Kissler (1991) behandlar olika dimensioner vilka kan påverka hur väl 

förändringar kan genomföras och kvarhållas. En av dessa är ledarskap och 

omfattar de människor och de system som för organisationen framåt. Även detta 

är en del av den förändringsprocess som ämnas beskrivas i denna uppsats och 

som kan påverka de attityder och reaktioner som uppkommer hos medarbetarna. 

 

 

“The essence of these activities is to enable those concerned 

to become convinced of the need for change.” 
Burns, i Collins, 1998, s. 59. 

 

 

Hur ska då ledningen agera för att underlätta vid förändringar? Ansoff (1984) 

anser att en förändring med syfte att ändra beteenden måste bli ledd. Författaren 

börjar med att belysa vikten av att bevaka och förutse källorna till motstånd 

under förändringsprocessen. Ledningen måste även se till att använda tillräckligt 

mycket kraft för att eventuellt motstånd ska övervinnas (jämför tidigare 
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diskussion gällande makt och beslutsimplementering). Som en tredje punkt 

nämns att vid sidan om strategiska projekt bör startas projekt som istället 

fokuserar på att förändra kultur och maktstrukturen. Ansoff (1984) nämner även 

att det är vitalt att hela tiden kontrollera processen. Om motståndet inför 

förändringen växer sig alltför starkt kan det vara av nytta att sakta ner processen 

något för att överkomma motståndet. Vidare måste företagets förmågor bevakas 

även efter det att förändringen kan anses vara avslutad. Eventuellt kan det vara 

så att vissa projekt måste fortgå för att verkligen befästa kulturen och 

maktförhållandena. Författaren avslutar med att understryka hur viktigt det är att 

ledaren får organisationen att acceptera och institutionalisera en kontinuerlig 

förändringsprocess eftersom det hela tiden kommer att uppkomma nya 

förändringar. Processer diskuteras även av Kissler (1991) som en påverkande 

dimension där faktorer såsom hur planeringen av verksamheterna, kontrollen 

och kommunikationen inräknas. Vidare inkluderas användandet av teknik i 

processerna allokering och belöningar. Även utbildning är en del av 

processdimensionen och författaren menar att det är härigenom motivation och 

engagemang kan påverkas. (Motivation och engagemang är i sig en del av 

dimensionen arbetsstyrka där även värderingar, kunskaper och skickligheter 

inkluderas.)  

 

Kirkpatrick (1985) menar vidare att det finns tre viktiga aspekter att agera 

utifrån vid förändringsarbete. Dessa är empati, kommunikation samt delaktighet. 

Empati omfattar att sätta sig in i någon annans situation och på detta vis försöka 

förstå vilken reaktion som kommer att utfalla. Författaren diskuterar även flera 

viktiga sidor beträffande kommunikation. Meningen med kommunikation är att 

skapa förståelse. Viktigt är också vem som ska kommuniceras med liksom när 

det ska ske. Grundtanken är att både de som vill veta och de som behöver veta 

ska informeras och att detta bör ske så snart som möjligt. Hur detta ska ske är 

också av betydelse. Kirkpatrick (1985) menar att det bör tas i beaktande vilket 
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medel för kommunikation som ska användas och dess eventuella för- och 

nackdelar. Om skriftlig information ges bör denna följas av muntlig. Även 

Beckhard & Prichard (1992) diskuterar kommunikationens betydelse för att 

förändra beteenden och attityder. Författarna nämner passiv och aktiv 

kommunikation där den passiva är en envägskommunikation, medan aktiv 

istället omfattar tvåvägskommunikation. Den sistnämnda har större effekt på 

individer då de blir intellektuellt och emotionellt delaktiga. Om denna nivå av 

delaktighet inte skulle uppnås anser författarna att förändringen i stort uteblir. 

Även Kirkpatrick (1985) diskuterar delaktighet som den tredje viktiga aspekten 

vid förändringsarbete.  Enligt författaren formas delaktighet som en filosofi på 

ledningsnivå. Ledningen måste tro att både organisationen och de anställda 

vinner på delaktighet. Delaktigheten kan inte bara underlätta kvalitén på 

förändringen utan även underlätta acceptansen för dem som implementerar 

densamma. Detta kan medföra en situation där alla parter vinner.  

    

Lippit et al. (1985) anser att ledningen bör involvera medarbetarna i planering 

av förändringar. Ett sådant förfarande, menar de, hjälper dem att förstå 

förändringen. Vidare bör ledningen kommunicera och använda sig av feedback 

då detta kan reducera opposition eftersom medarbetarna får en chans att säga 

vad de tycker.  Innan en förändring sker är det lämpligt att informera om denna 

så att det är säkert att medarbetarna har förstått anledningen till förändringen och 

det resultat den väntas ge.  Genom att ta hänsyn till effekter på arbetssituationer 

och bygga upp ett arbetsklimat som baseras på tillit kan ledningen minska 

osäkerhet bland de anställda. Brist på information leder ofta till missnöje och 

misstänksamhet. Författarna påpekar också vikten av att inte bara involvera 

medarbetarna i själva planeringsstadiet utan även i implementeringen. Till sist är 

det av vikt att snabbt försöka stabilisera och sprida lyckat resultat för att 

ytterligare sporra och motivera de anställda. Även Beckhard & Pritchard (1991) 

diskuterar ledningens agerande vid implementering av förändringar. De 
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behandlar tidigare nämnda faktorer, men tar även upp vikten av att tillsätta 

tillgångar, experter och rådgivare som kan assistera ledningen vid 

implementering.   

3.2.1 Summering 

 
I ovanstående avsnitt har det förts ett resonemang kring hur ledningen ska agera 

för att underlätta vid förändringar. Bland annat belyser Ansoff (1984) vikten av 

att bevaka och förutse källorna till motstånd under förändringsprocessen. 

Författaren understryker även hur viktigt det är att ledaren får organisationen att 

acceptera och institutionalisera en kontinuerlig förändringsprocess eftersom det 

hela tiden kommer att uppkomma nya förändringar. Processer diskuteras även av 

Kissler (1991) som en påverkande dimension där faktorer såsom hur planeringen 

av verksamheterna, kontrollen och kommunikationen inräknas. Vidare menar 

Kirkpatrick (1985) att det finns tre viktiga aspekter att agera utifrån vid 

förändringsarbete. Dessa är empati, kommunikation samt delaktighet. Även 

Beckhard & Prichard (1992) och Lippit et al. (1985) för liknande resonemang. 

 

 

 

3.3 Påverkan genom beslutsfattande 

 

 

Frågan kvarstår hur det är möjligt att underlätta och påverka vid förändringar 

och söka göra dessa bestående. Detta är vad fokus läggs på i följande del. Detta 

är ytterligare en del av den förändringsprocessen som ska beskrivas, vilken kan 

påverka de attityder och reaktioner som uppstår.  
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Adizes (1991) poängterar att beslutsfattandet kan påverka medarbetarna. 

Författaren anser att det är viktigt att vara demokratisk i beslutsfattandet, men 

sedan diktatorisk i genomförandet av beslutet. Författaren benämner detta 

demokratur. Vidare anses att detta är en mycket svår process som ofta missköts 

genom att vändas på, det vill säga genom att ledaren är diktatorisk i 

beslutsfattandet och demokratisk i genomförandet. Paralleller kan dras till det 

resonemang som förs av Beer et al. (1990) gällande ”top-down” och ”bottom-

up” styrning. De menar att en ”top-down” styrning vid en förändring har vissa 

fördelar då det kan innebära snabb implementering av en förändring. Nackdelar 

kan dock vara svårigheter att få med sig de anställda och att deras kunskap inte 

tagits i åtanke vid beslutet om förändringen. Genom ”bottom-up” styrning får 

man med just denna kunskap och deltagande som man går miste om vid ”top-

down”. Emellertid innebär inte alltid ”bottom-up” styrning bara fördelar, utan 

det så viktiga medarbetarmedverkandet kan innebära att processen blir för 

långsam. Ledningen ställs inför svårigheter såsom hur de kan fånga 

medarbetarnas motivation och kunskap för att komma med en lösning. 

Författarna drar slutsatsen att den mest effektiva strategin är att inte välja någon 

av de två alternativen, utan att istället använda sig av ett mellanting mellan ”top-

down” samt ”bottom-up” styrning och på så sätt försöka ta del av respektive 

fördelar.        

  

Olika metoder att driva förändringar diskuteras av Stewart (1985) i termer av 

”push” (driva fram) metoder liksom ”pull” (dra ur) metoder. Exempel på ”push-

metoder” kan vara två av de karaktärer som Lippit et al. (1985) behandlar 

gällande möjligheter till personlig påverkan, nämligen användandet av 

belöningar och straff samt bestämd övertalning. Den förstnämnda kategorin 

(belöningar och straff) innebär att mål och förväntningar sätts upp och dessa 

styrs med hjälp av exempelvis uppmuntran eller press. Bestämd övertalning 
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omfattar istället att ledaren kommer med förslag om hur saker ska gå tillväga 

och kan resonera och argumentera för förslaget och emot eventuella andra idéer. 

Stewart (1985) menar att ”push-metoden” är effektivast på kortare sikt och hör 

ihop med övertygare som befinner sig i en maktposition. Dock leder den till ett 

lågt medarbetarengagemang. ”Pull-metoden” innebär ett större 

medarbetarengagemang då den fungerar på ett sådant sett att deras deltagande 

blir vitalt genom deras kunskap och idéer. ”Pull-metoden” anses ge mer 

långlivade resultat. Lippit et al. (1985) diskuterar även flera möjligheter till 

påverkan vilka kan kategoriseras som ”pull-metoder”. En av dessa är deltagande 

och tillit, vilket medför en mer personlig prägel. Genom samarbete och visat 

förtroende för medarbetarna får de möjlighet till ett deltagande. Slutligen är det 

även möjligt att genom skapandet av en gemensam vision utöva personlig 

påverkan på medarbetarna. Vidare påpekar Stewart (1985) att ingen av 

metoderna behöver vara bättre än den andra. Det är snarare situationen som 

bestämmer vilken metod som är mest passande.  

 

En fallgrop som det är lätt att hamna i då det är förändringsledaren som arbetar 

sig igenom förändringsprocessen utan medarbetarnas medverkan (exempelvis i 

”push” metoden, diktatoriskt beslutsfattande eller ”top-down” styrning) är att 

denna person under denna tid utvecklar en egen förståelse för motiv och behov 

inför förändringen, vilket diskuteras av Ahrenfelt (1995). I kontakten med 

medarbetarna projiceras sedan denna förståelse på dem. Förändringsledaren kan 

då tro att medarbetarna delar dennes tro och motivation, vilket inte behöver vara 

fallet. Således uppkommer här en klyfta mellan den motivation ledaren har och 

den de anställda besitter (se figur 7). Om ingen medvetenhet för denna situation 

finns kan de anställda upplevas som lata och ovilliga.  
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Figur 7: Motivationsklyftan  

Ur: Egen bearbetning av ursprungsfigur från Ahrenfelt, Förändring som tillstånd, 1995, 

s. 240. 

 

Stockfelt (1963) anser att om samma metoder för att motivera inlärning används 

upprepade gånger kan inlärning och prestation minska. Således uppkommer inte 

samma grad av motivation om inte nya angreppssätt används. Utifrån detta 

resonemang anser vi att om ledningen inte bibehåller medarbetarnas 

engagemang genom att motivera med nya metoder vid förändringens 

genomförande, kan den motivation som de initialt känner komma att minska 

återigen. Detta menar vi kan bero på att ledningen själva brister i motivation när 

nyhetens behag har avtagit eller andra åtaganden känns viktigare, något som till 

sist kommer att gå ut över medarbetarna och deras motivation.  Detta illustreras 

med streckade linjer i vår bearbetning av Ahrenfelts (1995) ursprungliga figur.  

 

 

3.3.1 Summering 
 
I ovanstående avsnitt har påverkan genom beslutsfattande diskuterats. Adizes 

(1991) menar att det är önskvärt att fatta beslut på demokratisk väg och sedan 
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implementera dessa diktatoriskt vilket han benämner demokratur. Paralleller kan 

här dras till Beer et als. (1990) resonemang om ”top-down” och ”bottom-up” 

styrning men även till Stewarts (1985) diskussion om metoderna ”push” och 

”pull” för att driva förändringar. Även ett resonemang kring Ahrenfelts (1995) 

motivationsklyfta har förts. Denna klyfta blir lätt en fallgrop när det är 

förändringsledaren som arbetar sig igenom förändringsprocessen utan 

medarbetarnas medverkan (exempelvis i ”push” metoden, diktatoriskt 

beslutsfattande eller ”top-down” styrning). 

 

 

 

3.4 Attityder och reaktioner på individnivå 

 

 

Lippit et al. (1985) menar att de personer som är bäst på att lösa svåra 

organisatoriska problem är de som utsätts för dessa varje dag. De påpekar även 

att det är människorna i en organisation som kan implementera eller stoppa 

förändringar. Detta är ännu ett av uppsatsens delområden, vilket behandlas i 

termer av attityder och reaktioner och de teorier som nu presenteras kommer att 

ligga till grund för besvarandet av problemfråga två och tre: Vilka attityder och 

reaktioner kan identifieras hos de anställda? Hur kan attityderna/reaktionerna 

förklaras med bakgrund i medarbetarna och den genomdrivna 

förändringsprocessen? 

 

En försvårande faktor är den reaktion i form av motstånd som kan uppkomma 

vid förändringar. Motstånd definieras av Ansoff (1984) som ett mångfasetterat 

problem vilket medför oförutsedda förseningar, kostnader och instabiliteter i den 
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strategiska förändringsprocessen. Ekvall (1988) fastställer att enskilda individer 

är en nivå på vilken motstånd kan uppkomma. 

 

 

”It is hard to free fools from the chains they revere.” 
Voltaire, i O’Toole, 1995 s. 164. 

 

 

3.4.1 Personlighetens påverkan på attityder och reaktioner 
 

Förändringar kan individer hantera på olika sätt. Stewart (1985) behandlar den 

uppdelning psykologer ofta gör på människor. Möjligheten finns att vara en 

bedömande (judging) eller en iakttagande (percieving) typ.  De bedömande 

typerna är mer planerande i sin natur och tycker om att sätta deadlines, komma 

till resultat samt genomföra beslut. De iakttagande personligheterna motsätter 

sig istället helt deadlines och är istället de som lägger märke till nya fakta och 

samlar information. Enligt författaren är risken stor att dessa två olika typer inte 

kommer överens, men det är dock viktigt att inse att båda behövs då de så att 

säga kan sätta fart på varandra. Ofta befinner sig den bedömande typen i 

ledarposition. Det finns dock en skillnad i hur dessa två typer hanterar 

förändringar.  

 

De bedömande personerna kan enligt Stewart (1985) känna sig missnöjda om de 

tvingas ändra sina planer. Därav kan de reagera långsammare än nödvändigt. De 

har med stor sannolikhet en rad fasta värderingar och tar beslut fort och utan att 

se tillbaka på dem eller granska dem i efterhand. De bedömande personerna 

lägger ofta ribban högt och blir kritiska både till sig själva och till andra när 

denna nivå inte nås. De iakttagande individerna har istället en ambivalent attityd 
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till framgång. Denna attityd kan i sig fungera som en försäkring mot framgång i 

det att om någonting går fel identifieras alltid en svag punkt att lägga skulden 

på, en så kallad misslyckandefaktor. Dessa personer uppskattar inte rutinarbete 

utan tröttnar relativt fort. Nya och stimulerande uppgifter krävs för att de ska 

vara nöjda. Beslut tas långsamt och all information och alla sidor av problemet 

vill beaktas först. Sannolikheten är även stor att dessa individer motsätter sig 

auktoritet och känner en motvilja till formella system. Författaren menar vidare 

att generellt sett kan det vara så att den bedömande typen ogillar förändringar, 

medan den iakttagande uppskattar dem, men det är fortfarande möjligt att båda 

tappar fotfästet vid snabba och omvälvande förändringar.  

 

 

3.4.2 Andra faktorer som påverkar attityder och reaktioner  
 

Utan att klassificera människor efter vissa typer är det fortfarande möjligt att 

identifiera en gemensam nämnare hos de individer som klarar av förändringar på 

ett bra sätt. Stewart (1985) behandlar denna i termer av en stabilitet i sitt liv, 

vare sig det gäller familj eller någonting annat som finns konstant att hålla fast 

vid. Andra faktorer som kan påverka huruvida reaktioner uppkommer eller ej 

diskuteras nedan. 

 

O’Toole (1995) behandlar flera orsaker till motstånd till förändringar. Flera 

orsaker härrörs till människans natur. Författaren menar att det strider mot denna 

att utsättas för kontinuerliga förändringar och att motståndet således blir en 

instinkt. Andra idéer är att individer är rädda när en situation ska ändras och inte 

vågar chansa. En närliggande förklaring nämns även i personers bristande 

självförtroende. Även Ansoff (1984) diskuterar att motstånd uppkommer som en 

följd av osäkerhet och författaren härleder även specifika förutsättningar som 
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kan framkalla osäkerhet (författaren fokuserar på individer i ledande person, 

men dessa tankar bör vara överförbara generellt). 

• Ledaren är osäker på förändringens innebörd och dess följder. 

• Personen utsätts för en risk som är inte är i dennes smak. 

• När en i ledande position känner att förändringen kommer att göra denne 

överflödig. 

• När en person känner sig inkompetent i den nya rollen förändringen 

medfört. 

• När en person känner att han kommer att ”tappa ansiktet” inför sina 

jämlikar. 

• När en individ är inkapabel eller ovillig att lära sig nya kunskaper eller ett 

nytt beteende.  

 

Dessa situationer kan även upplevas som oklara, någonting som Stewart (1985) 

behandlar vidare. Författaren identifierar fem olika oklarheter som kan finnas i 

en situation som förändras. Först och främst kan det vara oklarheter om vad som 

ska uppnås, det vill säga oklarheter om målet. Det kan även röra sig om 

oklarheter beroende på att information är förvirrande. En oklar egen roll i det att 

individer inte vet vad de ska göra eller vilket ansvar de har kan även vara en 

oklarhet vid en förändring. Slutligen nämns även oklarheter i de metoder som 

ska användas för att nå ett visst mål eller över vilka kriterier som finns för 

bedömning av prestation. Dock kan dessa oklara situationer medföra mer än 

motstånd till förändringar. Stewart (1985) menar att alla ovanstående situationer 

i sin tur kan medföra att individer upplever stress. Författaren anser att den grad 

av stress olika individer känner vid en förändring varierar mellan olika personer. 

Stewart (1985) hävdar att stress vid förändringar uppkommer dels beroende på 

en ökad oklarhet i situationen, dels på grund av att medvetandet om att risken 

för misslyckande ökar då situationen förändras samtidigt som mer står på spel.  
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Ännu en faktor som kan framkalla motstånd nämner Ansoff (1984) i det att 

individen upplever att dess ställning är hotad och att förändringen kommer att 

medföra att personen i fråga kommer att få mindre makt. Även möjliga scenarier 

för detta exemplifieras.  

 

• När en individ i ledande position förväntar sig att dess andel av belöning 

kommer att sjunka.  

• När en persons kontroll över organisationens resurser minskar. 

• När en individs personliga prestige och rykte försämras. 

 

Ur ovanstående exemplifierade situationer kan skönjas att det till stor del 

baseras på hur en individ uppfattar situationen utifrån sitt eget perspektiv. Detta 

är någonting som Ansoff (1984) diskuterar i det att individers motstånd kan bli 

starkare beroende på att deras uppfattningar av en viss situation skiljer sig från 

verkligheten. Författaren menar att personer visar tendenser till att fastställa att 

en förändring är onödig och irrelevant och att de negativa aspekterna ofta 

överdrivs samtidigt som de positiva förminskas. Vidare anses att även de 

individer vilka inte direkt påverkas av förändringen antar att även de kommer att 

bli lidande. Även Lewin (1948) diskuterar att individer styrs av sina 

perceptioner både i sitt sociala agerande såväl som i sitt fysiska. Författaren 

förtydligar detta resonemang genom att exemplifiera med en person som 

försöker fatta tag om ett föremål. Denna individs rörelser kommer att påverkas 

av var personen uppfattar att föremålet är. På samma sätt anser Lewin (1948) att 

individer rör sig i sociala sammanhang, det sociala agerandet beror på var man 

uppfattar sig själv och andra. Författaren menar även att trots att ”rätt” kunskap 

erhålls är det inte säkert att felaktiga perceptioner försvinner.  
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Motstånd kan även uppstå av rent egoistiska skäl. Om förändringen inte är 

uttalat till fördel för individen, även om den är det för gruppen menar O’Toole 

(1995) att motstånd kan uppstå. Adizes (1991) nämner vidare att det är viktigt 

med ömsesidig tillit till att förändringen kommer att medföra nytta. Ansoff 

(1984) menar dock att det finns en faktor som begränsar en individs (eller en 

grupps) egoistiska agerande i den lojalitet som personen känner inför 

organisationen. Denna lojalitet kan både vara negativ såväl som positiv 

beroende på om individen vill organisationens sämsta eller bästa. Exempelvis 

om en förändring syftar till att förbättra organisationen, minskar motståndet 

beroende på den förbättring förändringen utlovar och den grad av positiv 

lojalitet som finns hos individerna.  

 

Tidsramen kan även den spela in och Adizes (1991) behandlar tankar av Hume 

som säger att individer föredrar nuvarande intressen framför avlägsna, framtida. 

Dessa tankar behandlas även av Ansoff (1984) som menar att individer ofta 

antar ett kortsiktigt perspektiv och därav främst ser till det de påverkas av nu. 

Således kan graden av motstånd påverkas genom implementeringstakten (ett 

resonemang som kommer att följas upp längre fram i uppsatsen).  

 

 

3.4.3 Summering 
 

I ovanstående avsnitt har en diskussion förts kring personlighetens liksom andra 

faktorers påverkan på attityder och reaktioner. Stewart (1985) resonerar att 

individer hanterar förändringar på olika sätt och att psykologer gör en 

uppdelning mellan två typer. Möjligheten finns att vara en bedömande (judging) 

eller en iakttagande (percieving) typ. De bedömande typerna är mer planerande i 

sin natur och tycker om att sätta deadlines, komma till resultat samt genomföra 



Förändringsprocesser samt medarbetarnas attityder och reaktioner 
 

46 

beslut. De iakttagande personligheterna motsätter sig istället helt deadlines och 

är istället de som lägger märke till nya fakta och samlar information. Att andra 

faktorer spelar in på attityder och reaktioner förutom personligheten är något 

som O’Toole (1995) men även Ansoff (1984) diskuterar. Båda författarna menar 

att motstånd uppkommer som en följd av osäkerhet, Ansoff (1984) påpekar även 

att detta kan uppkomma om individen upplever att dess ställning är hotad men 

även av andra mer egoistiska skäl. Stewart (1985) anser att motstånd kan 

uppkomma som en följd av oklarhet. 

 

 

 

3.5 Attityder och reaktioner på organisations- och grupp 

nivå 

 

 

Möjligheten finns alltså att reaktionen motstånd till förändringar uppkommer 

redan på individnivå. Ekvall (1988) identifierar dock flera nivåer på vilka 

friktion kan uppkomma. Dessa omfattar bland annat grupper samt organisationer 

som helhet och det är mot dessa uppmärksamheten nu vänds. 

 

Ansoff (1984) anser att gruppbeteenden i stort kan härledas till de idéer som 

omfattar enskilda individer. Dock framhäver författaren att gruppkulturer kan 

existera själva och att det kan vara mycket svårare att omvända en hel 

gruppkultur än några enstaka individer. I vår uppsats kan man se account 

management organisationen, det vill säga de som jobbar ut mot kund, som en 

egen grupp.  
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3.5.1 Bakomliggande faktorer 
 

Strebel (1994) diskuterar både interna och externa intressentförhållanden vilka 

alla påverkar motståndsgraden till förändringar. Organisationskulturen är ett 

exempel som kan influera genom att värderingar och beteenden kan motsätta sig 

förändringskrafterna. För att påvisa hur starkt kulturen kan vara förankrad i 

organisationen är det möjligt att se till hur Shein (i Collins, 1998) definierar 

kultur. Enligt författaren är kultur den djupare nivå av grundläggande 

antaganden och övertygelser som delas av medlemmarna i en organisation. 

Dessa utförs omedvetet och definierar på ett grundläggande ”ta för givet” sätt en 

organisations syn på sig själv och sin omgivning. Dessa antaganden och 

övertygelser är inlärda svar på en grupps problem gällande överlevnad i dess 

externa omgivning. Strebel (1994) menar att om kulturen reflekterar värderingar 

och beteenden vilka inte är förenliga med förändringskrafterna uppstår 

motstånd. Detta är enligt författaren ett av de starkaste motstånden och 

överträffas bara av eventuella kontraproduktiva förändringskrafter med ett annat 

ursprung såsom exempelvis tidigare förändringar. Även O’Toole (1995) 

diskuterar att grupptänkanden och social konformitet kan vara en orsak till att 

motstånd uppkommer.    

 

De tankesätt som omfattar affärsstrategier och övertygelser kan också medföra 

att motstånd till förändringar skapas. Slutligen fastställer Strebel (1994) att även 

en stel struktur kan skapa motstånd om den inte stämmer med förändringen. 

Även Kissler (1991) menar att strukturen i termer av de roller personer inom en 

organisation har, deras relationer och den organisationsform som tillämpas, 

påverkar en förändrings utfall. Vilken typ av förändring som krävs beror på hur 

starka förändrings- liksom motståndskrafter är. Författaren illustrerar detta i 

nedanstående figur.  
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Figur 8: Förändringar vid varierande krafter 

Ur: Strebel, i de Wit & Meyer, Strategy- process, content, context, 1998, s. 299. 
 

Vid ett starkt motstånd då förändringskrafterna är svaga kommer de personer 

som inte vill ha förändring att dominera och ingen förändring kommer att ske. 

Då förändringskrafterna ökar kommer istället de som strävar efter förändring att 

få allt större inflytande. Om krafterna till slut övervinner motståndet och 

förändringsagenterna får mer kraft sker en snabb, omvälvande förändring. 

Förändringsagenternas roll i att övervinna motstånd diskuteras även av O’Toole 

(1995) då författaren menar att det är dessa som kommer att få bevisa varför en 

förändring ska ske. Om motståndet är lågt och förändringskrafterna ökar 

kommer de som tidigare varit emot förändringen att gradvis övergå till att 
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förespråka den och förändringen tar plats kontinuerligt. Således kan det krävas 

starka förändringskrafter för att övervinna de starka motstånd som exempelvis 

kan finnas inom företagskulturen. Ansoff (1984) diskuterar olika faktorer vilka 

påverkar motståndskrafterna i en grupp. Hur starka dessa blir beror på i vilken 

utsträckning: 

 

• Gruppens makt är hotad. 

• De nya normerna och värderingarna bryter mot gruppens tidigare. 

• Förändringen är baserad på till synes irrelevant information. 

• Förändringen baseras på en verklighetsbild som skiljer sig från gruppens. 

 

Hur stort utslag detta motstånd får baseras hur stora på makt och 

kulturförändringar är och illustreras i nedanstående figur. Termen politiskt 

omfattar hur maktförhållandet ändras, där exempelvis politiskt hotande innebär 

att makten minskar. Om förändringen upplevs som politiskt hotande eller ej 

påverkar liksom huruvida det kulturmässigt innebär en stor skillnad eller inte.  

 
Figur 9: Effekter av kraft och kulturförändring på motstånd 

Ur: Ansoff, Implementing strategic management, 1984, s.391. 
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Författaren menar vidare att hur stora motståndskrafterna blir även kan påverkas 

av den takt i vilken implementeringen sker. Om en förändring implementeras 

stegvis påverkas bara enskilda delar av organisationen och således kommer 

motståndet endast från de påverkade delarna. Ansoff (1984) framhäver 

emellertid att det inte är säkert att alla strategiska förändringar medför motstånd. 

De grupper vilkas kultur stärks eller de som får mer makt genom förändringen 

kommer istället att välkomna den. 

 

Oberoende av om motståndet kommer av individer eller mer organisatoriska 

faktorer menar Ahrenfelt (1995) att förändringsmotstånd behövs. Författaren 

menar att det är drivande och motiverande om än jobbigt att hantera. 

Anledningen till att motståndet ses som någonting positivt är att det skapar 

delaktighet då personalen engageras i processen samt att det är informativt. 

Författaren diskuterar även andra fördelar i det att det frigör mänsklig liksom 

organisatorisk energi som kan omsättas till något positivt när motståndet sedan 

försvinner. Ahrenfelt (1995) menar dock att ett förändringsmotstånd sparar tid 

liksom kraft då det kan medföra att medarbetarnas idéer framkommer och kan 

tas tillvara på.   

 

 

3.5.2 Summering 
 
I ovanstående avsnitt har det förts en diskussion kring attityder och reaktioner på 

organisations- och gruppnivå. Bland annat Strebel (1994) diskuterar 

organisationskulturen som ett exempel på en faktor som kan påverka attityder 

och reaktioner till en förändring. O’Toole (1995) menar att grupptänkanden och 

social konformitet kan vara en orsak till att motstånd uppkommer. Andra orsaker 

kan enligt Ansoff (1984) vara att gruppens makt är hotad eller att nya normer 

och värderingar bryter mot de gruppen hade tidigare. Författaren för även en 
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diskussion om att motståndskrafterna kan påverkas av den takt i vilken 

implementeringen sker. Oberoende av om motståndet kommer av individer eller 

mer organisatoriska faktorer menar Ahrenfelt (1995) att förändringsmotstånd 

behövs. 
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4. Förändringen mot nyckelkundsteam/AM 
 

I följande kapitel kommer den information som samlats in under uppsatsens 

gång att redovisas. Detta är det som, tillsammans med de studerade teorierna, 

ligger till grund för analysen. Efter att en kort generell introduktion till 

förändringen givits studeras medarbetarnas bild av densamma och deras 

attityder och reaktioner. 

 

 

 

Inledningsvis kommer att presenteras en kort introduktion till förändringen. 

Denna baseras på information från artiklar, informationsmaterial från ABB samt 

från en anställd på företaget som inte själv direkt berörs av förändringen, men 

som genom sin position har god kännedom om den. Orsaken till att 

medarbetarens perspektiv för stunden lämnas är att läsaren ska få en mer 

generell och mindre färgad bild av förändringen som kan ge en utgångspunkt till 

vidare förståelse av medarbetarnas attityder och reaktioner.  

 

 

 

4.1 Introduktion till förändringen mot 

nyckelkundsteam/account managers 

 

 



Förändringen mot nyckelkundsteam/AM 
 

53 

4.1.1 Bakgrund till förändringen 

 
ABB är ett industriföretag med verksamhet i över 100 länder. Företaget har 

sedan länge antagit ett mer kundorienterat fokus. Redan 1993-05-05 står att läsa 

i tidningen Affärsvärlden att det inom företaget pågår ett förändringsarbete som 

i den internationella organisationen benämns Customer Focus, kundorientering, 

och att detta omfattar alla led i företagets verksamhet. Beslutet att ha en 

kundfokuserad organisation med en bransch- och kundorientering togs på 

central nivå vid ABBs huvudkontor i Zürich (Hollertz, 2002-11-25). Den 

förändring som stod i fokus vid denna tidpunkt kallades T50, det vill säga en 

förändring i syfte att halvera ledtiderna mellan order och leverans. Stina 

Thorman menar dock att denna förändring även innehöll andra komponenter för 

att bland annat stärka kundorienteringen (Affärsvärlden, 1997-03-26).  Vidare 

togs ett beslut år 1996-1997 om att implementera de så kallade 

nyckelkundsteamen i Sverige. Detta påbörjades under 1998, men utan att göra 

någon succé (Fridh, 2002-11-27). Ett förnyat fokus på nyckelkundsteamen tog 

plats i samband med den omorganisation Jörgen Centerman drog igång under 

våren 2001 (Fridh, 2002-11-27). Redan 2000-10-25 behandlar Bo Pettersson i 

Nyhetsbyrån Direkt Centermans ambitioner att göra ABB mer kundorienterat 

istället för produktorienterat. Även i Veckans affärer 2002-02-11 diskuteras 

Centermans idéer om att organisera företaget utifrån kunderna.  

 

 

4.1.2 Förändringens innebörd 

 
Ett sätt på vilket den antagna kundorienteringen har medfört förändringar är 

genom införandet av nyckelkundsteam/account managers. I 

informationsmaterial från ABB står att läsa att de av ABB identifierade 120 

största och viktigaste kunderna (som utgör 50 % av företagets omsättning) 
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tilldelas ett nyckelkundsteam (under ledning av en group account manager, 

GAM) eller en account manager (AM) beroende på vilken avdelning de anses ha 

mest kontakt med. Kundteamens liksom account managerns roll är att ha stor 

kännedom om kundens bransch, tillverkningsprocesser, verksamhetsprocesser 

liksom kundens behov och härigenom kunna tillhandahålla ABBs totala utbud 

och utveckla speciella erbjudanden. För att nå tillräcklig insikt om kunden 

bearbetas densamme av nyckelteamet på flera nivåer. För företagets ledning 

framläggs en helhetslösning där de olika funktionerna som denna lösning kräver 

har bearbetats på en egen nivå, dessa har även behandlats på detaljnivå av 

specialister.  

 

Tidigare förekom att en stor kund hade kontakt med flertalet olika avdelningar 

inom ABB, mellan vilka samarbetet var ytterst begränsat. Detta försöker man nu 

förändra. Nu eftersträvas istället en enkelhet för kunden. Det ska vara enkelt att 

göra affärer och samarbeta med ABB, liksom enkelt att använda deras 

produkter. Målet är att varje kund endast ska ha kontakt med en enhet inom 

ABB. Denna omstrukturering är i enighet med ABBs strategi då de vill ”erbjuda 

kunderna mervärde genom att etablera en smidigare organisation” och ”känna 

sina kunder väl och hjälpa dem bli mer produktiva” (www.abb.se, 2002-11-27). 

Meningen med detta förfarande är att öka den befintliga kundens inköpsandel 

(kundandel) hos ABB och på detta sätt nå en högre omsättning samtidigt som 

det är ett steg mot att eliminera överlappning (Informationsmaterial, ABB).  
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4.2 Förändringsprocessen ur ett medarbetarperspektiv 

 

 

Frågan kvarstår hur medarbetarna anser att förändringen fortskridit och i 

följande avsnitt riktas uppmärksamheten mot hur de beskriver 

förändringsprocessen. 

 

För att kunna förstå den roll de olika respondenterna har inom företaget kommer 

dessa till en början att presenteras kort. Genom denna information kan läsaren få 

en bild av hur dessa personer kunnat bilda de attityder de har och de reaktioner 

de visar vid förändringen.  

 

 

4.2.1 Medarbetarna 

 

De personer och tillika medarbetare som detta avsnitt grundas på är följande: 

 

Sven har jobbat med försäljning under hela sin tid på ABB. Han har jobbat för 

företaget sedan 1974. För närvarande är han platschef vilket innebär 

koordinationsansvar för de bolag som finns i området. 

 

Lars Åke är ansvarig för Svensk Försäljning av Styrsystemsprodukter. Han har 

jobbat inom ABB i 14, 5 år och arbetar som group account manager. 

 

Ove har jobbat inom ABB i 15 år. Han jobbar mot kunder inom kraftindustrin 

vilket innebär att han är account manager för företag såsom Sydkraft och 

Vattenfall. I nuvarande roll är han nyanställd i och med förändringen. 
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Torbjörn arbetar som group account manager, det vill säga chef för ett 

nyckelkundsteam, mot stora kunder inom metallindustrin. Han har jobbat inom 

ABB i 18 år.  

            

Hilding har jobbat inom ABB i 20 år. Han är account manager för 

metallindustrier tre olika bolag. 

 

Per Arne är group account manager för en stor systemintegratör han har jobbat 

7 år inom ABB. 

 

 

4.2.2 Syfte med förändringen 
 

Samtliga av de tillfrågade var överens om syftet med själva förändringen. Syftet 

med att skapa nyckelkundsteam och account managers låg som ett naturligt steg 

i ABBs beslut att vara ett mer kundorienterat företag. Den grundläggande 

orsaken till kundfokuseringen var att framstå som ett ABB och att ge kunderna 

en mer enad bild av företaget, men även mer affärsmässiga mål såsom en ökad 

försäljning låg bakom, vilket nedanstående citat visar. Genom att tillsätta 

nyckelkundsteam och account managers som bearbetar ABBs största kunder är 

det meningen att man ska kunna öka försäljningsvolymen, att leverera mer till 

kunderna.  

 
”Det är billigare att bearbeta en stor kund för att få ut en ökad volym än att bearbeta 

många små kunder för att få samma volymökning” 

Torbjörn 
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Inom nyckelkundsteamet finns individer med olika kompetens för att ta hand om 

en affär och genom att fokusera på detta kan man koordinera ABBs styrkor och 

ge  ett komplettare erbjudande. Enkelhet för kunden är ett begrepp som ofta 

framkommer vid diskussioner kring förändringens syfte, vilket exemplifieras 

nedan. 

 

”Dels så vill man från ABBs sida göra det enklare för kunden att ha kontakt med ABB, 

genom att utse en kundansvarig istället för att många från ABB bearbetar kunden. Den 

kundansvarige ska ha större kunskaper om kundens långsiktiga mål, processer och 

behov och därmed bättre kunna ge kunden bättre och mer kompletta erbjudanden. 

Samtidigt ska den kundansvarige bevaka kundens intressen internt inom ABB.” 
Torbjörn 

 

”Att samla ABBs erbjudande till en kund. Göra det enklare för våra kunder.” 
Lars Åke 

 

Tanken är även, som nämns i följande citat, att nyckelkundsteamen och account 

managers ska fungera som en ABB kontakt. 

 

”Nyckelkundsteamen och account managers ska fungera som en ABB kontakt när 

kunden inte har någon annan att vända sig till.”  
Sven 

 

Samtidigt som det är lönsammare att lägga ner mer ansträngningar mot de stora 

kunderna påpekar en av de intervjuade att det är viktigt att inte glömma de små 

kunderna.    
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4.2.3 Bilder av beslutfattandet 

 

Beslutet att förändra företaget mot kundorientering togs centralt, vilket belyses i 

nedanstående citat. Detta medförde att möjligheten för de anställda att påverka 

beslutet i sig självt var i princip icke existerande. 

 

”Beslutet kom från ledningen, uppifrån och ner.” 
Ove 

 

”…och den är väldigt centraliserad styrd…det styrs ju ifrån Zürich  

alltihopa så det blåser lite sydvind…” 
Sven 

 

En del av respondenterna anser att de har haft en möjlighet att påverka, men 

detta gäller dock mer nuvarande arbetssätt och inte beslutet i sig. En av de 

intervjuade menar att det naturligtvis är så att det har funnits folk som har 

lyssnat av bland medarbetarna innan beslutet tagits, men att det inte skett på den 

nivå han jobbar på. Istället har bestämts hur strukturen ska se ut, vilket varje 

land får anpassa sig efter.  

 

”Det är bestämt att såhär ska strukturen se ut. Sen får varje land 

ordna sig efter det.” 
Sven 

 

Innan omorganiseringen tog sin början provkördes det hela i England i ett halvt 

år. De anställda uppger att de först hörde talas om förändringen våren 2001.  
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4.2.4 Idéer kring implementeringen 

 
Majoriteten av de intervjuade har svarat att förändringen genomdrivits genom att 

ledningen målat upp en bild om hur det ska vara och vad som var positivt med 

förändringen. Dock har flera påpekat att de signaler som sänts ut av ledningen 

inte varit samstämmiga med de som kommit från affärsledet vilket följande citat 

belyser. 

 

”Man hade målat upp en bild av hur det skulle vara och vad som var positivt med det 

här. Den här bilden var i och för sig helt korrekt och vem som helst skulle kunna se att 

detta skulle kunna leda till något positivt både för ABB och för kunderna. Det som var 

sämre var att man i affärsledet inom ABB inte omvandlat den här strategin och behov 

till affärsstrategier också.” 
Hilding 

 

”I viss mån har det stora målet och den stora visionen inte passat ihop med 

affärsstrategierna och affärsmålen.”  
Torbjörn 

 

Åsikter uppkommer om att informationen till stor del har skett inom account 

management organisationen och inte i linjen. En av de intervjuade menar att 

ledningen satsat på att ge utbildning till group account managers 

(nyckelkundsteamens ledare) och till account managers, men att de brustit i 

stöttningen av övriga organisationen. Ytterligare ett problem är att de direktiv 

som kommit från ledningens sida har tolkats i de olika divisionerna på olika sätt, 

vilket har medfört oklarheter. Flera av de anställda nämner att det upplevs som 

om ledningen inte direkt har klart för sig hur förändringen ska genomföras bland 

annat hur den ska finansieras och vem som ska stå för kostnaden.  
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”Det skulle innebära att ett antal personer skulle engagera sig och börja jobba på ett 

annat sätt och dels att det kommer att kosta en del pengar. Hur det här skulle 

finansieras är det ingen som tänkt på utan man trodde att man skulle kunna finansiera 

det via egen verksamhet så att säga. Då blir det lite motstridiga signaler som 

kommer.” 
Hilding 

 

Detta har medfört problem i det att ingen vill betala för någonting som gagnar 

någon annan.  Även avsaknad av gemensamma verktyg till exempel för att 

hantera kundinformation har uppkommit. 

 

 

4.2.5 Informationsspridningen 
 
De intervjuade svarade att information angående förändringen till stor del 

spridits via Inside, ABBs intranät. Detta är någonting samtliga tillfrågade är 

överens om. Ett par av dem anser vidare att det finns tillräckligt med 

information på intranätet så det även är möjligt att söka mer information för den 

som vill. 

 

”Just nu, den nya ledningen vi har haft sen ett par månader tillbaks, Dormann, han 

skickar ett veckobrev som går ut till alla anställda och det tycker jag är rätt tjusigt. 

Man kan också skicka svar och kommentarer till honom om man vill. Han påstår att 

han läser alla men det vet man ju inte riktigt.” 
Sven 

 

Dock nämns det att då alla är rätt upptagna blir det gärna så att den 

informationen som bara läses ”av intresse” lätt hoppas över. Vidare nämns att 

information även kommit via utbildning och olika resonemang som fördes i 

organisationen. 
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”Det (först hörde talas om förändringen, vår anmärkning) fick jag via ett 

informationsmöte man hade i Västerås.” 
Hilding 

 

De utbildningar som förekommit är exempelvis endagsseminarier där 

platschefer eller de som blivit utsedda till account managers träffas för att 

diskutera mål och tillvägagångssätt. Även längre utbildningar i form av 10 

dagars kurser har förekommit för att få in systemet i ABB.  En medarbetare 

påpekar att det inte har någon betydelse för hur informationen sprids i valet 

mellan mer personlig kontakt eller via intranätet. 

 

 

4.2.6 Funderingar kring förändringens innebörd för medarbetarna 
 

”Inledningsvis blev förändringen en sorts nytändning.” 
Hilding 

 
Majoriteten av de tillfrågade är ense om att förändringen innebar ändrat 

arbetssätt och att det var en nödvändighet. Framför allt kunde de jobba på en 

bredare front än tidigare eftersom de nu representerade hela ABB. Dock hade en 

del divisioner jobbat på ett liknande sätt redan tidigare.  

 

”Vi har haft nyckelkundsteam och account managers innan vi  

visste vad de hette.” 
Sven 

 

Även om en del divisioner tidigare haft ett liknande arbetssätt har de blivit ett 

mer definierat team för kunden. Medarbetarna anser inte att förändringen har 

bidragit till ökad stress, men ett ord som uppkommer är frustration. Någon anser 

dessutom att det är en generationsfråga där de äldre kan uppleva det som 
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stressande. Andra sätt på vilket deras arbetssituation påverkats är genom den 

förskjutning i makt som kommer på tal.  

 

”Det finns en del som inte är chef längre, men då får man göra något annat.” 
Sven 

 

De intervjuade är inte riktigt ense om huruvida maktförhållandena ändrades eller 

inte. En säger tvärt nej medan andra är lite tveksamma om de förändrades i 

någon speciell utsträckning. Förändringen innebar en strukturförändring som i 

sin tur på något sätt innebar en slags maktförskjutning.  

 

”Beroende på hur account management organisationen förankras eller knyts ihop med 

den övriga organisationen så får man en viss förflyttning av makt.” 
Torbjörn 

 

Som ovanstående citat illustrerar anser en av de intervjuade att man får en viss 

förflyttning av makten beroende på hur account management organisationen 

förankras eller knyts ihop med den övriga organisationen. Frågor rörande vem 

som äger kunden kommer upp, är det account management organisationen eller 

linjeorganisationen? Detta bidrar till att det hela tiden pågår en slags maktkamp 

inom ABB mellan dessa två grupper. I dagens läge säljer ett kundteam på 

pappret inte någonting. De har inget ansvar för att försäljningen blir gjord, men 

däremot ansvar för att hela verksamheten till kunden blir bra. Detta förfarande 

innebär att det inte går att mäta ett nyckelkundsteams eller en account managers 

prestation. Även en förskjutning mot teamwork har skett, eftersom det inte finns 

instruktioner och regler till hur jobbet ska skötas blir det delvis en virtuell 

organisation där man måste samarbeta.   
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”Oftast gäller det att ta för sig, man kan inte bara sitta och vänta på och få allting 

klarlagt och att allting är detaljreglerat.” 
Torbjörn 

 

En av de intervjuade anser inte att maktförhållandena förändrades men beskriver 

ändock förändringen med nedanstående liknelse om statsteatern.   
 

”På stadsteatern finns det ett antal människor som jobbar. Där finns 

det en teaterdirektör som byter pjäs och då måste man faktiskt byta pjäs. Man 

får inte samma roll som man hade, man kanske inte ens får huvudrollen 

och man kan ju inte köra den gamla pjäsen. De klarar det så då måste vi 

klara det. För så ser jag på förändringar-  det är teaterdirektören 

eller regissören som får skit om det går åt helvete.” 
Sven 

 

Vidare framkommer tankar kring huruvida beteenden och värderingar påverkats 

av förändringen. Majoriteten av de intervjuade anser inte att det skett någon 

större förändring av värderingar och beteenden på arbetsplatsen. Följande 

kommentar framkom dock vid frågan om beteenden och värderingar påverkats. 
 

”Man har jobbat lite mer kundrelaterat än man gjorde tidigare, man ser över 

gränserna på ett annat sätt.” 
Hilding 

 

Påståenden framkom även om att en del inte uppfattade de nya rollerna på ett 

korrekt sätt, utan fortsatte att arbeta som man gjort tidigare.   
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”Jag tror att vi inom account management uppfattade rollen (rollen  

som account manager, vår anmärkning) på ett sätt. I linjeorganisationen hade man 

inte tänkt igenom eller uppfattat den nya rollen utan många 

 fortsatte att arbeta som tidigare.” 
Torbjörn 

 

Dock påpekar en av medarbetarna att man kanske borde ändra sitt beteende mer 

eftersom kunderna förändras. En av de intervjuade tror att det inte märks så stora 

förändringar just på grund av att nyckelkundsteamen och account managers 

lever lite i en annan värld som inte är riktigt integrerad i hela verksamheten. Just 

därför anser han att det inte heller känns som någon total kulturförändring. En 

annan av de intervjuade menar att beträffande kulturförändringar har man bara 

sett den biten av företaget som jobbar utåt och att där har det skett en förändring. 

Men i resten av företaget ser man inte så mycket av det.  

 

”En medarbetare som jobbar på verkstadsgolvet märker knappast någon förändring, i 

varje fall inte i ett kortare perspektiv, det tar längre tid.” 
Hilding 

 

Dock menar en av de intervjuade att det har skett en del förändringar beträffande 

beteenden och värderingar. Förr fanns det en chef som höll ihop en grupp, det 

förfarandet slogs i sönder i samband med förändringen. Numera finns de större 

cheferna inte längre på plats utan 20 mil längre bort. Anställda som sitter i 

samma korridor kan ha sex stycken olika chefer inom ABB. Detta innebär dels 

att informationen som ges kommer i ofas och dels att den ibland inte ens är 

samstämmig. Denna splittring har gjort att man har svårare att känna 

samhörighet. Detta märks även inom kundteamen då dessa består av folk från 

olika delar och organisationer inom ABB.    
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4.3 Medarbetarnas attityder och reaktioner till 

förändringen 

 

 

Genom de intervjuer som utförts har attityder och reaktioner till förändringen 

och de olika faserna den genomgått kunnat skönjas. Dessa redogörs för i 

följande avsnitt.  

 

 

 4.3.1 Attityder och reaktioner till förändringen 

 

Den spontana reaktionen till förändringen var från början positiv hos 

medarbetarna, vilket kan utläsas i citaten nedan. Många åsikter framkommer om 

att det var solklart att en ändring behövdes och att det var en bra och intressant 

förändring.   

 

”Det här var alldeles korrekt.” 
Hilding 

 

”För mig var det solklart att vi var tvungna att ändra.” 
Ove 

 

Till viss del förklaras denna positiva inställning genom hänvisningar till brister i 

tidigare arbetssätt och till viss del uppkommer diskussioner kring att liknande 

arbetssätt förekommit och fungerat väl på flera andra ställen. Problem har 

tidigare funnits i och med att kunderna har haft kontakt med flera personer inom 

ABB, vilket har gjort att det ibland blivit oklara budskap. Observeras bör dock 
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att det är länge sedan dessa reaktioner uppkommit, vilket gör att det kan vara 

svårt för de tillfrågade att komma ihåg sina initiala reaktioner, något som även 

det syns i ett av citaten nedan. 
 

”Jag uppfattade det väldigt positivt. För det var väldigt likt det arbetssätt som vi 

använt tidigare på flera ställen i Sverige. Många av de jag känner tyckte också att det 

borde fungerat så överallt.” 
Lars Åke 

 

”Vi som arbetade på marknaden kände att det behövdes och var rätt… 

vi hade arbetat allt för splittrat tidigare, många mot samma kund och 

 givit olika budskap. Det var mycket svårt att få samordning så att det  

kändes att det här var en bra förändring.” 
Torbjörn 

 

”Jag tyckte nog att det var bra…det är ju snart två år sen, men jag 

tyckte nog att det var bra faktiskt.” 
Sven 

 

De berörda var väl medvetna om att företaget behövde anpassa sig till 

marknaden och till viss del fanns redan dessa idéer tidigare inom organisationen.  

Det framkommer att de tidigare så positiva attityderna svalnat något i dagens 

läge på vissa håll. Diskussioner kring en tillnyktringsfas uppkommer och det 

anses delvis att förändringen stannat upp, samtidigt som det av andra menas att 

det är nu det börjar fungera, vilket citaten nedan visar. Det framkommer även att 

det fungerar olika bra inom olika avdelningar. 
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”Det har gått i stiltje lite tycker jag…det har stagnerat och det är lite grand kanske på 

grund av oroligheter inom ABB.” 
Hilding 

 
”Det börjar ge resultat på de flesta håll.” 

Lars Åke 

 
”Vi är på väg framåt…det går lättare och lättare, men hindren finns fortfarande kvar 

och nu gör vi en ny omorganisation…det kommer att skaka om och det kommer att bli 

nya maktkamper som måste lösas.” 

Ove 

 

Oroligheter kring företaget uppkommer som en möjlig förklaring till vad som 

påverkar förändringen i dagens läge. Ännu en förklaring till varför det tar tid ges 

i kulturen och dess svårföränderlighet.  

 
”Vi är inte färdiga med förändringen än på grund av att ändringen av en djupt 

förankrad kultur i ett stort företag är en process som tar säkert flera år.” 
Torbjörn 

 

Att det tar tid med förändringar verkar de flesta medarbetarna vara medvetna 

om. Dock uppkommer funderingar kring huruvida ledningen har tillräckligt med 

uthållighet vid förändringen att hjälpa till och förstå att det tar tid.  

 

”Det tar väldigt lång tid innan det går ner i organisationen egentligen. Och så har 

man inte tillräckligt med uthållighet ifrån ledningens sida många gånger. 

Uthålligheten att hjälpa till och ha en förståelse för att det tar tid.” 
Lars Åke 
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Vidare riktas uppmärksamheten mot företagskulturen då detta kan vara 

någonting som påverkar de attityder och reaktioner som uppkommit. Många 

medarbetare diskuterar faktumet att ABB på senare tid har genomgått flertalet 

förändringar. Dock framkommer olika idéer om hur detta påverkar företaget och 

de anställda, vilket belyses med citaten nedan. Vissa anser att dessa förändringar 

har medfört att företaget och de anställda generellt sett vant sig vid dem 

accepterar dem.  

 

”Ja vi är ju rätt vana vid det får man säga ..det är väl en generell sak.  

ABB är ju inte förändringsobenäget. Marknaden förändras och vi måste  

ligga i fas och gärna i framkant.” 
Lars Åke 

 

”Vi har en ganska rejäl tradition och vana att förändra oss...jag tror att 

som anställd och som företag måste man vara beredd att göra förändringar. Ofta 

faktiskt, kanske ännu oftare än vad som görs, men kanske inte 

så ofta som man gör här.” 
Sven 

 
Emellertid är detta inte någon unison åsikt utan det finns även respondenter som 

menar att alla dessa förändringar företaget genomgått istället har medfört en 

organisationströtthet och en likgiltig om inte till och med negativ inställning hos 

medarbetarna, vilket framkommer i nedanstående citat.  

 

”Vi har ju i vår organisation haft många organisationsförändringar under 

en ganska kort period, speciellt de senaste 5 åren. Det gör att förändringar 

hos oss för de flesta relateras med något negativt.” 
Torbjörn 
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”Inom ABB är man ganska organisationstrött... det har varit så många förändringar 

så ofta så att man har blivit lite avtrubbad. Så ingen egentligen reagerar speciellt 

mycket på att nu ändrar vi igen… det är same same but different. Så det är en risk. Om 

man ändrar för ofta så ändrar man ingenting.” 
Ove 

 

 

4.3.2 Ledningens agerande 

 

Attityder och reaktioner till genomförandet som sådant har även uppkommit. 

Förändringen i sig anses av många inte vara välplanerad. Någon menar att den 

var det, men har ändock en önskan om något mer struktur, som synes nedan. 

 
(svar på frågan om förändringen anses vara välplanerad) 

 ”Ja relativt får man väl säga. Den hade kunnat vara något mer  

strukturerad i vissa lägen.” 

Lars Åke 
 

Vissa menar att förändringen känns framkastad och att ledningen inte riktigt 

hunnit planera förändringen innan den implementerats. Istället har det varit de 

olika divisionerna och medarbetarna själva som fått prova sig fram.   

 

”Den nya organisationen har fått pröva sig fram.” 

Torbjörn 
 

Förändringsprocessen som sådan upplevs även den som något kaotisk och det 

nämns att det tog tid innan det klarnade hur det nya arbetssättet skulle läggas 

upp. 
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Förändringsprocessen ” är ju i vissa stycken lite kaotisk.” 
Sven 

 
”Det var i början lite kaotiskt. Man visste inte riktigt hur det här skulle 

läggas upp vad man skulle göra och så vidare. Det tog sin lilla tid innan den 

biten började klarna.” 
Hilding 

 

Trots att medarbetarna tycker att förändringen i grund och botten varit bra finns 

idéer om vad som saknats i genomförandet och om hur det skulle gått tillväga. 

En brist som kommer upp flertalet gånger och omfattar många aspekter är det 

praktiska genomförandet, vilket belyses med nedanstående citat. 

 
”Över huvud taget har väl framförallt det praktiska sättet och arbeta varit oklart. 

Från början kom många direktiv från centralt håll och det har inte fungerat eftersom 

det tolkats lokalt på flera olika sätt. Olika divisioner har tolkat direktiven olika, 

utgående från sina egna förutsättningar.” 

Torbjörn 

 

”En del av de som blev account manager visst inte riktigt vad  

deras roll var från början.” 
Lars Åke 

 

Detta diskuteras vidare och förtydligas. Rent konkret saknar medarbetarna 

stöttning ut mot hela organisationen då det upplevs som om ledningen satsat 

mycket och bra på account manager organisationen, men glömt resterande delar 

i viss mån, vilket visas i nedanstående citat. Tankar uppkommer även på 

huruvida ledningen verkligen tänkt igenom förändringen ordentligt och om de 

vet hur det ska fungera på det praktiska planet. Ibland är de anställda av 

uppfattningen att ledningen bara ändrat det stora, men inte direkt tänkt på 
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medarbetarna och hur man ska få igenom förändringen, vilket visas i följande 

citat. Ännu en faktor som saknats är konkreta besked. 

 

”Sen tror jag nog att man skulle tänkt efter hur får man det (förändringen, vår 

anmärkning) att faktiskt ske? Och det gjorde man ju på det stora planet, man ändrade 

om organisationen och bytte namn och organisationsnummer och sådär, men man 

kom inte ner till medarbetaren.” 
Ove 

 

”Man måste noga tänka igenom och förbereda organisationen vad förändringen 

innebär, varför den är nödvändig och hur det är tänkt att fungera. Och att 

informationen förankras i hela organisationen.  

En större förändring måste få ta tid och stöttas med lämplig utbildning.” 
Torbjörn 

 

”Det är just stöttningen ut mot resten av organisationen… det är egentligen det. Sen 

så har vi ändrat så mycket i våra omfattningar och vårat utbud de här åren (3-4 sista) 

så vi behöver nog över huvud taget se över vilka är vi?” 
Ove 

 

Andra önskemål de anställda har beträffande ledningens agerande omfattar det 

tempo i vilket förändringen genomförts. Inom detta område varierar 

medarbetarnas åsikter. Några önskar att det skulle ha gått fortare och grundar 

detta på att det tidigare borde ha ställts krav på medarbetarna och att direktiven 

skulle ha kommit ut i organisationen snabbare. Andra menar istället anser att 

förändringen genomförts för fort och att ledningen därav inte hunnit med det 

arbete som hade behövts. Detta belyses med nedanstående citat. 
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”Det skulle gått snabbare.” 
Hilding 

 
Förändringsprocessen…”skulle ha haft lite högre tempo. Tempo i själva 

genomförandet och ställa krav på account managers… Folk behöver krav på sig för 

att det ska fungera.” 
Lars Åke 

 
”Det har nog gått lite för fort. Man har idéer om vart man vill, men de har inte sett att 

det tar tid och ändra mentaliteten och kulturen så att man har nog underskattat det 

arbete som måste göras. ” 
Ove 

 
”Det har gått för fort…ledningen borde tagit mer tid på sig.” 

Per Arne 

 

Att strukturen var fastställd redan då beslutet togs har framkallat både positiva 

och negativa reaktioner hos de anställda. Det finns individer som menar att då 

man kopierar en viss struktur och inte skräddarsyr efter varje land visar detta på 

att företaget verkligen menar det man gör samtidigt som detta upplevs som en 

brist av andra och det resoneras att detta förfarande hindrar de lokala fördelar 

som kan finnas. 

 

”Det man gjorde bra var ju definitivt att man talade om att den här organisationen ser 

identisk ut i alla länder och att det inte bara är något man gör i ett land. Det talade ju 

för att man menar det man gör. Det är inte någon laboration, det här är planen för det 

sätt vi ska jobba på och det kör vi på fullt ut på alla sätt och vis som medarbetare. Och 

det talar ju för att det är bra underbyggt.” 
Lars Åke 
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”Det som jag saknar är att man tar blint den mallen som kommer ifrån Zürich… 

Sverige och Finland och Norge tror jag är de länder som ABB har högst 

marknadsandel i. Sverige har 10 business centers och det finns inte någon annanstans 

i världen tror jag… man har kanske försökt, men man har nog inte tittat på den unika 

situation som finns i Sverige fullt ut.” 

Sven 
 

 

4.3.3 Attityder till informationen gällande förändringen 

 

Beträffande hur informationen förts ut i organisationen verkar de flesta vara 

nöjda. Medarbetarna anser att det finns mycket information och vet var de kan 

hitta den vid intresse, dock uppkommer diskussioner kring att det är lätt att 

individer bortser från information som inte måste läsas, vilket framkommer i 

citatet nedan. 

 

”På nätet så kommer det ut information, men där är man ju inte säker på att man 

träffar med information. Alla har ju rätt mycket och göra så ingen gräver ner sig i 

något man kan läsa bara av intresse så då hoppar man över det.” 
Ove 

 

Trots att mycket information anses finnas menar många att förändringen till viss 

del är oklar, vilket syns i citaten nedan. De oklarheter som finns härleds till de 

interna delarna av företaget och då delvis hur det ska arbetas, någonting som inte 

finns fastställt fullt ut. Ett problem som även diskuteras är att de direktiv som 

kommit från ledningen har varit många och att de i de olika divisionerna har 

tolkats på olika sätt.  
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”De oklarheter som har varit har inte varit mot kund utan det har 

varit en del interna bitar.” 
Lars Åke 

 

”Det är fortfarande oklart.” 
Sven 

 

”Över huvud taget har väl framförallt det praktiska sättet och arbeta varit oklart. 

Från början kom många direktiv från centralt håll och det har inte fungerat eftersom 

det tolkats lokalt på flera olika sätt. Olika divisioner har tolkat direktiven olika, 

utgående från sina egna förutsättningar.” 
Torbjörn 

 

”Det var rätt så klart. För mig personligen då var det så, men det finns nog  

folk som inte tyckte att det var så himla klart.” 
Lars Åke 

 

 

 

4.4 Medarbetarnas förhållning generellt till förändringar 

 

 

Som en del av denna undersökning genomfördes, som tidigare nämnts, ett 

kortare test för att se hur individerna förhöll sig till förändringar generellt sett. 

Detta för att personligheten kan vara en bakomliggande orsak som påverkar de 

attityder och reaktioner som uppkommer. Hur dessa föll ut behandlas i följande 

avsnitt.  

 



Förändringen mot nyckelkundsteam/AM 
 

75 

Resultatet av de tester som genomfördes var följande: En av de tillfrågade 

visade drag till lika stor del av både den bedömande och den iakttagande 

personlighetskaraktären. Detta innebär att denna person inte är visar tydligare 

tendenser till att vara varken för eller emot förändringar. Två visade tydligare 

drag av den bedömande personligheten och besvarade nio av fjorton påståenden 

i enighet med denna karaktär. Således har denna person en personlighet som 

visar drag av att vara emot förändringar. Ytterligare en besvarade majoriteten av 

alternativen (åtta) som en bedömande karaktär. En annan uppvisade istället 

tendenser till att vara mer iakttagande med sex av tio ifyllda svar likt en 

iakttagande personlighet (de övriga alternativen var personen indifferent inför). 

Detta medför att personen tenderar att vara för förändringar. På den sista 

intervjuade fanns inte någon möjlighet att genomföra detta test varav resultat 

uteblir. 
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5. Analys 
 

I följande kapitel kommer de teorier som tidigare behandlats i uppsatsen att 

knytas till den förändring vi valt att studera, nämligen den förändring som skett 

mot nyckelkundsteam och account managers inom ABB. Kapitlet kommer i stort 

att följa referensramens struktur där förändringsprocesserna initialt behandlas 

för att sedan rikta sig mot medarbetarnas attityder och reaktioner. 

 

 

 

5.1 Förändringsprocessen 

 

 

Beckhard & Pritchard (1992) påpekar att själva syftet med förändringen måste 

vara klart. Vi anser att ABBs ledning har lyckats bra med att föra ut syftet med 

att skapa nyckelkundsteam och account managers till medarbetarna. De 

anställda vi intervjuat har varit helt överens och gett oss svaret att den 

grundläggande orsaken till kundfokuseringen var att framstå som ett enat ABB 

och ge kunderna en mer unison bild av företaget, men även mer affärsmässiga 

mål såsom en ökad försäljning låg bakom. Att de anställda svarat så med en så 

hög grad av samstämmighet stöder vårt resonemang om att ledningen lyckats 

med att föra ut syftet med förändringen. Om en förändringsprocess ska anses 

som fundamental måste den, enligt Beckhard & Pritchard (1992), innefatta en 

förståelse för utomstående krafter som innebär att företaget tar ett beslut om 

förändring. I ABBs fall anser vi i högsta grad att det var vissa utomstående 

krafter som låg till grund för beslutet om en mer uttalad kundfokusering. Dessa 
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krafter kan främst benämnas själva marknaden och behovet av att anpassa sig till 

denna. Att det fanns idéer om ett liknande arbetssätt och att man faktiskt på 

vissa ställen redan arbetade på ett snarlikt sätt gentemot kunden innan beslutet 

om kundorientering togs tycker vi tyder på ett medvetande om marknaden och 

kunden. Beslutet fick så omfattande konsekvenser i och med att företagets 

struktur förändrades, vilket tyder på att det var en förändring av fundamental 

karaktär enligt Beckhard & Pritchards (1992) resonemang. Vidare kan ett 

diskussion föras huruvida genomdrivandet av beslutet skedde genom en 

inkrementell eller fundamental strategi. Vi hävdar att ledningen här hade 

intentionen att använda sig av en fundamental strategi vilket innebar ett försök 

att förändra struktur, process samt kultur på samma gång. Ledningen brast dock 

i att engagera hela organisationen då endast de direkt berörda fick information 

och utbildning, vilket de intervjuade påpekade. Ytterligare en miss är att det inte 

fanns, eller fortfarande inte verkar finnas, handlingsplaner och tillräckliga 

instruktioner för att befästa arbetssätt och roller vilket bland annat Beckhard & 

Pritchard (1992) påpekar som viktigt. Detta argument stärks i Adizes (1991) 

resonemang beträffande vad som krävs för att implementera ett beslut effektivt. 

Vi anser att ledningen innehar makt, auktoritet och inflytande. Problemet ligger 

snarare i att själva ramen för ansvarsområdet inte var befäst. De inblandade 

(ledning, nyckelkundsteam och account managers) visste vad som skulle göras 

och vem som skulle göra det, men de visste inte hur eller när det skulle göras, 

vilket respondenterna påpekat. Vi tycker inte att man kan implementera ett 

beslut effektivt om inte ansvarsområdena är klara vilket vi också fått 

indikationer på via genomförda intervjuer.   

 
När ett beslut tas om att en förändring ska ske kommer det att innebära 

omställningar även i andra delar av organisationen, något som Beckhard & 

Pritchard (1992) påpekar. Ett beslut om kundorientering innebär först och 
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främst, enligt författarna, ett fokus på en förändrad mission. Den förändrade 

missionen i sin tur påverkar de resterande delarna som står i fokus vid en 

fundamental förändring (identitet, kultur, arbetssätt och nyckelrelationer). Vi 

anser, med det empiriska materialet som stöd, att identiteten inte riktigt har 

förändrats i dagens läge även om det borde ske. En av medarbetarna påpekar att 

de nog skulle behöva se över vilka de är. De har kvar den gamla bilden av ABB 

som var aktuell för 3-4 år sedan och måste nu försöka att ändra på denna.  

 

Gällande kulturen inom företaget visar de genomförda intervjuerna att det inte 

skett några större förändringar. Eftersom nyckelkundsteamen och account 

managers inte riktigt är integrerade med övriga organisationen, eller lever lite i 

en annan värld som en av de intervjuade valde att definiera det, har det inte 

blivit någon större kulturförändring. Dessutom har de arbetat på liknande sätt 

tidigare så dessa beteenden och värderingar verkar redan finnas i stor 

utsträckning. Vi tror dock att denna kundorientering innebär en större förändring 

för den övriga organisationen. Likväl måste man vara medveten om att en sådan 

inte sker över en natt utan att det tar tid och krävs en del ansträngning för att en 

förändring av kulturen att förankras i hela verksamheten.  De flesta av de 

anställda är dock medvetna om att det krävs en bättre samordning av 

information och instruktioner dels inom nyckelkundsteamen och account 

management men även i resten av organisationen. De intervjuade anser att 

förändringen av kulturen fortfarande är i ett tidigt stadium och att man kommer 

att se större skillnader om ett par år.  

 

I och med kundorienteringen blev ett förändrat arbetssätt en nödvändighet. Även 

om en del divisioner tidigare haft ett liknande tillvägagångssätt innebar det ändå 

en del förändringar.  Nu representerar de hela ABB för kunden, vilket innebär 

att de har blivit ett mer definierat team för kunden och kan jobba på en bredare 

front. På grund av den strukturförändring som nyckelkundsteamen och account 
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managers innebar har maktförhållandena påverkats. Frågor såsom vem som äger 

kunden eller hur nyckelkundsteamens och account managers arbete och 

prestation kan utvärderas har tidigare inte varit aktuella, men är nu ofta på 

tapeten. Det finns inte några instruktioner eller regler för hur jobbet ska skötas 

vilket innebär att det är upp till de anställda att ta för sig och ansvara för att hela 

verksamheten till kunden blir bra även om de inte har något ansvar för 

försäljning. De maktkamper som uppkommer mellan nyckelkundsteamen och 

account managers och linjeorganisationen just angående de frågor som nämnts 

skulle, enligt de anställda, kunna minskas om inte elimineras med hjälp av 

tydligare och mer genomgående information och instruktioner.  

 

Även förhållandet till nyckelrelationerna, i det här fallet kunden, har förändrats. 

Kunden har numera endast en kontakt på ABB, vilket innebär en förenkling för 

denne. Nyckelkundsteamen består av personer med olika kompetens för att ta 

hand om en affär vilket innebär att de kan erbjuda kunden ett komplettare 

erbjudande. Lippit et al. (1985) menar att en isolerad förändring aldrig kan stå 

ensam utan måste implementeras och relateras till övrig verksamhet, vilket har 

diskuterats i ovanstående stycke. Vidare är det av vikt att det finns individer 

inom organisationen som stöder förändringen och jobbar för denna. Vi hävdar 

att det inom ABBs nyckelkundsteam och account managers finns ett stöd för 

förändringen, men inte att de jobbar direkt aktivt för denna. Inledningsvis kan 

det ha visats ett större engagemang och deltagande som har trappas ned något 

allteftersom tiden går.  Beckhard & Pritchard (1992) påpekar att det är viktigt att 

belysa vikten av tid, det är viktigt att förstå att förändringen är en process tar tid 

och att man inte kan vänta sig direkta resultat, vilket vi tycker de anställda gör.  

 

Förändringsprocessen är enligt Beckhard & Pritchard (1992) sammanlänkad 

med inlärningsprocessen och genom att stödja och styra dessa processer kan 

man påverka personers sätt att tänka och agera. Sett till hela organisationen 
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befinner man sig någonstans i upptinings- och absorptionsfaserna, gällande 

inlärningsprocesserna och i ett övergångstillstånd sett till förändringsprocessen. 

Detta för att de fortfarande håller på och lära sig nya beteenden och attityder. 

Även om vi tror att de delvis fått fäste tycker vi oss kunna se att detta inte 

efterlevs fullt ut. Gällande förändringsprocesser är förändringen fortfarande inte 

avslutad utan är fortfarande pågående även om en det enligt de anställda för 

tillfället råder stiltje. Dock kan det finnas skillnader i olika divisioner angående i 

vilket stadium de befinner sig, vilket vi fått stöd av genom intervjuerna, då det 

framkommit att det fungerar olika bra på olika avdelningar.  

 

 

 

5.2 Ledningens agerande 

 

 

I intervjuerna framkommer att ledningen till en början har lett förändringen bra, 

men det uppkommer även att det upplevs som om de inte har tillräckligt med 

uthållighet. Således menar vi att de initialt är benägna att, i enighet med Ansoff 

(1984), leda förändringen även om detta sker i mindre grad idag. Dock läggs 

fortfarande tid och kraft på informations/utbildningsmöten och dylikt, vilket kan 

tolkas som ett tecken på ett fortsatt engagemang och försök att leda/kontrollera 

processen. Denna utbildning är, i enighet med Kissler (1991) en viktig källa till 

motivation och engagemang, något som även upplevs av de anställda som 

deltagit. Dock nämns att det ibland satsas endast på group account managers och 

account managers samt att detta är en brist, vilket vi kan hålla med om. För att 

en förändring ska få fäste anser vi att en satsning på alla inblandade krävs, inte 

bara de i ledande roller gentemot kunden. Detta stöds även av Kirkpatricks 



Analys 
 

81 

resonemang gällande vem som ska kommuniceras med (både de som vill och de 

som behöver) och när det ska ske (så snart som möjligt). I detta fall skulle vi 

således fastställa att informationen har nått ut till dem som behöver veta, vilka är 

de vi intervjuat, men gällande de övriga har uppkommit indikationer på att de i 

alla fall inte satsats på lika hårt. Informationen finns dock där, för att använda 

termer av Beckhard & Prichard (1992), som en passiv kommunikation för de 

anställda om/när de vill ha den genom intranätet, men frågan kvarstår hur bra 

denna information är när så mycket kritik riktas mot oklar och osamstämmig 

information. Intervjuerna visar vidare på att den muntliga information som 

framkommit som en aktiv kommunikation i och med informations 

/utbildningsmötena är viktig och minst ett betydande komplement till den 

skriftliga. Det har genom intervjuerna belysts dess betydelse för medarbetarnas 

förståelse. 

 

Då beslutet var toppstyrt har inte medarbetarna varit delaktiga i planeringen av 

förändringen, något som Lippit et al. (1985) annars hävdar är viktigt för deras 

förståelse. Det har dock framkommit genom intervjuerna att dessa idéer redan 

tidigare var närvarande inom organisationen och således verkar inte detta 

förfarande ha varit nödvändigt.  

 

 

 

5.3 Påverkan genom beslutsfattandet 

 

 

Beslutet om förändringen togs av ledningen genom det Beer et al. (1990) kallar 

”top-down” styrning. De anställda hade ingenting att säga till om beträffande 
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själva beslutsfattandet. Däremot anser respondenterna att de haft möjlighet att i 

viss utsträckning påverka sitt egna arbetssätt. Adizes (1991) diskuterar att ett 

beslut bör tas genom det författaren kallar demokratur. Vi skulle i detta fallet 

vända på beslutsfattandet och implementeringen och istället kalla den 

diktakratisk. Beslutet togs diktatoriskt och implementeringen skedde sedan mer 

demokratiskt. Till skillnad från Adizes (1991) som inte tycker att detta är ett bra 

tillvägagångssätt har vi inte genom de genomförda intervjuerna fått några 

indikationer på missnöjdhet i detta fallet. Idéer om ett mer kundorienterat 

arbetssätt fanns redan ganska väl förankrat inom ABB och därför var det inte 

något direkt omvälvande beslut. Hade det varit ett beslut som inte haft denna 

uppbackning skulle kanske en demokratur vara att föredra. Frågan är dock 

huruvida ledningen i detta fall bara hade tur med stöttningen eller om de genom 

sitt avlyssnande kände till medarbetarnas idéer. I termer av ”push” och ”pull” 

metoder anser vi här att beslutet togs genom ”push” medan implementeringen 

istället bär drag av ”pull”. Både ”top-down” och ”push” metoder är effektivast 

på kort sikt, genom att inte gå ut och fråga varje anställd om deras åsikt anser vi 

att man kunnat förkorta själva beslutsprocessen väsentligt. Ett mer långlivat 

resultat bör även nås genom att ge medarbetarna möjligheten att påverka 

implementering och sitt arbetssätt och således ge dem större delaktighet, något 

som Lippit et al. (1985) diskuterar och framhäver som viktigt. 

 

I termer av motivationsklyftan anser vi att det funnits en viss klyfta mellan 

ledningen och de anställda vid förändringens implementering. Dock verkar den 

inte ha varit speciellt stor då, som tidigare nämnts, det redan fanns idéer om och 

förståelse för just ett mer kundorienterat synsätt. I dagens läge menar vi att 

motivationsklyftan mellan ledning och anställda har minskat allteftersom 

motivationen för förändringen har gjort detsamma. De anställda har nämnt det 

som att förändringen stagnerat något och numera står i stiltje. Detta kan delvis 

förklaras med att det stormar så mycket runt ABB och ledningen har fått andra 
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förändringar att tänka på.  Vi skulle illustrera motivationsutvecklingen enligt 

figur 10.     

 
Figur 10: Motivationsklyftan vid förändringen mot nyckelkundsteam/AM  

Ur: Egen bearbetning av ursprungsfigur från Ahrenfelt, Förändring som tillstånd, 

1995, s. 240. 

 

 

 

5.4 Attityder och reaktioner och dess bakgrund  

 

 

5.4.1 Individnivå 

 
Vid förändringens första skede menar samtliga att de hade en positiv inställning 

till denna omställning. Detta stämmer väl överens det svar samtliga angivit i 

personlighetstestet gällande att de vill vara flexibla och mottagliga samt att de 

tycker att det är viktigt att få erfarenhet av allting i livet. Att det initialt inte blev 
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något motstånd till förändringen kan tolkas som att dessa idéer var så väl 

förankrade i organisationen sedan tidigare. Flertalet hade redan insett behovet av 

att arbeta mer mot kunden och det framkommer att detta var ett arbetssätt som 

på liknande sätt redan förekom ute i organisationen. Således kan de, vilka 

omfattades av förändringen, redan relatera till den, vilket kan ha minskat deras 

osäkerhet gällande förändringen. Därav uppstår inte det motstånd Ansoff (1984) 

och i liknande termer O’Toole (1995) härleder till osäkerhet gällande 

förändringen och dess följder. Att de anställda redan såg behovet av 

förändringen och tyckte den var intressant och bra anser vi även minska risken 

att individerna utsätts för risker de inte tycker om eller att de är ovilliga att lära 

sig nya saker, vilket annars är flera källor till motstånd diskuterade av Ansoff 

(1984). Att samtliga är klara över vad målet med förändringen är anser vi vidare 

bidra till att det motstånd Stewart (1985) diskuterar gällande oklarheter om 

målet inte uppkommer. Då medarbetarna är medvetna om förändringens 

relevans uppkommer inte heller de tendenser till att fastställa att förändringen är 

onödig eller irrelevant, vilket annars Ansoff (1984) menar är vanligt. Vi anser 

vidare att medarbetarna i stort verkar ha tillit till ledningen, vilket Adizes (1991) 

hävdar är viktigt. Till viss del uppkommer idéer om att ledningen inte har 

planerat förändringen tillräckligt eller att tillvägagångssättet i implementeringen 

inte varit fullgott. På det hela taget verkar de dock lita på att det är rätt beslut 

som fattats och att de gjort tillräckligt med förundersökningar innan, bland annat 

genom att provköra förändringen i England. Att de inte heller direkt har haft 

möjlighet att påverka förändringen verkar inte heller direkt bekomma de berörda 

utan de litar på att det lyssnats av tillräckligt på andra nivåer.  

 

Dock har inställningen förändrats något under tidens gång. Dagens bild varierar 

från att det i allt större utsträckning börjar fungera, till att det delvis har gått i 

stiltje. Vi anser att denna attitydförändring kan ses som en typ av motstånd till 

förändringen, om än ej starkt. Vidare menar vi att detta till stor del uppkommer i 



Analys 
 

85 

enighet med Stewarts (1985) resonemang som en följd av de oklarheter som 

finns inom organisationen gällande medarbetarnas roll och uppgift. Författaren 

menar vidare att stress ofta uppkommer som en följd av oklarheter, men de vi 

intervjuat anser inte att förändringen har varit stressande. Någon nämner istället 

frustration som en effekt som har uppkommit, medan en respondent istället tror 

att stress kan förekomma bland de äldre generationerna. Hur utbrett detta är 

inom organisationen är dock svårt att fastställa. Emellertid finns det inte någon 

enhetlig bild om att förändringen har varit stressande. Ansoff (1984) identifierar 

vidare den nya rollen som en möjlig källa till reaktionen motstånd om individen 

känner sig inkompetent i densamma eller då den är ovillig att lära sig ny 

kunskap eller ett nytt beteende. Inom ABB går meningarna isär huruvida det har 

inneburit någon större förändring i roller och beteenden. Till en början menar 

många att ingen större förändring skett, men vid en djupare diskussion 

framkommer att de trots allt arbetar mer fokuserat mot kunden nu, att de måste 

ha större kunskaper om hela ABB et cetera. Det framkommer oklarheter 

gällande vem som egentligen äger kunden och den maktkamp detta medför. Mitt 

i allt detta finns inte direkt fastställt hur jobbet ska sköta och därmed kan inte 

prestationer mätas. Tankar uppkommer kring att det är upp till varje person att ta 

för sig. Vi anser att detta kan vara en bidragande del till att den initiala positiva 

känslan avtagit. Vi anser oss inte direkt kunna identifiera Ansoffs (1984) tankar 

om motstånd som en följd av att individerna känner sig inkompetenta i den nya 

rollen eller är obenägna att lära sig nya saker. En möjlighet till att motståndet till 

förändringen inte i så hög grad slår igenom kan bero på att de vi intervjuat är 

säkra på sig själva och i stor utsträckning gör precis vad de säger, nämligen tar 

för sig. Således uppkommer inte heller det motstånd som enligt O’Toole (1995) 

grundas i dålig självkänsla. Att maktförhållanden ändras och att vissa 

medarbetare måste byta roller har diskuterats, men detta är ingenting som direkt 

påverkat de vi intervjuat. Det är möjligt att denna reaktion i form av motstånd 

uppkommer hos dem som drabbats, men då vi inte stött på det anser vi oss inte 
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kunna dra några slutsatser om hur mycket detta påverkat. Osäkerhet beträffande 

minskad makt eller att individerna blir överflödiga, vilket Ansoff (1984) 

diskuterar, tror vi mer kommer av den turbulenta situation som omger företaget 

idag med diverse omstruktureringar och nedskärningar som följd.  

 

Stewart (1985) nämner även oklarheter i informationen som ett ursprung till 

motstånd och även detta anser vi vara en möjlig källa till den förändring av 

reaktionen som uppkommit inom ABB. Även om de anställda vet var 

information går att finna verkar det som om situationen förblir oklar, vilket gör 

att vi ifrågasätter den information som finns på nätet. Är det så att den är bra, 

men att de anställda inte tillgodogör sig den eller är det så att den är ytterligare 

en källa till att olika budskap ges? Flera nämner även att informationen inte 

alltid är samstämmig och att den är i ofas beroende på varifrån den kommer. 

Detta anser vi ytterligare bidra till att informationen upplevs som oklar. Vi vill 

dock förtydliga att de individer vi intervjuat enligt Lewins (1948) tankar styrs av 

sina egna perceptioner i sitt sociala agerande. Trots att de kan ha fått ”rätt” 

information är det inte säkert att deras ”felaktiga” uppfattningar försvinner.  

 

Vi ser inte heller i intervjuerna att det motstånd O’Toole (1995) diskuterar beror 

på egoistiska skäl såsom att personen inte ser nyttan för egen del. Även om 

medarbetarna genom sitt agerande inte direkt kan vänta belöningar anknutna till 

prestationen (då denna inte går att mäta), verkar de inte missnöjda över detta. Vi 

menar att anledningen till att motståndet inte ökar av egoistiska skäl i stort beror 

på den lojalitet de anställda känner inför företaget, vilket vidare är i enighet med 

Ansoffs (1985) resonemang. Majoriteten av respondenterna har en lång historia 

inom företaget och i många hänvisas till företaget och de ändringar som sker 

med ”vi”. Vi ser detta som ett tecken på att lojaliteten gentemot ABB är och att 

de anställda i stor utsträckning identifierar sig med företaget.         
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De attityder som uppkommit gällande hastigheten på implementeringen har tagit 

två vägar. Vissa anser att förändringen genomförts för långsamt, medan andra 

anser att den gått för fort. Vi menar dock att vi ser ett samband i det att de 

individer som ville öka tempot önskade detta för att få ut direktiv och krav 

snabbare. De som istället ville att förändringen skulle ha implementerats 

långsammare hänvisade till att ledningen i dagens läge inte hunnit utföra det 

arbete som krävs. Således tror vi att om bara ledningen hunnit med att fastställa 

de önskade direktiven och kraven kunde förändringen ha genomförts i ökat 

tempo och gjort alla belåtna. 

 

Det som är anmärkningsvärt är att de personer som visar tydligare drag av den 

bedömande personligheten är också de vi uppfattar vara mest positiva till 

förändringen idag med uttalanden som att det är nu det börjar visa resultat et 

cetera. Det man kunde ha väntat var ett omvänt förhållande där dessa så att säga 

hade fått vatten på sin kvarn när förändringen tar lång tid exempelvis 

kulturmässigt. Förvisso verkar det finnas ett medvetande hos många att just 

förändringar tar tid, vilket enligt oss kan medföra att de har en förståelse inför 

detta.   

 

 

5.4.2 Organisations/gruppnivå 

 

Organisationskulturen beträffande förändringar inom företaget uppmålas i olika 

bilder. Delvis framkommer idéer om att ABB genomgår så många förändringar 

att det mer har blivit en tradition och att de anställda är vana vid detta, medan 

det även anses att dessa ständiga förändringar medför att medarbetarna tröttnar 

och i slutänden resignerar inför förändringar. Även om några personer hävdar att 

företaget inte är förändringsobenäget ser vi att det framkommer idéer om att 
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man kanske inte borde förändra riktigt så ofta och mycket som man gör inom 

ABB. Således menar vi att trots att de flesta anser att förändringar är nödvändiga 

finns det en underliggande tanke om att det vore önskvärt med lite stabilitet. 

Detta identifierar vi som en faktor som påverkar motståndskrafterna inom 

organisationen. Medarbetarna kan inom organisationen fungera som det Strebel 

(1994) benämner förändringsagenter (change agents) eller status quo agenter. Vi 

anser att medarbetarna till en början arbetar som förändringsagenter. De har en 

förståelse för nödvändigheten att förändras och anser att det är viktigt att följa 

marknaden. Dock menar vi att i takt med att fler och fler förändringar sker inom 

företaget kommer denna vilja att övergå i en organisationströtthet och 

motståndet till förändringar kommer att öka. Därav kommer flera att övergå till 

status quo agenter. Vi anser att detta är på gång att ske i dagens läge, men att de 

ännu inte dominerar. Rollerna upplever vi inte heller som stela, vilket annars 

kunde ha stärkt motståndskrafterna. Förändringskrafterna anser vi från början ha 

varit starka. Det finns ett stort behov av att anpassa sig till marknaden och detta 

upplever vi även initialt ha fått stort stöd från ledningen. I dagens läge menar vi 

dock att förändringskrafterna avtagit något mycket beroende på att ledningen 

verkar ha mycket annat att fokusera på. Detta verkar även de anställda ha märkt, 

men frågan kvarstår om det är beroende på minskat intresse och motivation eller 

om det helt enkelt har lägre prioritet gentemot nya förändringar. Vi tror tyvärr 

att denna förändring kommit lite i bakgrunden för nya stora omstruktureringar, 

vilket även de anställda verkar känna, även om de mer uppfattar det som om 

ledningen brister i uthållighet. Utifrån Strebels (1994) modell skulle således 

denna förändring i dagens läge vara sporadisk. Initialt menar vi att den borde ha 

varit av större och omvälvande art, men då detta inte verkar ha skett eller haft 

något större genomslag har den förändrats. Ovanstående resonemang återfinns 

illustrerat i figuren nedan där ett är det initiala läget och två dagens. 
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Figur 11: Förändringar vid varierande krafter 

Ur: Strebel, i de Wit & Meyer, Strategy- process, content, context, 1998, s. 299. 

 

Det framkommer genom intervjuerna att förändringen inte verkar ha inneburit 

några större förändringar i värderingar och beteenden. Det nämns att account 

management organisationen lever lite i sin egen värld, vilket vi identifierar som 

en egen grupp där en egen kultur finns. Till viss del har de anställda tvingats 

ändra sitt arbetssätt, men många anser att ingen större omställning skett på detta 

plan. Detta anser vi till stor del bero på att liknande arbetssätt funnits så att det 

inte är några större nyheter för medarbetarna. Således har det gruppmotstånd 

Ansoff (1984) identifierar i omställning av gruppens värderingar inte infallit. 

Förvisso får de nu istället svara för ABBs hela sortiment, men det anser vi inte 
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vara några större omställningar förutom att mer kunskap behöver inhämtas. 

Tankesättet är i stort detsamma även om kunden har fått ett förnyat fokus. Det 

kan snarare vara så, vilket författaren även diskuterar, att de idéer som finns 

inom gruppen stärks och får fokus i och med denna förändring, vilket gör att 

motståndet inte direkt uppstår utan förändringen istället välkomnas. 

Förändringens verklighetsbild anser vi även stämma överens med gruppens, 

vilket gör att inte heller detta motstånd diskuterat av Ansoff (1984) realiseras. 

Sammanfattningsvis menar vi därav att kulturförändringen är i det närmaste 

obefintlig och att den snarare är välkomnad av gruppen. Således skulle vi i 

Ansoffs (1984) figur placera in denna förändring som den skuggade rutan nedan. 

 
Figur 12: Effekter av kraft och kulturförändring på motstånd 

Ur: Ansoff, Implementing strategic management, 1984, s.391. 

 

Det går inte att se ett tydligt samband mellan de personer som borde ha en 

negativ inställning till förändringar och vad de svarat på våra frågor gällande 

kultur. Vi anser att detta kan bero på att frågan inte endast ha gällt deras 

inställning utan att den mer har riktat sig till hela organisationen och alla 

medarbetares åsikter.  
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Vi vill dock framhäva att det lilla motstånd som vi tycker uppkommit i och med 

de avsvalnade attityderna till förändringen inte enbart behöver vara någonting 

negativt. Enligt Ahrenfelt (1995) behövs förändringsmotstånd även om det kan 

vara jobbigt att hantera. Det vi anser vara viktigt är dock att ledningen tar sig an 

motståndet och omvänder det till någonting positivt genom att lyssna på 

medarbetarna och därigenom få nya idéer.  
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6. Slutsatser och rekommendationer 
 

I följande kapitel presenteras de slutsatser vi dragit liksom de 

rekommendationer vi gör. För att ge en bra överblick kommer detta kapitel i 

slutsatsdelen att vara strukturerat efter problemfrågorna. Rekommendationerna 

kommer vidare att följas av en återföring till teorierna samt förslag på 

ytterligare forskning. 

 

 

 

6.1 Hur kan förändringsprocessen beskrivas ur ett 

medarbetarperspektiv? 

 

 

Det var utomstående krafter såsom marknaden och behovet av att anpassa sig till 

denna som låg till grund för ledningens beslut om en mer uttalad 

kundfokusering. Beslutet var en förändring av fundamental karaktär då den 

innebar omvälvning av företagets struktur. Vi hävdar att ledningen här hade 

intentionen att använda sig av en fundamental strategi vilket innebar ett försök 

att förändra struktur, process samt kultur på en och samma gång.  

 

Ledningen har dock inte lyckats med att engagera hela organisationen i 

förändringen då de endast verkar ha satsat på att ge information och utbildning 

till de direkt berörda. Ledningen hade inte heller handlingsplaner och tillräckliga 

instruktioner för att befästa arbetssätt och roller. Delvis ligger problemet i att 

själva ramen för ansvarsområdet inte var befäst. Genom genomförda intervjuer 
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tycker vi oss ha fått ett stöd för att implementeringen av beslut inte blir effektivt 

om inte ansvarsområdena är klara. Beslutet om kundorienteringen innebär en 

förändrad mission, men även förändrad identitet, kultur, arbetssätt och 

nyckelrelationer. Vi har inte genom intervjuerna kunnat påvisa några större 

förändringar av kultur och identitet, dock ska man vara medveten om att det tar 

tid för sådana förändringar att befästas i organisationen. Ett förändrat arbetssätt 

var en nödvändighet och innebar förändrade maktförhållanden. I och med 

kundfokuset ändrades förhållandet till kunden genom att denna endast fått en 

kontakt på ABB och ska erbjudas kompletta, skräddarsydda erbjudande.  

 

Inledningsvis visades ett större engagemang och deltagande för förändringen än 

vad som finns nu. Fortfarande finns det ett stöd för denna men medarbetarna 

jobbar inte aktivt för den. Vi anser att sett till hela organisationen befinner man 

sig idag någonstans i upptinings- och absorptionsfaserna gällande 

inlärningsprocesserna och i ett övergångstillstånd sett till förändringsprocessen.  

Förändringen är fortfarande inte avslutad utan är fortfarande pågående även om 

en det enligt de anställda för tillfället råder stiltje. Dock kan det finnas skillnader 

i olika divisioner angående i vilket stadium de befinner sig. 

 

 

 

6.2 Vilka attityder och reaktioner kan identifieras hos de 

anställda? 

 

 

En av de attityder de anställda verka ha inför förändringen är att de hyser en stor 

förståelse till både nyttan med förändringen samt de bakomliggande orsakerna 
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för den. I dagens läge verkar dock denna förståelse mindre än initialt och istället 

finns en attityd som framhäver förändringens oklarheter, något som vi för övrigt 

anser minska förmågan att genomföra förändringen, då det inte är helt fastställt 

hur detta ska gå tillväga. Vidare menar vi att det i och med de avsvalnande 

attityderna har uppkommit ett visst motstånd till förändringen om än litet, men 

med de oklarheter som framkommer är vi snarare förvånade att detta inte är mer 

omfattande. Vi ser dock inte detta motstånd som någonting negativt, utan om det 

hanteras rätt kan nya idéer och förslag uppkomma som en följd av det och 

nyttjas fördelaktigt. Frågan är bara om ledningen har tid att hantera det eller om 

de i dagens läge är fullt upptagna med att hantera andra förändringar. 

Indikationer uppkommer även på en organisationströtthet efter alla de 

förändringar företaget genomgått på senare tid. I vilken utsträckning detta kan 

härledas till just den här förändringen är emellertid omöjligt för oss att fastställa.  

 

 

 

6.3 Hur kan attityderna/reaktionerna förklaras med 

bakgrund i medarbetarna och den genomdrivna 

förändringsprocessen? 

 

 

Att medarbetarna visade en så stor förståelse för förändringen tror vi i stor 

utsträckning bero på att de redan tidigare hade dessa idéer själva. Många säger 

sig redan ha jobbat på liknande sätt och ha varit av åsikten att det är så det ska 

vara. Således har detta inte direkt påverkats av något specifikt agerande i 

förändringsprocessen. Dock framkommer i intervjuerna att ledningen har lyckats 

föra ut syftet med förändringen på ett bra sätt, någonting som är en del av 
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förändringsprocessens genomförande. Emellertid upplevs att deras agerande 

idag tappar lite i engagemang. Den satsning som har skett på account 

management organisationen verkar ha slagit väl ut och detta tror vi kan vara 

ännu en bidragande orsak till deras förståelse. Dessa har genom utbildning och 

informationsmöten tagit del av aktiv kommunikation genom muntlig 

information, vilket vi tror ha bidragit. Även om idéer finns hos de anställda att 

det inte spelar någon roll hur informationen förs ut verkar det som om alla 

uppskattar dessa informationsträffar, vilket vi menar således belysa den 

muntliga informationens vikt vid genomförandet av förändringsprocessen. 

Många av respondenterna har dock upplevt informationen som oklar vilket även 

medför att arbetssätt och roll blir oklar. Detta, anser vi, skulle kunna undvikas 

genom tydligare arbetsbeskrivningar. 
 

Vi ser flera förklaringar till varför den attityd och de reaktioner som uppkommit 

i form av motstånd trots allt är så begränsad. Den som vi ser som starkast 

omfattar att medarbetarna förstår varför förändringen bör ske och tycker att den 

är bra och intressant. Den verkar gå hand i hand med deras egna idéer om hur de 

ska arbeta och är således benägna att göra de omställningar som krävs. 

Lojaliteten till företaget verkar även vara stark och medarbetarna verkar 

identifiera sig med företaget. Detta har vi märkt exempelvis genom att i 

syftningar till ABB används allt som oftast ”vi”. Att ledningen genomfört 

beslutet uppifrån och ner skulle ha kunnat bidra till motstånd, men så verkar inte 

vara fallet här. Även detta anser vi bero på att de grundliggande idéerna till 

förändringen redan var närvarande inom organisationen.  

 

Vi har inte direkt kunnat identifiera ett samband mellan olika personligheter och 

uppkomna attityder eller reaktioner, men detta kan bero på personlighetstestets 

bristfällighet och bör således inte helt uteslutas.  
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6.4 Rekommendationer för framtida förändringar 

 

 

Ett av de största problemen inom ABB anser vi vara att det inte klart framgår 

vad de anställda ska göra och att mycket lämnas till dem själva. Detta har gjort 

att många upplevt situationen som oklar. Detta är något som flera författare, 

bland annat Stewart (1985) och Ansoff (1984), har diskuterat som en direkt källa 

till motstånd. Trots att många verkar lösa detta genom att ta för sig tror vi att 

tydligare och mer samstämmig information skulle förbättra situationen avsevärt 

och göra läget betydligt klarare för de anställda. Vi tror också att detta skulle 

förbättra deras arbetsvilja och prestation. Det bör även tydliggöras vem som ska 

informera om vad och vilka vägar informationen ska ta. Informationen via 

intranätet är en bra idé, men det är viktigt att den uppdateras så att den är i 

enighet med annan som kommer ut. Dessutom bör medvetande finnas om att det 

inte är alla som läser den. De utbildningar som genomförts verkar mycket 

uppskattade av de anställda, vilket gör att vi vill belysa deras vikt. Således tror 

vi att muntlig information är att föredra eller åtminstone att det är nödvändigt 

som komplement. Det är även viktigt att inte glömma bort resterande delar av 

organisationen i implementeringen. Ännu en viktig aspekt att vara medveten om 

är att förändringar tar tid. Det är mycket viktigt att ledningen inte tappar i 

uthållighet eller motivation utåt i organisationen då detta smittar av sig på de 

anställda som ska genomföra förändringen.  
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6.5 Återföring till teorierna 

 

 

Det resultat som framkommit genom denna undersökning skiljer sig till viss del 

från det som kunde ha förväntats utifrån de använda teorierna. Genom intervjuer 

har det framkommit att medarbetarna upplever situationen som oklar på flera 

områden såsom hur de ska arbeta och den information de får om förändringen. 

Således blir även deras roller oklara. Enligt teorierna borde detta medföra att 

motstånd till förändringen skapas. Dock tycker vi inte oss ha identifierat det till 

den grad som kunde ha förväntats. Anledningar till att motstånd begränsas 

behandlas även det i teorierna i termer av lojalitet till företaget och detta kan 

vara en faktor som påverkat resultatet i denna undersökning. Dock verkar det 

inte som att teorierna framlyft denna faktors vikt i eliminerandet av motstånd till 

förändringar. Det denna uppsats identifierat som en av de viktigaste 

anledningarna till varför motståndet är så begränsat är dock att individerna redan 

innan såg behovet av förändringen och således vid dess implementering tyckte 

den var bra och intressant.  Även detta anser vi inte teorierna i dagens läge 

belysa tillräckligt starkt. 

 

Inledningsvis fastställdes att medarbetarna var de som i slutänden genomförde 

förändringar och att en förståelse för dem var viktig. Vi har i denna uppsats 

återigen sett betydelsen av att medarbetarna har förståelse och intresse för 

förändringen för att eliminera motstånd. Om så är fallet verkar det vara möjligt 

att delvis komma undan med brister i förändringsprocessen såsom oklarheter i 

roller och information.  
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6.6 Vidare forskning inom området 

 

 

Vi anser att ett område som skulle vara intressant att studera i mer detalj 

gällande organisationsförändringar omfattar i vilken mån man kan förkorta en 

förändringsprocess genom klar och tydlig information. Studien skulle kunna ta 

ett ekonomiskt perspektiv och studera eventuella merkostnader eller förtjänster 

bra informations skulle kunna medföra. Viktigt är då att inte endast se till de 

merkostnader satsningar på information skulle medföra utan att även se till 

kostnader knutna till medarbetarna genom ökat välmående och en snabbare 

genomdriven förändring med alla de fördelar den får antas inneha.  
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Appendix 1: Frågeguide 
 

Här nedan följer den frågeguide vi utgick från i genomförda intervjuer. Det som 

här står inom parantes har använts för att vi lättare ska kunna ställa följdfrågor 

och bör mer ses som en guide till oss än direkta frågor.  

 

 

 

Namn:  

Position: 

Antal år inom ABB (olika positioner)? 

 

 

Vad anser du att syftet med förändringen är? 

Vad innebär förändringen för dig?  

När hörde du först talas om förändringen? 

Hur fick du denna information? (skriftligt, muntligt et cetera….gärna i detalj) 

 

Hur reagerade du? (exempel på specifik situation) 

Hur upplevde du att anda anställda reagerade? (förändrad stämning?) 

Hur tog sig dessa reaktioner uttryck?  

 

Hur skulle du beskriva förändringsprocessen?  

Anser du att förändringen var välplanerad? 

Upplevde du att det var oklart det som skulle ske eller varför det skulle ske? 

Hur hanterades eventuella oklarheter? 

Finns det något agerande från ledningens sida som haft större betydelse för din förståelse eller 

motivation inför förändringen? 

Finns det någonting du saknat i ledningens agerande? 

Hade de anställda möjlighet att påverka?  
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I hur stor mån förändrades värderingar och beteenden på arbetsplatsen?  

Hur ser du på företagskulturen beträffande förändringar?  

Ändrades maktförhållandena?  

Hur ser du på förändringen idag? 

Upplever du att förändringen varit stressande? (varför?) 

På vilket sätt har detta märkts? 
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Appendix 2: Personlighetstest 
 

Här följer det test som använts för att få en bild av respondenternas 

personligheter gällande förändringar. För att klargöra för läsaren står även i 

parantes de olika personlighetstyperna där A står för den bedömande typen och 

B för den iakttagande. 

 

 

 

• Jag tycker om att få saker avgjorda (A) 

• Jag föredrar att skjuta upp avgöranden (B) 

 

• Jag vill snabbt få ett beslut(A) 

• Jag vill ha så mycket information som möjligt (B) 

 

• Jag vill vara flexibel och mottaglig (B) 

• Jag vill helst ha saker fixa och färdiga och förbli som de är (A) 

 

• Jag tycker om att anpassa mig efter omständigheterna (B) 

• Jag föredrar att planera framåt så långt som möjligt (A) 

 

• Jag lever mitt liv planenligt(A) 

• Jag föredrar att låta saker hända när de vill (B) 

 

• Jag tycker om att ha olika alternativ öppna (B) 

• Jag tycker om känslan av något avslutat (A) 
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• Jag tycker om att fatta beslut (A) 

• Jag tycker om att stå redo för det oväntade (B) 

 

• Jag tycker om överraskningar (B) 

• Jag tycker illa om att ändra mina planer (A) 

 

• Folk gör fler misstag genom att skjuta upp saker än genom snabba beslut (A) 

• Folk gör fler misstag genom snabba beslut än genom att vänta ett tag (B) 

 

• Jag tycker om mycket information före ett beslut (B) 

• Jag kan i regel ta ett beslut på minimal information (A) 

 

• Jag tycker om att bestämma saker i god tid (A) 

• Jag tycker om att vänta och se vad som dyker upp (B) 

 

• Jag tycker om att ha bråttom (A) 

• Jag tycker om att ha god tid på mig (B) 

 

• Jag klarar deadlines bra (A) 

• Jag tycker illa om att arbeta efter deadlines (B) 

 

• Det är viktigt att få erfarenhet av allting i livet (B) 

• Det är viktigt att få undan saker och ting (A) 

 

A= bedömande 

B= iakttagande 
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