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Sammanfattning 
Titel:  Hur medarbetare upplever ett förändringsarbete. 

 

Författare:   Annika Wilson 

 

Handledare:  Eva Lövståhl och Lasse Svensson 

 

Institution:  Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

 

Kurs:  Magisterarbete i företagsekonomi, 10 poäng 

 

Syfte: Mitt syfte med den här uppsatsen är att förstå hur medarbetare upplever ett 

förändringsarbete i en organisation. Det handlar även om att studera 

skillnader mellan hur olika grupper av medarbetare upplever ett 

förändringsarbete. Upplevelserna av ett förändringsarbete har studerats 

utifrån olika faktorer såsom individrelaterade faktorer, arbetsrelaterade 

faktorer, processen och organisatoriska faktorer.     

 

Metod: Jag har valt att använda mig av både en kvalitativ och en kvantitativ metod 

för insamling av empiri. Först har jag intervjuat en projektledare, vilket har 

skett utifrån en kvalitativ ansats. Sedan har jag genomfört en 

enkätundersökning med medarbetarna som har utgått från en kvantitativ 

ansats. Därefter har jag analyserat resultaten, och det har haft karaktären av 

kvalitativa drag.  

 

Slutsatser: Jag har kommit fram till att medarbetare och olika grupper av medarbetare 

upplever ett förändringsarbete på olika sätt. De individrelaterade faktorerna 

har haft stor betydelse i denna förståelse. Tre olika grupper har 

genomgående visat olika upplevelser, där två av dem påvisar positiva 

resultat. Övriga faktorer visar tydliga mönster som är viktiga i 

sammanhanget.  

   



Summary 

Title:   How co-workers experience a work of change.  

 

Authors:  Annika Wilson 

 

Supervisors: Eva Lövståhl and Lasse Svensson 

 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 

 

Course:  Master thesis in Business Administration, 10 credits 

 

Purpose: My purpose with this thesis is to understand how co-workers experience a 

work of change in an organization. It’s also about studying differences 

between different groups of co-workers views on a work of change. The 

experiences of a work of change have been studied from a number of factors 

as individual related factors, work related factors, the process and 

organizational related factors.    

 

Method: I have chosen to use both a qualitative and a quantitative method for 

acquisition of empirical data. Firstly, I have interviewed a project leader, 

which has been done from a qualitative attempt. Secondly, I have conducted 

an opinion poll with the co-workers, which has been issued from a 

quantitative attempt. Moreover I have analyzed the results, and it has had a 

qualitative character.  

 

Results: I have found out that co-workers and different groups of co-workers 

experience a work of change differently. The individual factors have had a 

great importance in this understanding. Three different groups have 

throughout shown different experiences, where two of them indicate 

positive results. The other factors show clear pattern which are important in 

the context.  
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1. Inledning 

1.1  Förändringsarbete 

Vår omvärld ställer krav på nya vägar mot framgång berättar Gravesen1. För att lyckas 

med det präglas arbetslivet av ständiga förändringar. Dessa förändringar kan ta form i 

olika skepnader, bland annat i form av omstrukturering och utveckling inom olika 

arbetsområden.  Förbättring är en typ av förändring, precis som ABB Infosystems2 

beskriver sitt förbättringsarbete; växa med förändring. Andra typer av förändringar är 

strategiska förändringar och organisationsförändringar. Angelöw3 förklarar att en 

förändring är när något går från ett tillstånd till ett annat. Vidare är process ett förlopp 

som består av ett antal aktiviteter som hänger ihop. Det sammansatta ordet 

förändringsprocess är enligt Gravesen4 en process för att initiera och underhålla ett evigt 

pågående arbete för att bli bättre, och för att förflytta organisationen från det gamla till 

det nya, där det nya är i rörelse. Förändringsprocess omfattar allt och alla i 

organisationen.  

 

Begreppet förändringsprocess är enligt Gravesen ett relativt nytt fenomen. Det föddes 

under kvalitetsrörelsen i mitten av 1990-talet då företag började fokusera på 

kvalitetsarbete, genom bland annat kvalitetssäkring och andra kvalitetssystem som 

fokuserar på kvalitetsstandarden.  ISO 90005 är en standard för att leda verksamheten 

med avseende på kvalitet, och är vanlig när förändringsarbetet är inriktat mot att uppnå 

ökad kvalitet. Ett annat förändringsverktyg är Total Quality Management som fokuserar 

på svagheter i företaget, och hur förbättringar skulle kunna genomföras.6  

 

1 Gravesen, I, Fitnessövningar och husförhör- om förbättringsprocesser i företag, 2002 
2 Ibid 
3 Angelöw, B, Det goda förändringsarbetet, 1991 
4 Gravesen, I, Fitnessövningar och husförhör- om förbättringsprocesser i företag, 2002 
5 Löwstedt, J & Stymne, B, Scener ur ett företag, 2002 
6 Bendell, T, Boulter, L & Kelly, J, Benchmarking for competitive advantage, 1993 
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1.2 Benchmarking som förändringsverktyg 

Det finns olika verktyg för förändringsarbete. Ett allt vanligare verktyg för systematiska 

förändringar är benchmarking. Benchmarking innebär enligt Gustafsson7 att ett företag 

mäter och jämför sig med andra företag och lär av dem som är bättre på de aktiviteter, 

funktioner eller processer som behöver förändras. Benchmarking är inte begränsat till 

någon viss typ av bransch, och metoden kan användas inom alla områden i verksamheten. 

Till skillnad från konkurrensanalyser som främst fokuserar på produkter och marknader, 

tränger benchmarking djupare och söker framgångsfaktorer i processer och arbetssätt som 

ligger bakom produkt- och marknadsframgångar. Vidare menar Gustafsson att det är 

mindre intressant att studera vad andra företag producerar, utan snarare hur produkterna 

tillverkas och utvecklas. Fokus ligger i att studera hur processerna sker i framgångsrika 

verksamheter, och hur det egna företaget kan dra lärdom av detta för egna förbättringar.  

 

Gustafsson8 skriver att begreppet benchmarking introducerades i slutet av 70- talet, och 

blev populärt i amerikanska företag. Synsättet spred sig senare till Europa och har med 

tiden blivit allt vanligare även i svenska företag. Benchmarking ses med andra ord som 

en systematisk metod för företag att förbättra sin verksamhet. Benchmarking är med 

andra ord inget verktyg som används av företag som befinner sig i omedelbar kris. Dels 

kostar benchmarking mycket pengar och dels genererar benchmarkingstudier långsiktiga 

förändringar. Benchmarking är ett lämpligt förändringsverktyg för företag som har en 

trygg position på marknaden, men som samtidigt ser sig om efter möjligheter att 

effektivisera arbetet.  Benchmarking genomförs i ett projekt som kallas en 

benchmarkingstudie. Denna studie omfattar ett antal aktiviteter för att förstå sin egen 

process, hitta benchmarkingpartners, kartlägga och analysera partnerns process. Det 

innebär även ett utbyte av erfarenheter företagen emellan. Förändringsverktyg är sällan 

helt självständiga utan ingår dels i varandra samt kompletterar varandra på olika 

områden. Benchmarking bör därmed ses som ett komplement till övriga 

förändringsverktyg.  

 

7 Gustafsson, L, Bäst i klassen- benchmarking för högre effektivitet, 1992 
8 Ibid 
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1.3 Problemdiskussion 

Bendell, Boulter & Kelly9 betonar att benchmarking är ett förändringsverktyg som kräver 

en stor insats från företaget. Även om benchmarking inte är begränsat till någon viss typ 

av bransch är verktyget ändå inte lämpligt för alla företag eftersom vissa förutsättningar 

krävs för att benchmarking ska fungera. Jag är intresserad av de kulturella 

förutsättningarna, såsom förändringsvilja, ledningens engagemang och anställdas 

medverkan. Något som är speciellt för benchmarking är nämligen den nödvändiga 

delaktigheten bland medarbetarna i företaget. Benchmarking som verktyg i 

förändringsarbetet involverar alla inom den berörda enheten. När benchmarkingprojektet 

exempelvis enbart berör tillverkningen blir alla i fabriken berörda och får ta del av 

förändringsarbetet. Detta i jämförelse med strategiska förändringar som oftast enbart 

chefer blir delaktiga i. Benchmarking förutsätter på det viset att informationen går genom 

hela organisationen.10 Det måste således finnas en balans mellan resurser och ambitioner 

för att benchmarking ska fungera enligt Bendell, Boulter & Kelly11. 

 

Lee & Facett12 behandlar i sin studie svårigheterna med att genomföra ett 

benchmarkingprojekt på ett fungerande sätt. Dels handlar det om att de involverade inte 

känner sig tillräckligt delaktiga, de har ingen klar bild av vad som förväntas av dem. Dels 

handlar det om undvikande av förändring, med andra ord en ovilja hos medarbetarna att 

medverka i förändringsarbetet. Författarna betonar att en annan faktor som 

benchmarkingprojektet inte tar upp är vikten av ständig kommunikation mellan ledning 

och anställda. Bristande respons från ledning hämmar ofta kreativiteten.  

 

Även Angelöw13 och Gravesen14 betonar vikten av att alla aktörer ska göras delaktiga i 

ett förändringsarbete. För att uppnå det måste ledningen enligt Sandstöm15 skapa 

engagemang hos de anställda, för att på så sätt utveckla en vilja att uppnå uppsatta mål. 

9 Bendell, T, Boulter, L & Kelly, J, Benchmarking for competitive advantage, 1993 
10 Karlöf, B, Benchmarking i verkligheten, 1997 
11 Bendell, T, Boulter, L & Kelly, J, Benchmarking for competitive advantage, 1993 
12 Lee, T.N, Fawcett, S.E & Briscoe, J, ”Benchmarking the challenge to quality program implementation”, 
2002  
13 Angelöw, B, Det goda förändringsarbetet, 1991 
14 Gravesen, I, Fitnessövningar och husförhör- om förbättringsprocesser i företag, 2002 
15 Sandstöm, B, Att lyckas som förändringsledare. Processmetodikens grunder, 2000. 
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Med andra ord, för att benchmarkingprojektet ska lyckas krävs det att aktörerna är 

involverade i förändringsarbetet. Så är dock ofta inte fallet. Gravesen16 behandlar i sin 

avhandling hur aktörer ifrågasätter varför tid ägnas åt förändringsarbetet istället för det 

”riktiga” arbetet. Det tyder på att de inte har förstått innebörden och syftet med 

förändringsarbetet, vilket gör att det snarare uppfattas som slöseri med tid och resurser än 

något fördelaktigt. Om alla aktörer istället vore införstådda med syftet borde 

förändringsarbetet vara ett välkommet inslag i verksamheten. Haslebo & Nielsen17 

betonar utmaningen i att vinna medarbetarnas acceptans och vilja i ett förändringsarbete.  

 

Vakala & Nikolaou18 tar i sin studie upp anställdas attityder till förändringsarbete. Enligt 

författarna handlar attityder om en individs sätt att känna, uppleva och bete sig på ett 

positivt eller negativt sätt mot attitydens objekt. Vidare handlar attityder mot 

förändringsarbete generellt om individers uppfattning och vetskap om förändring. Vakala 

& Nikolaous19 studie reder ut individers attityder till förändringsarbete med hjälp av 

variablerna kön, ålder, familjeförhållande, position i företaget samt utbildning. Resultatet 

visar bland annat att män i högre utsträckning är motvilliga till förändring jämfört med 

kvinnor. Samtidigt har männen bättre resultat när det gäller arbetsrelationer och 

engagemang. Samma studie visar att det som har mest negativ påverkan på upplevelser 

av förändringsarbete är dåliga arbetsrelationer. Åldern visar sig inte ha någon betydelse 

alls. Det finns ett positivt samband mellan hög utbildning och positiva upplevelser av 

förändringsarbete, där individer med hög utbildning är bättre utrustade för utmaningar 

och förändringar. Även Angelöw20 skriver att låg utbildningsnivå kännetecknas av den 

grupp människor som upplever förändringsarbete som negativt och påfrestande.  

 

Woodward & Hendry21 skriver i sin studie om hur de har undersökt upplevelserna i ett 

förändringsarbete, samt studerat chefers och anställdas syn på detta. Författarna förklarar 

att 70 % av de tillfrågade finner att förändringsarbetet genomsyras av stress. 60 % 

16 Gravesen, I, Fitnessövningar och husförhör- om förbättringsprocesser i företag, 2002 
17 Haslebo, G & Nielsen, K. S, Organisationsförändring, 1998 
18 Vakola, M & Nikolaou, I, Attitudes towards organizational change, 2005 
19 Ibid 
20 Angelöw, B, Det goda förändringsarbetet, 1991 
21 Woodward, S & Hendry, C, Leading and coping with change, 2004 
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beskriver att de fortfarande kan prestera lika bra som innan, men att det innebär en otrolig 

press för att kunna göra det. Mer fokus lades på arbetsuppgifterna, och de anställdas 

behov och vilja försummades vilket ansågs som ett problem. Känslan av oförmåga och 

osäkerhet infann sig ofta bland de anställda. Enligt Angelöw22 upplever kvinnor i högre 

utsträckning mer stress än män vid förändringsarbete. En förklaring anses vara att 

kvinnor ofta har underordnade positioner i organisationer. Dessutom är det oftast de lägre 

befattningarna som drabbas hårdast vid ett förändringsarbete, vilket innebär att kvinnor 

utsätts för mer stress. Till skillnad från Vakala & Nikolaous23 studie som påvisade att 

åldern inte har någon betydelse när det gäller attityder till förändringsarbete, så lägger 

Angelöw24 till att ålderskategorin mellan 50- 60 år däremot uppvisar högre stress i 

samband med påfrestande förändringar jämfört med lägre ålderskategorier.  

 

Vidare i Woodward & Hendrys25 studie har de anställda fått ta ställning till 

förändringsarbetet, och majoriteten hade en positiv inställning till förändringsarbetet, 

medan en betydligt mindre andel ansåg det vara en naturlig del av arbetet och ett 

nödvändigt ont. I samma undersökning anser majoriteten att motivation och positiv 

inställning till förändring är viktiga egenskaper i ett förändringsarbete. Dock anser en 

liten andel att det inte alls är viktigt hur medarbetare upplever förändring. Författarna 

skriver vidare att cheferna i studien fick dålig kritik av de anställda för att de själva inte 

anpassade sig till förändringarna som förändringsarbetet mynnat ut i, och de var därmed 

dåliga förebilder. Woodward & Hendry26 skriver vidare hur de anställda i 

undersökningen tillfrågades om vilka hinder som skapade svårigheter i ett 

förändringsarbete. Ett av hindren var kommunikation, de upplevde att de inte blev 

tillräckligt informerade om vad som hände i organisationen samt att de inte delgavs 

förklaringar till varför vissa förändringar skulle genomföras. Ett annat hinder var 

relationerna mellan anställda och chefer, att cheferna var väldigt isolerade från de 

anställda vilket skapade ett dåligt arbetsklimat. Brist på motivation var ytterligare ett 

hinder, som beskrevs som en följd av de föregående hindren. Brist på kommunikation 

22 Angelöw, B, Det goda förändringsarbetet, 1991 
23 Vakola, M & Nikolaou, I, Attitudes towards organizational change, 2005 
24 Angelöw, B, Det goda förändringsarbetet, 1991 
25 Woodward, S & Hendry, C, Leading and coping with change, 2004 
26 Ibid 
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tillsammans med dåliga arbetsrelationer bidrar till dåligt engagemang, de anställda förstår 

inte varför de ska vara med i förändringsarbetet, och därmed hamnar motivationen på en 

låg nivå.  

 

Angelöw27 tar upp Kurt Lewins teori om förändringsarbete. Enligt Lewin bygger 

förändringsarbete på motivation, riklig och direkt information samt delaktighet. 

Dessutom tar Angelöw upp några faktorer som påverkar upplevelser av förändring, 

nämligen sociala kontakter, arbetsinnehåll, arbetsledning, förändringsmotstånd samt 

kommunikation. Sociala kontakter i form av goda arbetsrelationer och inflytande över 

arbetsuppgifter medför positiva upplevelser av förändringsarbete. Arbetsledningens 

förtroende är väsentligt för en välfungerande förändringsprocess. Något annat som får en 

positiv inverkan är om de som berörs av förändringsarbetet får vara delaktiga i planering, 

utformning och genomförande av detta. Detta kapitel har tagit upp åtskilliga faktorer som 

påverkar upplevelserna av ett förändringsarbete. Min undran är hur medarbetare upplever 

ett förändringsarbete i samband med ett benchmarkingprojektet. Dessutom undrar jag vad 

som kan förklara olikheter i upplevelser. Förmodligen skiljer upplevelserna sig åt mellan 

chefer och underordnade, och mellan olika grupper av medarbetare. Uppsatsen kommer 

att inta ett medarbetarperspektiv som lyfter fram medarbetarnas upplevelser av 

förändringsarbetet i samband med benchmarkingprojeketet i organisationen.  

 

1.4 Undersökningsområde 

När ett företag bestämmer sig för att medverka i ett benchmarkingprojekt, för att på så 

sätt jämföra sig med andra företag och på sikt uppnå högre effektivitet, handlar det om att 

de anställda ska göras delaktiga i de förändringar som benchmarkingprojektet resulterar i. 

Jag har valt att undersöka hur medarbetarna har upplevt förändringsarbetet i samband 

med ett benchmarkingprojekt. Jag har sökt förståelse och förklarelser av upplevelserna av 

förändringsarbetet genom att studera dessa utifrån ett par olika faktorer, såsom individ- 

och arbetsrelaterade faktorer, processen och organisatoriska faktorer. Uppsatsen 

27 Angelöw, B, Det goda förändringsarbetet, 1991 

 12 

                                                



behandlar inte upplevelser av en specifik förändring, utan upplevelser av det 

övergripande benchmarkingprojektet.  

 

1.5 Problemformulering 

Ovanstående resonemang leder fram till följande forskningsfråga: Hur upplever 

medarbetare ett förändringsarbete i samband med ett benchmarkingprojektet? 

 

1.6 Syfte 

Syftet är att förstå hur medarbetarna har upplevt förändringsarbetet i samband med 

benchmarkingprojektet. Dessutom är syftet att hitta förklarelser till olikheter i upplevelser 

bland medarbetarna. För att öka förståelsen studeras upplevelserna utifrån ett par olika 

faktorer. Studien utförs på ett företag som uttalat säger sig använda benchmarking i sitt 

förändringsarbete.  
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Olika typer av förändringsarbete 

Enligt Gravesen28 är förändringsarbete en process för att initiera förändringar, det vill 

säga en förändringsprocess. Förändringsprocess är således synonymt med 

förändringsarbete enligt författarens tolkning. Vidare utgörs förändringsarbete i en 

organisation av en eller flera förändringar. Det finns olika former av förändringsarbete. 

Två vanliga former av organisationsförändringar är stegvisa förändringar (incremental 

change) och radikala förändringar (radical change). Thompson29 beskriver stegvisa 

förändringar som omkonstruktioner i organisationen där förändringarna sker steg för steg. 

Förändringsprocessen är oftast noga planerad och övervakad, och där varje steg är en del 

av den stora omvandlingen. Förändringstiden är oftast lång. De stegvisa förändringarna 

medför att inte samtliga medarbetare blir påverkade samtidigt av det pågående 

förändringsarbetet. Små förbättringar i en organisation är en form av stegvisa 

förändringar. Vidare innebär radikala förändringar omfattande och snabba omvandlingar. 

Den typen av förändringsarbete behövs när organisationer kräver stora förändringar 

omedelbart. Det förekommer bland annat vid fusioner, förvärv, avyttring samt vid stora 

produktlanseringar. Vid radikala förändringar påverkas alla medarbetare samtidigt.  

 

Även Holloingworth30 skriver i sin artikel att små förbättringar är en form av 

förändringsarbete. Enligt författaren lär sig de berörda parterna mycket under ett 

förändringsarbete, även av sina misstag. Det är även detta som leder fram till små 

förbättringar. Medarbetare som inte vågar chansa eller testa olika alternativ kommer 

aldrig att komma i närheten av förändring, och därmed heller inte uppnå små 

förbättringar i organisationen. Författaren menar att organisationer har en förändrad 

attityd idag jämfört med tidigare, och oftare än förut stödjer kontinuerliga förbättringar.  

 

28 Gravesen, I, Fitnessövningar och husförhör- om förbättringsprocesser i företag, 2002 
29 Thompson, I, All change, 2005 
30 Hollingworth, P, Challenge those recession blues, 1992 
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En annan form av förändringsarbete är strategiska förändringar. Enligt Zajac, Kraatz & 

Bresser31 handlar strategiska förändringar till stor del om att identifiera 

organisationsfaktorer och arbetsmiljöfaktorer som tros påverka den strategiska 

anpassningen. Vidare handlar det om att en organisation måste anpassa sina strategier 

efter mål och riktlinjer, varför strategiska förändringar ibland är nödvändiga. Strategiska 

förändringar bygger på långsiktighet. Organisatoriska resurser och kompetenser kan 

agera som kritiska faktorer när ett företag överväger strategisk förändring. Enligt 

författaren kan människor som besitter vissa kompetenser ha en inverkan på önskemål 

om strategisk förändring. Vidare är det huvudsakligen ledningen som är involverad och 

berörs av strategiska förändringar.  

 

2.2 Hur kan förändringsarbete upplevas? 

Egan32 skriver om hur medarbetare upplevt ett förändringsarbete i en organisation. 

Förändringsarbetet kretsade kring införandet av ny teknologi i form av mer it-stöd i 

arbetsuppgifterna. Förändringsarbetet lyckades dock inte helt enligt förväntningarna. 

Vidare handlade det inte om de införda förändringarna i sig. Det uppstod inga tekniska 

problem, utan snarare handlade det om hur förändringsarbetet hanterades. För det första 

så upplevde inte medarbetarna att de fick tillräckligt med kunskap om fördelarna med det 

nya it-stödet och hur de skulle dra nytta av detta. Eftersom medarbetarna inte förstod 

varför de skulle använda det nya it-stödet så var de inte heller intresserade av hur det 

skulle användas. Egan skriver vidare att följden blev att medarbetarna, det vill säga 

användarna själva, inte var delaktiga i implementeringen och designen av det nya it-

stödet. Medarbetarna beskriver själva hur bristfällig kommunikationen mellan de berörda 

var redan från början, samt att de kände sig omotiverade när de inte fick vara med från 

steg ett. Dessutom saknades stöd från ledningen i förändringsarbetet. Resultatet blev att 

när förändringsarbetet var klart så användes inte den nyimplementerade teknologin bland 

alla medarbetare. I efterhand beskrevs därför förändringsarbetet som mindre lyckat. 

 

31 Zajac, E.J, Kraatz, M.S & R.F.K, Modelling the dynamics of strategic  fit: A normative approach to 
strategic change, 2000 
32 Egan, R & Fjermestad, J, Change and resistance, 2005 
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Bruch, Gerber & Maier33 beskriver i sin artikel hur medarbetarna upplevde 

förändringsarbetet kring införandet av en ny säkerhetsåtgärd. Det visade sig att 

kommunikationen mellan ledning och medarbetare var en väsentlig aspekt för att vinna 

medarbetarnas engagemang i förändringsarbetet. Personlig kontakt var otroligt viktigt för 

att övertyga medarbetarna om att förändringsarbetet var nödvändigt trots företagets goda 

ekonomi, samt för att vinna medarbetarnas förtroende i förändringsarbetet. Den direkta 

kommunikationen upplevdes som en viktig bit av organisationskulturen och inte minst i 

förändringsarbetet. För att bibehålla en god kommunikation var projektgruppens kontor, 

de huvudansvariga för införandet av säkerhetsåtgärden, placerat bredvid högste chefens 

kontor. Den fysiska närheten gjorde att både chefer och anställda upplevde att de var med 

mitt i verkligheten och fick löpande information om vad som hände, och de upplevde en 

hög grad av delaktighet på det viset. 

 

I Higgs & Rowlands34 artikel beskrivs hur medarbetare under en radikal förändring i 

organisationen upplevt ett toppstyrt och enkelspårigt hanterande av förändringsarbetet. 

Det medförde att de anställda hamnade i skymundan. I stegvisa förändringar, exempelvis 

i form av införande av olika användarstöd, upplevdes däremot förändringsarbetet som en 

del av det vanliga arbetet. Medarbetarna var införstådda med syftet och var själva med 

och drev igenom implementeringen. Denna form av förändringsarbete upplevdes som 

mycket positiv.  

 

Bryant & Wolfram Cox35 skriver i sin artikel om medarbetarnas upplevelser av ett 

förändringsarbete. Medarbetarna upplevde att förändringsarbetet ställt krav på mer 

samspel och kommunikation jämfört med hur det varit innan. De sociala kontakterna blev 

ansträngda eftersom arbetsrelationerna var dåliga, någon social kultur fanns inte alls i 

organisationen. De anställda upplevde särskilt att relationen mellan ledningen och 

anställda varit bristfällig på alla sätt och vis. Det hörde mycket ihop med att ledningen 

sällan lyssnade eller tog till sig av de anställdas önskemål och behov. De fick aldrig 

33 Bruch, H, Gerber, P & Maier, V, Strategic change decisions: doing the right change right, 2005 
34 Higgs, M & Rowland, D, All changes great and small: exploring approaches to change and its 
leadership, 2005 
35 Bryant, M & Wolfram Cox, J, Conversion stories as shifting narratives of organizational change, 2004 
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respons eller beröm för något de presterat. Under förändringsarbetet försökte de anställda 

bygga upp en organisationskultur med mer samspel medarbetarna emellan, men 

ledningen stöttade inte alls det engagemanget. Följden blev att de anställda inte 

uppmärksammandes tillräckligt mycket, de förstod inte helt vad som förväntades av dem 

i förändringsarbetet, vilket gjorde att de inte kunde hjälpa till och stödja det fullt ut.  

Vidare upplevde de anställda att följden av detta var begränsade utvecklings- och 

karriärmöjligheter. Trots att de inte riktigt förstod vad som förväntades av dem förstod de 

ändå att förändring var viktigt för både organisationens och medarbetarnas framsteg. 

Många upplevde att förändringsarbetet var tufft. Vissa vågade inte fråga vad som var 

syftet och vad som praktiskt förväntades av dem. Det upplevdes som enklare att tiga än 

att bli uthängd och bli beskylld för att verka motvilligt inställsam till förändringsarbetet. 

Konsekvensen av detta var att många teg, både de som var ointresserade och de som var 

intresserade men inte vågade fråga. En anställd beskrev det som att stämningen var så 

spänd att denne inte ville fråga i rädsla av att skapa problem och därmed förlora sitt jobb.  

 

Bryant & Wolfram Cox36  menar att omstruktureringarna som genomfördes öppnade nya 

dörrar samtidigt som andra stängdes. Några upplevde det som att de blev framknuffade 

mot sin egen vilja mot något okänt som de inte hade kontroll över. Andra beskrev det mer 

positivt, som att det var skönt att inte stagnera. Medarbetarna upplevde även att de fick ta 

mer ansvar över sina arbetsområden och arbetsuppgifter än vad de gjort tidigare. Det 

mottogs på olika sätt. Vissa upplevde frihet under ansvar som positivt och det ökade även 

deras självförtroende. Några upplevde det ökade ansvaret som ansträngt och stressigt, en 

motvilja att lägga ner mer tid och energi på arbetet än nödvändigt.  

 

Bryant & Wolfram Cox37 skriver vidare att de anställda även upplevde att 

förändringsarbetet medförde en sorts klassindelning av medarbetarna, de som hängav sig 

åt förändringsarbetet och de som inte gjorde det. De som inte stretade emot eller klagade 

fick fördelar gentemot de andra när det gällde inflytande och medbestämmande över 

arbetsuppgifterna. Det var också de som hade möjlighet att avancera inom företaget. Vid 

36 Bryant, M & Wolfram Cox, J, Conversion stories as shifting narratives of organizational change, 2004 
37 Ibid 

 17 

                                                



förändringsarbetet genomfördes en omfattande ommöblering bland medarbetarna, där de 

flesta upplevde att de som var mest motvilliga till förändring placerades på sådana poster 

där de inte hade så stora möjligheter att påverka sitt eget arbete eller omgivningen 

runtomkring.  

 

 

2.3 Hur kan olika upplevelser av förändringsarbete förklaras? 

Olika upplevelser av förändringsarbete kan förklaras utifrån olika faktorer. Dessa är 

individrelaterade faktorer, arbetsrelaterade faktorer, processen samt organisatoriska 

faktorer. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av faktorerna.  

 

2.3.1 Individrelaterade faktorer 

Med individrelaterade faktorer menas dels generella bakgrundsvariabler såsom kön, 

ålder, civilstånd, utbildning och tjänsteår. Enligt Vakala & Nikolaous38 studie kan 

upplevelser av förändringsarbete delvis förklaras utifrån ovanstående bakgrundsvariabler, 

och ger enligt studien en fingervisning på hur olika åldersgrupper, utbildningsnivåer och 

familjeförhållanden upplever ett förändringsarbete.  

 

Det handlar även om motivation och förändringsmotstånd, två faktorer som utgår från 

den enskilde individen själv.  

 

”Jag gör alltid det jag inte kan, i hopp om att lära mig hur man gör det.”  
 

Pablo Picasso39 

 

Angelöw40 skriver att motivation är motorn i förändringsarbete, utan denna är det svårt 

att driva igenom en förändringsprocess. Motivation är en drivkraft som behövs för att 

förverkliga vissa uppsatta mål. Motivation och mål är därmed nära sammanlänkade. Ett 

38 Vakola, M & Nikolaou, I, Attitudes towards organizational change, 2005 
39 Hedengren, D &U, Kreativa ord och tankar, 2001 
40 Angelöw, B, Det goda förändringsarbetet, 1991 
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tecken på att medarbetarna inte har förstått vikten av förändringsarbetet är när det 

uppkommer frågor om varför tid läggs ner på detta istället för att fokusera på 

verksamheten. Ifrågasättandet tyder på att medarbetarna ser förändringsarbetet som något 

utöver det vanliga arbetet. Tydliga målformuleringar är därmed en förutsättning för att 

flytta verksamhetens fokus närmare dessa. Dessutom ska organisationens grundläggande 

värderingar även synas i formerna för arbetssätten i förändringsprocessen. Angelöw41 

förtydligar att målet är att förändringsarbetet ska bli en naturlig del av det vardagliga 

arbetet. 

 

Motivation till förändringsarbete ökar om medarbetarna önskar eller inser behovet av 

förändring. Även Schou42 betonar vikten av att medarbetarna bör uppmärksammas på att 

det finns ett behov av förändring. Inflytande i förändringsprocessen, med andra ord att ha 

möjlighet att kunna påverka arbetssituationen, är en motivationshöjande faktor enligt 

Angelöw43. En annan betydande motivationsfaktor som ökar engagemanget är om målet 

för förändringen leder till förbättring av den egna arbetssituationen. Dessutom är tilltron 

på medarbetarnas förmåga och vilja att göra sitt bästa i samband med förändringsarbetet 

betydande för motivationen. God självkänsla, självförväntan och tron på den egna 

förmågan är väsentligt för att lyckas med förändringsarbete.  

 

Angelöw44 menar att upplevelser av förändringsarbete även beror på individens 

personlighet. Författaren hävdar att de som har en optimistisk attityd till förändringar, det 

vill säga ser det som en utmaning, även klarar av att hantera förändringar. De som 

upplever förändring som ett hot ser förändringar som ett lidande, och de individer som 

redan brottas med andra problem har inga förutsättningar för att möta förändringar.  

 

”En pessimist är någon som gör sina möjligheter till svårigheter, optimisten gör 
svårigheterna till möjligheter.”  
 
Harry Truman45  

41 Angelöw, B, Det goda förändringsarbetet, 1991 
42 Schou, P, Arbetsmotivation- en studie av ingenjörer, 1991 
43 Angelöw, B, Det goda förändringsarbetet, 1991 
44 Ibid 
45 Hedengren, D &U, Kreativa ord och tankar, 2001 
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Ahrenfelt46 anser att förändringsmotstånd är nödvändigt för att skapa en god, drivande 

och innehållsrik motivation. Motstånd, engagemang och motivation hänger ihop på ett 

speciellt sätt. Författaren menar nämligen att motstånd mot förändringsarbete är naturligt 

och ibland till och med en nödvändig del av förändringsprocessen för att skapa en verklig 

förändring. Ahrenfelt bygger sålunda sin teori kring att förändringsmotstånd snarare är 

något positivt än negativt. Denna aspekt bygger på att förändringsmotstånd skapar verklig 

delaktighet genom att aktörerna engagerar sig i processen. Vidare frigör 

förändringsmotstånd mänsklig och organisatorisk energi, som sedan kan användas vid 

genomförandet av förändringsarbetet när motståndet väl avtar och försvinner. Författaren 

betonar hur viktigt det är med medarbetarnas gemensamma engagemang i 

förändringsprocessen för att uppnå målen med förändringsarbetet. Dock tillägger han att 

det inte betyder att aktörerna inte ska göra motstånd eller att de ska uppträda som 

”hjärndöda nickedockor”. Tvärtom innebär en viss dos av förändringsmotstånd kreativitet 

och dessutom är det i aktörernas engagemang som förändringsledaren finner motivation. 

Enligt Ahrenfelt är det engagemanget i sig som är viktigast, oavsett om det är för eller 

emot förändringsarbetet.  

 

Enligt George & Jones47 kan det finnas bakomliggande orsaker till förändringsmotstånd. 

Det kan bland annat handla om att det genom förändring skapas makt- och 

konfliktkamper inom företaget. Förändringsarbetet kan medföra att en avdelning gynnas 

av förändringsarbetet medan en annan avdelning samtidigt missgynnas. Förändringsvilja 

och förändringsbenägenhet bland medarbetarna anses ofta som en förutsättning för att 

organisationer ska kunna förändas i takt med sin omvärld enligt Gravesen48. Angelöw49 

betonar att det är viktigt att betrakta förändring som en utmaning snarare än som hot. 

Författaren menar att förändringsarbete uppfattas som positiva eller negativa 

konsekvenser hos medarbetare. Acceptans från medarbetarna underlättar 

förändringsprocessen.  

46 Ahrenfelt, B, Förändring som tillstånd, 1995 
47 George, J & Jones, G, Organizational behavior, 2002 
48 Gravesen, I, Fitnessövningar och husförhör- om förbättringsprocesser i företag, 2002 
49 Angelöw, B, Det goda förändringsarbetet, 1991 
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2.3.2 Arbetsrelaterade faktorer 

Arbetsrelaterade faktorer innebär dels individens befattning och arbetsområde, det vill 

säga medarbetarens roll i företaget. Dels innebär det andra arbetsrelaterade faktorer 

såsom stress och arbetstillfredsställelse.  

 

”Att förändra är att förbättra.” 
 

Winston Churchill50  
 

Förändring kan medföra stress hos en del individer. Vakala & Nikolaous51 studie visar 

även att det finns ett negativt samband mellan upplevelser av förändringsarbete och 

stress, på så sätt att stressade individer påvisar minskat åtagande och ökad motvilja att 

acceptera ett förändringsarbete. Stress som orsakas av förändring resulterar enligt studien 

i negativa upplevelser av förändringsarbete. Därmed blir stress ett hinder för 

förändringsarbete. Positiva upplevelser visar sig vara väsentligt för att uppnå framgång i 

ett förändringsarbete. Vakala & Nikolaou har kommit fram till att individer med höga 

arbetsprestationer och engagemang är villiga att även engagera sig i förändringsprojekt, 

och dessa uppvisar dessutom positiva upplevelser av förändringsarbete.  

 

Luthans52 skriver att känslan av arbetstillfredsställelse hos medarbetarna är viktigt i 

förändringsarbete. Det innefattar både arbetsinnehållet och själva arbetet i sig. 

Arbetstillfredsställelse skapas genom att ha intressanta arbetsuppgifter, få möjlighet att 

utvecklas och lära sig nya saker samt att ledningen är engagerad i de anställdas arbete. 

Dessutom är det viktigt att de anställda trivs med allt runtomkring, det vill säga sina 

medarbetare och arbetsgruppen de tillhör. Författaren menar vidare att feedback är en 

viktig aspekt för att nå arbetstillfredsställelse. Det handlar om att få respons på det som 

görs och känna ett engagemang från arbetskamraters och ledningens sida.  

 

 

50 Hedengren, D &U, Kreativa ord och tankar, 2001 
51 Vakola, M & Nikolaou, I, Attitudes towards organizational change, 2005 
52 Luthans, F, Organizational Behavior, 2002 
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2.3.3 Processen 

Processen i ett förändringsarbete innefattar delaktighet, kommunikation och information 
samt ledarskap. 

 
”När en dörr stängs öppnas en annan. Men vi tittar ofta så länge och ångerfullt 
på den stängda dörren att vi inte ser den som har öppnats för oss.”  

 

Alexander Graham Bell53 

 

Gravesen54 hävdar att medarbetarnas delaktighet är en förutsättning för 

förändringsarbete. Delaktighet genomsyrar ett förändringsarbete. Med det menar jag alla 

former av delaktighet. Det handlar om att medarbetarna är delaktiga i att kommunicera 

och informera i organisationen. Chefer är delaktiga i anställdas arbete genom att ge 

feedback och att skapa arbetstillfredsställelse. Delaktighet handlar även om att skapa 

goda arbetsrelationer, det vill säga sociala kontakter i form av dialoger och diskussioner. 

Att ta del av och sträva efter gemensamma mål är en annan form av delaktighet. Även att 

engagera och motivera sina medarbetare i ett förändringsarbete räknas som delaktighet. 

Medarbetare kan vara delaktiga genom att tillsammans skapa ett förändringsmotstånd 

som bygger på rimliga grunder, det vill säga ett sätt att sätta gränser och framhäva sitt 

missnöje. Delaktighet betyder engagemang, det vill säga en vilja att åstadkomma någon 

form av förändring. Ahrenfelt55 förklarar att passiv lydnad ofta jämställs med 

engagemang vilket han bestämt avfärdar. Lydnad innebär att aktören väntar på order 

istället för att själv engagera sig. Vidare skriver han att delaktighet ofta blir liktydigt med 

att hålla med, inte att engagera sig. Författaren anser att delaktighet istället hör ihop med 

att ta egna initiativ. 

 

Angelöw56 poängterar att medverkan i förändringsprocessen inte alltid är så lätt för alla 

aktörer. Författaren förklarar att det exempelvis kan vara svårt för de anställda som 

tidigare haft svagt inflytande i organisationen att plötsligt få bli delaktiga i ett 

förändringsarbete. Upplevelser som uppstår genom delaktighet är därmed individuell, och 

53 Hedengren, D &U, Kreativa ord och tankar, 2001 
54 Gravesen, I, Fitnessövningar och husförhör- om förbättringsprocesser i företag, 2002 
55 Ahrenfelt, B, Förändring som tillstånd, 1995 
56 Angelöw, B, Det goda förändringsarbetet, 1991 
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alla som berörs av ett förändringsarbete kommer inte nödvändigtvis att uppvisa någon 

förändringsvilja, med andra ord en vilja att arbeta med förändringsarbetet, enbart för att 

de görs delaktiga i detta. 

 

”Den som ska ta ansvar måste få information, och den som fått information kan 
inte undgå att ta ansvar.”  

 
Jan Carlzon, fd VD på SAS57 
 

 

Ahrenfelt58 betonar hur viktigt det är med både information och kommunikation i ett 

förändringsarbete. Att vara informerad delar författaren in i två sidor, den faktiska sidan 

respektive den upplevelsemässiga sidan. Den faktiska sidan består av 

informationsmaterial, personaltidningar, möten och datoriserade nätverk. Den 

upplevelsemässiga sidan belyser aspekter som dialog, vikten av att lyssna på varandra, 

kommunikation och utbyte med den egna chefen och andra centrala parter. Författaren 

förklarar vidare att lyssnandets konst ofta är underskattat som verktyg i 

förändringsarbete. En ledare som aktivt lyssnar på sina medarbetare skapar därmed 

trygghet samtidigt som denne får viktig information från dem som arbetar mitt i 

”verkligheten”, som exempelvis i produktionen. Vidare tillägger Ahrenfelt att god 

informativitet kräver ansvarstagande, aktiverade medarbetare och ett ledarskap som 

tillåter, uppmuntrar och tar tillvara medarbetarnas kreativa krafter.  

 

Författaren betonar hur viktigt det är att förstå skillnaden mellan information och 

kommunikation. Information är en envägsprocess och en monolog medan 

kommunikation är en flervägsprocess och en dialog. Förväxling mellan dem resulterar 

ofta i problem. Ordergivning är en form av informationsgivande, där det som sägs också 

förväntas göras. När det inte blir gjort kan chefen uppfatta det som att informationen inte 

har nått ut till alla, och problemet löses genom att informera ännu mera. Ahrenfelt59 

menar att chefen istället bör analysera var kommunikationen gått snett eftersom det inte 

57 Lewander, C, Projektledning- liten handbok i förändringsarbete, 1997 
58 Ahrenfelt, B, Förändring som tillstånd, 1995 
59 Ibid 
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är tillräckligt att informationsmaterialet endast informeras, det måste även kommuniceras 

ut till medarbetarna. Ett vanligt missförstånd är att chefen förväntar sig ett resultat, det 

vill säga ser det som att en överenskommelse har ingåtts genom att 

informationsmaterialet endast informerats. Med andra ord krävs det en god 

kommunikation för att båda parterna ska förstå vad överenskommelsen innebär.  

 

Gustavsen60 menar att dialogen är en social mekanism som kopplar ihop individerna och 

möjliggör ett gemensamt agerande i förändringsarbetet. Gravesen61 skriver vidare att 

denna syn på dialogens funktion tillhör Demokratisk dialog, en teoretisk inriktning som 

har sitt ursprung i Habermas kommunikationsteori. Habermas menar att nyckeln till ett 

välfungerande förändringsarbete är kommunikation. Hägerfors & Brattgård62  tillägger att 

kommunikation möjliggör att fler får vetskap om förändringsarbetet, och på så vis ökar 

engagemanget. Dialoger är det centrala, att individerna säger det de tänker och att övriga 

individer lyssnar. Demokratisk dialog kan enligt Gravesen63 betraktas som en slags 

grundfilosofi för förändringsarbete. Teorin betonar vikten av dialog, samspel samt 

engagemang. Det är viktigt att kommunikationen sker både vertikalt och horisontellt. 

Vidare menar Hägerfors & Brattgård64 att kommunikation både kan omfatta fakta och 

känslor kring förändringsarbetet.  

 

”Förändring kräver människor som är villiga att göra det oväntade.” 
 

Jean Ribound65  
 

Ahrenfelt66 förklarar att förändring medför känslor av att vi håller på att förlora 

kontrollen över våra liv, både i arbetslivet och i det privata livet. Känslan av att förlora 

kontrollen gör att många människor eftersträvar begränsade ansvarsområden och 

begränsade förändringar på sina arbetsplatser. För att underlätta detta krävs personligt 

60 Gustavsen, B, Vägen till ett bättre arbetsliv- strategier och arbetsformer för ett utvecklingsarbete, 1991 
61 Gravesen, I, Fitnessövningar och husförhör- om förbättringsprocesser i företag, 2002 
62 Hägerfors, A & Brattgård, B,  Bred delaktighet i förändringsarbete, 1992 
63 Gravesen, I, Fitnessövningar och husförhör- om förbättringsprocesser i företag, 2002 
64 Hägerfors, A & Brattgård, B,  Bred delaktighet i förändringsarbete, 1992 
65 Hedengren, D &U, Kreativa ord och tankar, 2001 
66 Ahrenfelt, B, Förändring som tillstånd, 1995 
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och synligt engagemang från chefer, enligt Helling & Helling67. De belyser hur viktigt 

det är att chefer kommunicerar, stödjer och uppmuntrar medarbetare i ett 

förändringsarbete, i syfte att minimera känslan av förlorad kontroll. 

 

Vidare menar Ahrenfelt68 att ledarskap är en viktig del i förändringsarbete. Det är 

ledarens uppgift att skapa förändring och att driva förändringsprocesser. Ledarskapet 

behövs för att koordinera målen med förändringsarbetet. En förutsättning är att det finns 

en tydlig målformulering som kan förstås av alla. Målen måste dessutom vara realistiska 

för att en förändringsprocess ska kunna vara genomförbar. Enligt Gravesen69 får målen 

inte bli för många eftersom dessa då tappar kraften både som riktmärke för verksamheten 

och för förändringsarbetet. Målet är även att de organisatoriska målen blir medarbetarnas 

mål. Molin70 tillägger att ledaren bör vara tydlig i budskapet om vad som skall ske, varför 

det måste ske och hur det ska ske. Även Ortman71 förklarar att företag som inte 

involverar sina anställda i förändringsprocessen riskerar att de anställda skapar egna 

målbilder och syften med sina arbetsprestationer. Dessa målbilder kan skilja sig från 

företagets mål, och utlöser därmed otrygghet på arbetsplatsen.  

 

Ahrenfelt72 menar att en bra ledare snarare styr processerna än medarbetarna. Ledarskap 

präglas dock ofta av passivitet enligt författaren, det vill säga en oförmåga att sätta sig in 

i och förstå medarbetarnas verklighet. Vidare innebär passivitet minskat förtroende för 

chefen. För en anställd är det nämligen viktigt att känna att ledningen är kompetent och 

förtroendegivande, annars skapas det lätt motstånd mot förändringsarbetet.  Författaren 

skriver att det är chefens uppgift att visa den enskilde medarbetaren hur denne påverkar 

helheten i förändringsarbetet. Varje enskild medarbetare och chef har ett ansvar för sin 

del i helheten, och det är chefens uppgift att diskutera och göra medarbetarna medvetna 

om detta. En chef som klagar på sina medarbetare har enligt författaren missuppfattat sin 

ledarroll, och därmed också försämrat sitt förtroende bland medarbetarna.  

67 Helling, J & Helling, T, Kundorienterad versamhetsutveckling, 2001 
68 Ahrenfelt, B, Förändring som tillstånd, 1995 
69 Gravesen, I, Fitnessövningar och husförhör- om förbättringsprocesser i företag, 2002 
70 Molin, B, Chef för utveckling och förändring, 1994 
71 Ortman, L, Praktisk ledning av förbättringsprocesser – inriktad på samverkan mellan resultat, process 
och team, 1999 
72 Ahrenfelt, B, Förändring som tillstånd, 1995 
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Angelöw73 hävdar att de anställda ofta är negativt inställda till förändringsarbete eftersom 

det oftast är toppstyrt, det vill säga styrt av organisationsledningen.  I en 

förändringsprocess innebär det många gånger att de anställda blir presenterade för ett 

färdigt förändringspaket, och enligt Angelöw har de anställda vid denna typ av 

förändringsprocess inte någon möjlighet att påverka det kommande händelseförloppet. 

Författaren skriver vidare att förändringsprocesser även kan vara representativa, det vill 

säga att de bygger på företrädare från direkt berörda grupper till förändringen. Slutligen 

finns det även förändringsprocesser där samtliga individer medverkar i 

förändringsarbetet.  

 

2.3.4 Organisatoriska faktorer  

Organisatoriska faktorer innefattar trögheter i en organisation och sociala kontakter 

mellan medarbetare i en arbetsgrupp eller organisation. Organisationskulturen speglar i 

sin tur upplevelser i ett förändringsarbete. 

 

”Vårt dilemma är att vi hatar förändringar, samtidigt som vi älskar dem. Vi vill 
att saker och ting ska förbli som de är, men ändå bättre.” 

 
Sydney Harris74  

 

Hannan & Freemans75 teori handlar om att endast den organisation som bäst klarar av att 

anpassa och förändra sig överlever. Enligt författarna finns det olika former av trögheter i 

organisationer som begränsar anpassning och förändring. Information är en vanlig aspekt 

på tröghet. Det gestaltas i form av gap mellan ledning och övriga medarbetare inom 

informationsområdet. Ytterligare än tröghet är när synsättet i organisationskulturen 

präglas av ”så här har vi alltid gjort här”, vilket hämmar ett förändringsarbete. En annan 

tröghet som Hannan och Freeman belyser är kollektiv rationalitet. Där belyser de 

problematiken med att applicera en redan inarbetad metod på ett annat företag. Det 

73 Angelöw, B, Det goda förändringsarbetet, 1991 
74 Hedengren, D &U, Kreativa ord och tankar, 2001 
75 Hannan & Freeman, ”The population Ecology of Organizations”, 1977 
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innebär vidare att även om ett företag under benchmarkingstudien hittar en bra metod 

eller arbetssätt är det inte säkert att den fungerar i andra situationer eller i det egna 

företaget. 

 

Hannan & Freeman76 behandlar begreppet isomorfism, vilket betyder likformighet 

mellan organisation och omgivning. Grundtanken är att organisationen ska avspegla sin 

omgivning. Isomorfism är förändringsarbete där förändringarna bygger på lagar, oskrivna 

regler och kundkrav. Förändringar görs för att anpassa verksamheten efter omvärlden 

genom att imitera konkurrenter.  Det innebär att förändringar sker på ett visst sätt, det vill 

säga inte nödvändigtvis det bästa sättet för den specifika organisationen. Författarna 

menar vidare att förändringsarbete på enskilda företag hämmas på grund av 

tröghetsfaktorerna, vilket gör att isomorfism präglar många organisationers 

förändringsarbete.  

 

Löwstedt & Stymne77 tar upp Barley & Kundas förändringsteori som fokuserar på 

individerna i en organisations förändringsarbete.  Förändringsteorin tar upp den 

normativa ideologin som beskriver människan som en social varelse som har ett behov av 

att ingå i ett sammanhang och känna engagemang. Synsättet betonar vikten av att kunna 

identifiera sig med andra, samt att kunna påverka andra individers attityder och 

föreställningar. Enligt Luthans78 är det möjligt att förändra attityder hos anställda, och 

ibland även nödvändigt att försöka göra det.  

 

Ahrenfelt79 förklarar att mänskliga relationer och dialoger mellan människor är väldigt 

viktigt eftersom det är genom dessa som den bästa informationen ges. Han menar att 

förståelsen för förändringsarbete oftast bär en informell prägel och utvecklas mer under 

kafferasterna än på formella möten. Vidare är det tillsammans med andra som vi ser och 

förstår nya perspektiv på problem och frågeställningar. En organisationskultur som 

76 Hannan & Freeman, ”The population Ecology of Organizations”, 1977 
77 Löwstedt, J & Stymne, B, Scener ur ett företag, 2002 
78 Luthans, F, Organizational Behavior, 2002 
79 Ahrenfelt, B, Förändring som tillstånd, 1995 
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präglas av sociala kontakter är därmed väsentligt. Angelöw80 betonar att det är chefens 

uppgift att ge ut rätt och tillräcklig information som täcker behovet hos de anställda. 

Dessutom ska informationen komma direkt från ledningen, inte genom ryktesvägar som 

tenderar att skapa otrygghet bland medarbetarna.  

 

För att få en förståelse för hur medarbetarna har upplevt förändringsarbetet studeras 

upplevelserna utifrån nyss beskriva faktorer. Jag har skapat nedanstående modell som 

belyser dessa faktorers inverkan på medarbetarnas upplevelser av benchmarkingprojektet. 

Den första är individrelaterade faktorer som utgår från den enskilde individen själv. Den 

andra är arbetsrelaterade faktorer som berör individens roll i företaget och 

arbetssituationen. Den tredje faktorn är processen, som innefattar det som händer och rör 

sig i ett förändringsarbete, såsom kommunikationsflöde och ledarskap. Den sista är 

organisatoriska faktorer som berör organisationskulturen. Kulturen speglar hur det 

fungerar i organisationen beträffande bland annat sociala kontakter. Genom att väva 

samman dessa fyra faktorer ger det oss en bild och kan även hjälpa till att förklara 

medarbetarnas upplevelser av benchmarkingprojektet.  

 

 

 
 

 

 
Upplevelser av benchmarkingprojektet

  
 

 
 

 

 

 
Figur 1. Min modell. Upplevelser av förändringsarbetet studeras utifrån dessa faktorer. 

80 Angelöw, B, Det goda förändringsarbetet, 1991 
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3. Tillvägagångssätt 

3.1 Val av analysmetod 

Holme & Solvang81 förklarar att det är opraktiskt och svårt att göra en lista över en hel 

population. Jag har därför valt att använda mig av klusteranalys som analysmetod. Jag 

har även valt klusteranalys som verktyg för att förstå och testa modellen i kapitel 2.3.4 

(figur 1). Enligt Aronsson82 är klassifikationer i hanterbara och homogena grupper en 

förutsättning för att kunna genomföra en analys på en uppsättning observationer. 

Författaren skriver vidare att klusteranalys är ett användbart verktyg där informationen 

från en uppsättning objekt reduceras till mindre antal grupper. Det möjliggör en tydligare 

framställning av observationerna. Aronsson beskriver kluster som en eller flera grupper i 

en population som ligger nära varandra i något avseende. Syftet med att göra 

klusteranalyser är att kunna gruppera individer i kluster så att individer i samma kluster är 

mer lika varandra, än de är lika individerna i ett annat kluster. Vidare bedöms likheterna 

utifrån egenskaper hos individerna. Klusteranalysen grupperade medarbetarna i olika 

kluster, och det gjorde att jag visuellt kunde urskilja olikheter och samband mellan 

klustrens upplevelser.  

 

Syftet var att göra en klusteranalys där det går att studera hur svaren grupperar sig, för att 

därefter kunna analysera orsaken till grupperingarna. Klusteranalysen gav mig en visuell 

bild av medarbetarnas upplevelser av förändringsarbetet. Jag har använt mig av Wards83 

metod, som beräknar det kvadrerade avståndet mellan alla element i respektive kluster 

samt klustrets medelvärde. Vidare bör ett kluster ha hög intern homogenitet och hög 

extern heterogenitet för att kunna uppvisa intressanta jämförelser och samband. 

 

81 Holme, I. M & Solvang, Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1991 
82 Aronsson, Å, SPSS- en introduktion till basmodulen, 1999 
83 Hair, J, Anderson, R, Tatham, R & Black, W, Multivariate Data Analysis, 1998 
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3.2 Insamling av data 

Min undersökning innehar både kvantitativa och kvalitativa drag. Holme & Solvang84 

menar att det inte går att säga att en undersökning är antingen kvalitativ eller kvantitativ, 

det vill säga att det inte är helt renodlat åt ett håll. Holme & Solvang hävdar dock att en 

undersökning kan ha en övervägandet del åt ett håll, exempelvis vara lite mer kvalitativ 

än kvantitativ. Min insamling av empiri har skett i två steg. Först har jag intervjuat en 

projektledare på Volvo Personvagnar i Göteborg, vilket har skett utifrån en kvalitativ 

ansats. Mitt syfte med den undersökningen var att utifrån projektledarens skildring bilda 

mig en uppfattning om hur benchmarkingprojektet hade gått till, hur han hade upplevt 

förändringsarbetet samt hans tankar kring hur medarbetarna hade upplevt det. Kvale85 

menar att den kvalitativa forskningsintervjun bygger på förståelse ur individens eget 

perspektiv. Vidare säger Dalin86 att intervjuer, till skillnad från vardagliga samtal, är 

planerade och organiserade i förväg. Intervjun bidrog till att öka min förståelse om 

benchmarkingprojektet.  

 

Det finns olika typer av intervjuer; jag har valt att använda mig av den 

semistandardiserade intervjun. Det är en kombination av standardiserade och 

ostandardiserade intervjuer, vilket enligt Lundahl & Skärvad87 innebär att 

intervjufrågorna delvis är förutbestämda. Dessutom tillkommer spontana 

uppföljningsfrågor under intervjun. Det väsentligaste är att informationsbehovet täcks. En 

fördel med intervjuer i motsats till enkäter är enligt Alvesson & Deetz88 att de är relativt 

öppna för vad respondenten tycker är viktigt. Dessutom finns det tillfälle för 

respondenten att fråga om någon intervjufråga skulle uppfattas som oklar. 

 

I steg två i empiriinsamlingen har jag genom en enkätundersökning samlat in empiri från 

medarbetarna. Jag har utgått ifrån en kvantitativ ansats där resultaten är kvantifierbara. 

84 Holme, I. M & Solvang, Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1991 
85 Kvale, S, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997 
86 Dalin, Å, Kompetensutveckling i arbetslivet, 1988 
87 Lundahl, U & Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 
88 Alvesson, M & Deetz, S, Kritisk samhällsvetenskaplig metod, 2000 
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Enligt Holme & Solvang89 kännetecknas kvantitativa metoder av att de är systematiska 

och strukturerade, och forskaren eftersträvar en god avspegling av den kvantitativa 

variationen. Vidare är upplägget standardiserat, det vill säga att alla 

undersökningsenheter får samma frågor och samma svarsalternativ, i detta fall i form av 

enkäter. Författarna anser att insamlingen av information karaktäriseras av en hög grad av 

styrning från forskarens sida. Med det menas att forskaren i förväg bestämt vilka frågor 

som ska vara med, och det finns inget utrymme för respondenten att komma med 

följdfrågor. Dessutom finns det ingen möjlighet för forskaren att bilda sig en egen 

uppfattning om den enskildes situation.  

 

Jag använder mig av både kvantitativ och kvalitativ metod i min analys. Under intervjun 

med projektledaren målades det upp en inre bild för mig hur benchmarkingprojektet gått 

till samt hur de anställda upplevt förändringsarbetet. Enkätsvaren från medarbetarna 

gjorde sedan denna bild klarare. Med intervjun som bakgrund blev det sedan intressant att 

söka förståelse för medarbetarnas upplevelser av förändringsarbetet. Anledningen till att 

jag valt att även använda mig av enkäter är för att nå ut till så många medarbetare som 

möjligt på företaget och ta del av deras upplevelser av förändringsarbetet. Holme & 

Solvang90 förklarar att det är vanligt att kombinera olika metoder.  Precis som författarna 

beskriver kan den kvalitativa delen, det vill säga intervjuer, vara en förståelsefas som 

förbereder för den kvantitativa delen, i det här fallet enkäter. Författarna tillägger att 

kombinationen hjälper till att få en nyanserad och helhetsinriktad uppfattning om det 

fenomen som studeras. Tillsammans med intervjun som ger en annan synvinkel på 

förändringsarbetet och syftet med benchmarkingprojektet, bidrar det till att öka min 

förståelse för hur medarbetarna upplever ett förändringsarbete. Därefter har jag utvärderat 

och analyserat mina resultat och det har haft karaktären av kvalitativa drag.  

 

89 Holme, I. M & Solvang, Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1991 
90 Ibid 
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3.3 Förberedelser och genomförande 

Lundahl & Skärvad91 förklarar att det finns två typer av data, det ena är primärdata och 

det andra är sekundärdata. Jag har använt mig av primärdata, vilket är det material som 

jag samlat in själv genom dels intervjun och dels enkätundersökningarna med 

medarbetarna på företaget. Mitt första steg efter att jag slutligen funnit ett lämpligt 

fallföretag, var att per telefon kort diskutera hur benchmarkingprojektet hade gått till, 

samt få lite annan bakgrundsinformation för att se om det var möjligt att utföra min studie 

på företaget. Under ett telefonsamtal ett par dagar senare bokade jag in en intervju med 

projektledaren. 

 

För att uppnå så hög validitet som möjligt i uppsatsen krävdes goda förberedelser. 

Validitet beskrivs enligt Lundahl & Skärvad92 som frånvaro av systematiska fel. Det 

betyder att mätinstrumenten, som i detta fall är en intervju och enkäter, mäter vad de 

avser att mäta. Vid skrivandet av intervju- och enkätfrågorna tänkte jag på vad jag ville få 

ut av dem, för att det skulle hjälpa mig att besvara forskningsfrågan. Jag läste först in mig 

på företagets verksamhet, och därefter formulerade jag mina frågor. Intervjufrågorna 

formulerades som öppna frågor där jag ville veta hur benchmarkingprojektet hade gått 

till. Eftersom jag sökte beskrivande svar var karaktären på frågorna i huvudsak i form av 

hur, vad och vilka. Vidare för att komma åt hur projektledaren upplevt förändringsarbetet 

samt hans tankar kring medarbetarnas engagemang och upplevelser, användes öppna 

frågor i form av hur anser du, på vilket sätt, hur vill du beskriva med mera. Under 

skrivandet utgick jag från teorin och såg till att frågorna täckte alla berörda delar. 

Enkätfrågorna var inte särskilt öppna utan försökte istället fånga nyanser för att hitta var 

på skalan som medarbetarna befann sig. För att på så sätt förstå hur de har upplevt olika 

delar som berörts i förändringsarbetet. Med de olika delarna menar jag de olika 

faktorerna som jag utgått ifrån i teorin. Enkätfrågorna hade karaktären av i vilken grad 

anser du, hur upplever du och så vidare.  

 

91 Lundahl, U & Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 
92 Ibid 
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Vid skrivandet av enkätfrågorna utgick jag från modellen i figur 1 i kapitel 2.3.4. När det 

gäller de individrelaterade faktorerna ville jag få reda på hur den egna motivationen 

upplevdes i samband med benchmarkingprojektet. Där ville jag även fånga upp de 

individuella känslorna kring benchmarkingprojektet, om förändringsmotstånd fanns eller 

inte. När det gäller de arbetsrelaterade faktorerna ställdes frågor om stress och 

arbetstillfredsställelse utifrån teorin som behandlar studier kring dessa. Dessutom skrev 

jag även frågor om medarbetarnas arbetssituation och inflytande över arbetsuppgifter för 

att få med olika arbetsrelaterade faktorer. Enligt teorin är delaktighet en viktig 

förutsättning för förändringsarbete och därför skrev jag frågor som fångar medarbetarnas 

upplevelser av delaktighet och engagemang. Dessutom skrevs frågor som kombinerade 

delaktighet, information och ledarskap i processen. Beträffande de organisatoriska 

faktorerna så skrev jag frågor som skulle spegla den generella organisationskulturen i 

företaget. Eftersom jag genom intervjun fick veta att organisationskulturen präglas av ett 

inarbetat förändringskoncept och att sociala kontakter är ett viktigt inslag, skrev jag 

frågor kring detta med teorin som bakgrund. Intervju- och enkätfrågor har ändrats, tagits 

bort och lagts till under resans gång.  

 

En annan strävan är att uppnå god reliabilitet, det vill säga att undvika slumpens inverkan 

på själva mätningen. Enligt Lundahl & Skärvad93 kännetecknas god reliabilitet av att 

själva mätningen inte påverkas av vem som utför mätningen eller omständigheter 

runtomkring. Hög reliabilitet innebär hög tillförlitlighet vilket givetvis är 

eftersträvansvärt. Reliabiliteten påverkas av hur undersökningen utförs och hur noga 

empirin bearbetas. Eriksson & Wiedersheim- Paul94 menar att det kan uppstå problem 

under intervjuer, exempelvis genom att intervjuaren påverkar respondenten och tvärtom. 

För att minimera min påverkan skrev jag tydliga frågor. Jag bestämde mig även för att 

styra intervjun så lite som möjligt, utan istället låta respondenten tala fritt utifrån mina 

frågor. 

 

93 Lundahl, U & Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 
94 Eriksson, L. T & Wiedersheim- Paul, F, Att utreda, forska och rapportera, 2001 
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Ett par veckor senare flög jag till Göteborg och genomförde intervjun. Jag ställde öppna 

frågor under intervjun för att jag ville ta del av intervjupersonens skildring, snarare än att 

få veta detaljer om benchmarkingprojektet. För att kunna fokusera på vad han sade samt 

för att kunna föra en diskussion, valde jag att inte skriva några anteckningar. Istället 

spelade jag in hela intervjun. Denna skrevs sedan ner när jag kom hem, och det 

underlättade för mig att få en överblick över det hela. Intervjun gav mig mera kött på 

benen eftersom den gav mig en inblick i hur ett benchmarkingprojekt planeras och utförs, 

och medarbetarnas roller i detta, samt problematiken som kan uppstå i ett 

förändringsarbete. Intervjun hjälpte mig att sedan färdigställa enkäten. 

 

Jag valde att utforma en enkät med strukturerade kryssfrågor för att den skulle bli enkel 

och lättförstålig. Kryssfrågorna utformades med en skala från ett till sju, även kallad 

sjugradig lickertskala. Jag ansåg även att en enkelt besvarad enkät skulle leda till mindre 

svarsbortfall, i jämförelsevis med en enkät med öppna svarsalternativ. En annan 

andledning till enkätens utformning var att de data som samlades in enkelt skulle kunna 

analyseras med hjälp av statistiska metoder. Jag betonade att svaren behandlades 

anonymt, för att på så sätt minimera svarsbortfallet samt att svaren skulle bli mer 

tillförlitliga, det vill säga uppnå hög reliabilitet. Den färdigställda enkäten testades sedan 

på två oberoende personer för att undvika att frågorna missuppfattades. 

 

Projektledaren skickade sedan ut enkäten per mail till 50 personer på företaget som på ett 

eller annat sätt varit involverade i benchmarkingprojektet. Det vill säga varit delaktiga i 

planering, genomförande eller varit fysiskt på plats på Fordfabriken i Tyskland under 

benchmarkingstudien.  Det var dels personer inom tillverkningen på Torslandafabriken 

och dels de som arbetar inom stödorganisationen, såsom bland annat logistik. Samtliga 20 

medarbetare från projektgruppen samt de ansvariga cheferna för respektive arbetsenhet 

erhöll enkäten. Olika befattningar fanns representerade bland respondenterna, det vill 

säga chefer på olika nivåer samt anställda.  
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3.4 Val av forskningsplats 

Min avsikt var att få tag i ett företag som har använt sig av benchmarking som 

förändringsverktyg i sitt förändringsarbete. Val av företag visade sig vara problematiskt. 

Jag hade satt upp några kriterier för val innan jag kontaktade olika företag. Det första 

kriteriet var att benchmarking skulle ha genomförts i ett projekt som kallas en 

benchmarkingstudie. Det andra kriteriet var att det skulle ha satts samman en 

projektgrupp som under organiserade former först kartlagt sin egen verksamhet och sedan 

gjort studiebesök på partnerföretaget. Det tredje kriteriet var att analysen av den 

avslutade benchmarkingstudien skulle leda fram till ett benchmarkingprojekt, det vill 

säga ett förändringsarbete på företaget. Det sista kriteriet var att benchmarkingprojktet 

skulle vara avslutat, eftersom jag skulle studera upplevelserna av förändringsarbetet.  

 

Jag uteslöt alla företag som inte uppfyllde mina kriterier. Det innebar att jag bland annat 

uteslöt företag som ansåg att de gjorde en benchmarkingstudie när de jämförde sig med 

konkurrenter, exempelvis genom att jämföra försäljningssiffror. Jag lärde mig att 

benchmarking är ett inarbetat begrepp som används av många företag när det gäller det 

mesta inom förändringsarbete.  

 

I företaget jag valde har beslutet om att medverka i benchmarkingprojektet kommit från 

ledningen. Något behov av förändring har därmed inte kommit från de anställda. Ändå är 

det väsentligt att de anställda medverkar för att kunna uppnå förändring. Det är därför 

intressant att undersöka hur benchmarkingprojektet har upplevts av medarbetarna. Mitt 

fallföretag är Volvo Personvagnar i Göteborg. Min kontaktperson, som jag även 

genomförde en intervju med, är projektledare för Torslandafabriken i 

benchmarkingprojektet.  
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4. Empiri  

4.1 Volvo Personvagnar 

Volvo Personvagnar AB95 utvecklar och tillverkar Volvobilar. Volvos grundare Assar 

Gabrielsson och Gustaf Larsson lade grunden för Volvo kärnvärden, säkerhet, 

miljöomsorg och kvalitet, som idag genomsyrar hela verksamheten. Volvo är numera ett 

globalt företag och ett av bilvärldens mest välkända varumärken. Trots att det är en del av 

Ford Motor Company ses det som ett svenskt företag i grunden. Volvo har intensifierat 

arbetet med att utbilda och utveckla Volvohandelns kunskap på alla nivåer, bland annat 

teknik- och produktkunskap. Huvudkontoret ligger i Göteborg och i Torslandafabriken 

arbetar 5 000 personer. I produktionsorganisationen ingår de tre arbetsenheterna kaross, 

måleri och montering. Dessa tre enheter inklusive logistik tillhör Torslandafabriken. Den 

övriga stödorganisationen tillhör övrig Volvo Personvagnar organisation. Där ingår 

Manufacturing Engineering och Manufacturing Business Office. 

 

4.2 Bakgrunden till benchmarkingprojektet 

Hela benchmarkingprojektet började med att det fanns en uppfattning att Fordfabriken i 

Tyskland var effektivare än Volvos fabriker. Huvudansvaret föll därmed på Volvos VD 

att en benchmarkingstudie skulle genomföras på Ford i Tyskland. Volvo i Torslanda och 

Volvo i Gent, Belgien, gjorde samtidigt en benchmarkingstudie på Fordfabriken i 

Tyskland. Projektledaren hade det totala ansvaret för Torslandafabriken. 

Benchmarkingstudien berörde hela tillverkningsprocessen. En projektgrupp på 20 

personer åkte ner till Tyskland och genomförde benchmarkingstudien. Det var 

representanter från de berörda arbetsenheterna inom tillverkningen, det vill säga kaross, 

måleri, slutmontering och logistik. De som var ansvariga för de fyra arbetsenheterna var 

cheferna för respektive enhet. Deras ansvar var sedan att göra något av resultatet av 

studien, det vill säga se till att studien gav någon effekt. Tiden för själva 

benchmarkingstudien på fabriken var utsatt till ett halvår, och för att klara det krävdes ett 

95 www.volvo.com 
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noggrant planerings- och förberedelsearbete innan. Projektledaren betonar hur viktigt det 

var att förstå sin egen process på Volvo för att kunna analysera det de såg hos Fords 

processer. Benchmarkingstudien har genererat en rad förändringar på Volvo. Detta 

förändringsarbete består av förändrade arbetsprocesser och ordersituationer. Det handlar 

även om att ta bort objekt på bilarna som inte är nödvändiga, det vill säga sådana objekt 

som Ford inte har men som Volvo har på sina bilar. Fokus ligger i att sänka 

tillverkningskostnaderna och att göra arbetet effektivare. Förändringsarbetet skiljer sig åt 

mellan avdelningar. För vissa har det inneburit att det har tillkommit arbetsuppgifter och 

för vissa har arbetsuppgifter försvunnit. En del har fått börja arbeta på ett annorlunda sätt 

än tidigare. Benchmarkingprojektet har därmed fått olika konsekvenser för olika 

arbetsgrupper och individer.  

 

Inga särskilda åtgärder har satts in för att få medarbetarna engagerade i 

förändringsarbetet. Enligt projektledaren finns det redan ett starkt förändringskoncept på 

företaget som är så djupt rotat hos medarbetarna att det inte behövs några extra åtgärder. 

Förändringskonceptet är ett lagkoncept som bygger på att varje anställd tillhör ett 

arbetslag, och i lagets arbetsuppgifter ingår att göra kontinuerliga förbättringar, det vill 

säga en form av förändringsarbete. Projektledaren belyser att det är viktigt med 

faktabaserad information. Informationen som har gått ut till medarbetarna, i form av 

möten och dialoger, har varit rent allmän om själva studien och vilka slutsatser som de 

har kommit fram till. Sen har varje medarbetare blivit informerad om förändringar i 

specifika arbetsuppgifter, och de har blivit visade hur vissa saker kan göras på ett 

annorlunda sätt. Där blir individen själv engagerad eftersom information i form av teori 

varvas med praktiska inslag. Projektledaren betonar att det fanns en drivkraft för att göra 

ett benchmarkingprojekt. Samtidigt som de på en högre nivå har möjlighet att kunna 

upptäcka saker som medarbetare på golvnivå inte ser, så gör dessa medarbetare massor av 

förändringar. Detta eftersom det är de som utför de praktiska momenten som ser att det 

går att göra saker på ett effektivare sätt. Projektledaren betonar hur viktigt det är med en 

regelbunden kommunikation. Kommunikation finns det på alla nivåer hela vägen upp i 

organisationen.  Det finns en struktur för lagmöten, dagliga möten och veckomöten, där 

ändrade krav, mål och resultat gås igenom.  
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Projektledaren är medveten om att förändringar kan uppfattas som negativa hos en del 

människor. Han betonar att människor måste förstå förändringar, vad de ska leda till, för 

att sedan kunna acceptera dem. Med andra ord är det nödvändigt att förklara varför det 

ska göras en förändring, vad som är tanken bakom det, förtydligar han. Vidare tillägger 

han ”du måste bli motiverad till det, och när du väl är motiverad så är du delaktig till det, 

och då accepterar du förändringen och kanske till och med gör det på ett ännu bättre 

sätt”.96 Medarbetarna delges behovet av förändringar genom något som kallas strategisk 

dialog. Det kommer från ledningen och genomförs två gånger om året. I strategisk dialog 

gås omvärldssituationen igenom, behovet av förändringar, vilka förändringar som är på 

gång samt de uppsatta målen. Detta görs för att få medarbetarnas delaktighet så tidigt 

som möjligt. Strategisk dialog sker kaskaderat, det vill säga det utförs från nivå till nivå. 

Först informeras alla chefer, och sen delger cheferna informationen genom hela 

organisationen, ända ner till de olika arbetslagen. 

 

Enligt projektledaren har medarbetarna ett gott förtroende för ledningen, och detta 

förtroende har inte påverkats av benchmarkingprojektet. Inte heller har ledningens 

förtroende för medarbetarna förändrats. Han betonar istället att medarbetarna är väldigt 

positiva till förändringar. Han har personligen inte stött på något motstånd mot 

förändringsarbetet, och känner överhuvudtaget inte till något motstånd mot de 

förändringar som har genomförts. Vidare har företaget satsat utbildningstid och 

utbildningspengar på att utbilda de anställda, och detta ses som en naturlig del av arbetet. 

Enligt projektledaren gynnas medarbetarna av förändringsarbetet på så sätt att de har 

jobb, eftersom benchmarkingprojektet i grund och botten handlar om att bli 

konkurrenskraftig vilket är viktigt för att överleva. Det innebär därmed en tryggare 

anställning om företaget ständigt förbättrar sig, och den företagskulturen finns. 

 

96 Från intervjun med projektledaren, Volvo Personvagnar 
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4.3 Respondenternas bakgrund 

I följande avsnitt redovisas svaren från enkätundersökningen som 37 medarbetare på 

företaget har besvarat. Totalt skickades det ut 50 enkäter, vilket betyder ett bortfall på  

26 %. Den fullständiga sammanställningen av enkätsvaren finns i bilaga nummer 2. Där 

redovisas antalet svar på varje svarsalternativ, i syfte att kunna se hur många som svarade 

på respektive svarsalternativ. Samtliga resultatet anges i procent för att på så sätt vara 

konsekvent genom hela uppsatsen. Men det bör observeras att redovisning i procentform 

av de åtta första frågorna kan frammana en något snedvriden bild av verkligheten på 

grund av det låga antalet respondenter. I några fall har jag därför även kommenterat det 

exakta antalet respondenter.  

 

De första åtta frågorna i enkäten behandlar respondenternas bakgrund. Dessa är följande; 

kön, ålder, civilstånd, utbildning, tjänsteår, arbetsområde samt befattning. 92 % av 

respondenterna är män. Mer än hälften, 65 %, är gifta, 30 % bor sambo medan 5 % är 

ensamstående. 
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Figur 2. Ålder  

 

Den stora åldersgruppen, hela 43 %, är mellan 36 och 45 år. Det motsvarar 16 

respondenter. 38 % av respondenterna är 46 år eller äldre. Ingen av de svarande är under 

26 år.  
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Figur 3. Högsta utbildning  

 

Det är ungefär lika många som har gymnasieutbildning som högsta utbildning, som de 

som har högskoleutbildning. En respondent har en annan form av högre utbildning.  
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Figur 4.  Tjänsteår 

 

En stor del av respondenterna, 46 %, har arbetat 21 år eller längre i företaget. Det 

motsvarar 17 respondenter. 19 % har arbetat mindre än 11 år.   
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Figur 5. Arbetsområde 

 

I figur 5 har jag förkortat Manufacturing Engineering till ME, och Manufacturing 

Business Office till MBO. En stor del av de svarande, 32 % eller 12 respondenter arbetar 

inom stödorganisation med Manufacturing Engineering. I Torslandafabriken, det vill säga 

kaross, måleri, slutmontering och logistik, arbetar 35 % av respondenterna, det vill säga 

13 respondenter. 30 % eller 11 stycken av de svarande arbetar inom andra icke nämnda 

arbetsområden, där de flesta av dem tillför Torslandafabriken. 
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Figur 6.  Befattning 

 

1:a linjens chef är de som inte har några andra chefer under sig. En övervägande del,     

65 % eller 24 respondenter innehar en chefsposition. 
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4.4 Sammanställning av enkätundersökningen 

Nedan följer en presentation av enkätsvaren. Denna görs i tabellform för att på så sätt 

lättare få en överblick över resultatet. För att underlätta förståelsen av enkätsvaren har jag 

tryckt ihop svaren. Detta för att kunna se ett sammanhang och lättare kunna urskilja 

skillnader och samband bland svaren. Det handlar således om att få reda på om 

respondenterna varit å ena sidan inte alls eller mindre, och å andra sidan i mycket hög 

grad eller mer. Med andra ord handlar det om att urskilja en lutning på skalan. Det bör 

observeras att det kan förekomma snedvridningar även här eftersom svaren grupperats 

ihop.  De exakta svarsalternativen med samtliga nyanser finns i bilaga 2.  Följaktligen för 

frågor med skala 1-7 har jag slagit ihop svarsalternativ 1, 2 och 3 i en kolumn A. Vidare 

är svarsalternativ 5, 6 och 7 placerade i kolumn C. I de fall där frågorna har fem 

svarsalternativ har jag slagit ihop 1 och 2 i kolumn A och 4 och 5 i kolumn C. Slutligen 

motsvarar kolumn B det svarsalternativ som är i mitten av skalan. Enkätsvaren anges i 

procent.  

 

Några av de individrelaterade faktorerna såsom kön, ålder, civilstånd, utbildning och 

tjänsteår finns redan beskrivna i kapitel 4.3. Detsamma gäller de arbetsrelaterade 

faktorerna arbetsområde och befattning. Detta för att jag ville visa en lättöverskådlig 

presentation över respondenternas bakgrund innan jag presenterade själva empirin.  

 

4.4.1 Individrelaterade faktorer 

Fråga  A B C  
23. Hur upplever du att din motivation  
(intresse, engagemang) för dina 
arbetsuppgifter har förändrats efter 
benchmarkingprojektet? 

Mindre 
motiverad 5,5 62 32,5 Mer motiverad 

25. I vilken grad känner du ett motstånd 
mot detta förändringsarbete? 

Inte alls eller lite 
grann 59,5 16 24,5 Mer motstånd 

 

Tabell 1. Fråga 23 och 25 
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Tabell 1 visar att en övervägande del, 62 %, inte anser att deras motivation har förändrats 

alls. Samtidigt upplever en tredjedel mer motivation. Däremot är det 24,5 % av de 

svarande som upplever ett motstånd mot förändringsarbetet. 

 

4.4.2 Upplevelser 

Fråga  A B C  
17. Hur upplever du att benchmarking- 
projektet har varit? Positivt eller negativt? Negativt 11 30 59 Positivt 
18. Hur är din inställning till de 
förändringar som har skett till följd av 
benchmarkingprojektet? Hot eller 
möjlighet? Hot 0 14 86 Möjlighet 
19. Hur pass nödvändiga anser du att de 
förändringar som har skett till följd av  
benchmarkingprojektet har varit? 

Inte alls eller lite 
grann 0 24,5 75,5 

Mer 
nödvändiga 

 

Tabell 2. Fråga 17-19. 

 

I tabell 2 går det att utläsa att 11 % är direkt negativa till förändringsarbetet, och 

dessutom ligger en stor grupp, 30 %, och väger mellan negativ och positiv inställning. 

Dock är det ingen som ser förändringsarbetet som ett hot, snarare tycker de flesta att det 

innebär en möjlighet. En övervägande del av respondenterna upplever dessutom att de 

förändringar som har skett definitivt har varit nödvändiga.  

 

4.4.3 Arbetsrelaterade faktorer 

Fråga  A B C  
20. Hur viktig anser du att din arbetsinsats 
är för företaget? 

Inte alls eller lite 
grann 5,5 21,5 73 Mycket viktig  

21. I vilken grad anser du att 
benchmarking- 
projektet gynnar din arbetssituation? 

Inte alls eller lite 
grann 16 27 57 

Mer eller 
mycket 

22. Upplever du att benchmarkingprojektet 
har gett dig större inflytande över dina  
arbetsuppgifter? 

Inte alls eller lite 
grann 51,5 24,5 24 Mer inflytande 

24. Upplever du att förändringsarbetet 
medför mer stress i ditt arbete? 

Inte alls eller lite 
grann 16 51,5 32,5 Mer stress 

27. I vilken grad har förändringarna till följd 
av benchmarkingprojektet påverkat det 
arbete du utför? 

Inte alls eller lite 
grann 40,5 24,5 35 Stor påverkan 

33. I vilken grad kände du arbetstillfreds- 
ställelse innan benchmarkingprojektet? 

Inte alls eller lite 
grann 8 0 92 

Stor arbets- 
tillfredsställelse 

34. I vilken grad upplever du Inte alls eller lite 8 3 89 Stor arbets- 

 43 



arbetstillfreds- 
ställelse efter benchmarkingprojektet? 

grann tillfredsställelse 

35. I vilken grad anser du att du får  
feedback på det arbete du utför? 

Inte alls eller lite 
grann 13,5 16 70,5 

Mycket 
feedback 

 

Tabell 3. Fråga 20-22 samt 24 ,27, 33, 34 och 35. 

 

Tabell 3 visar att en övervägande del upplever att deras arbetsinsats är viktig för 

företaget. 16 % anser inte att förändringsarbetet gynnar deras arbetssituation. 51,5 % 

upplever inte att förändringsarbetet har gett dem större inflytande över arbetsuppgifterna. 

Vidare anser 65 % att förändringarna inte har påverkat deras arbete i någon större 

utsträckning. Vidare upplever en tredjedel av respondenterna att förändringsarbetet har 

medfört mer stress i arbetet. Arbetstillfredsställelsen har minskat en aning efter 

benchmarkingprojektet. En övervägande del upplever att de får feedback på sitt arbete. 

 

4.4.4 Processen- information och delaktighet 

Fråga  A B C  
9. I vilken grad anser du att du fått 
information om benchmarkingprojektet? 

Mindre 
informerad 13,5 11 75,5 Mer informerad 

10. Hur pass lätt eller svårt upplever du 
att informationsinnehållet har varit? Svårt 19 24 57 Lätt 
11. I vilken grad anser du att du varit  
delaktig i planeringen av benchmarking- 
projektet? 

Inte alls eller lite 
grann 33 11 56 Mer delaktig 

12. I vilken grad anser du att du varit  
delaktig i genomförandet av 
benchmarkingprojektet? 

Inte alls eller lite 
grann 38 8 54 Mer delaktig 

13. I vilken utsträckning har du själv varit  
delaktig genom att bidra med dina åsikter 
kring benchmarkingprojektet? 

Inte alls eller lite 
grann 35 16 49 Mer delaktig 

14. I vilken grad upplever du att du fått 
gehör för dina åsikter? 

Inte alls eller lite 
grann 24 19 57 Mer gehör 

15. I vilken grad var din arbetsgrupp 
delaktig i diskussionen kring 
benchmarkingprojektet? 

Inte alls eller lite 
grann 32,5 19 48,5 Mer delaktig 

 

Tabell 4. Fråga 9-15 

 

Tabell 4 visar att en övervägande del blivit välinformerade om benchmarkingprojektet. 

19 % upplevde att informationen var svårbegriplig. Vidare anser 33 % respektive 38 % 
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av respondenterna att de inte alls eller ytterst lite varit delaktiga i planering respektive 

genomförande. Knappt hälften anser att de själva tagit en aktiv del genom att bidra med 

åsikter kring benchmarkingprojektet. Drygt hälften upplever att de fått gehör för sina 

åsikter, medan 24 % upplever att de inte fått det. Knappt hälften av respondenterna 

upplever att deras arbetsgrupp deltog i diskussioner kring förändringsarbetet. 

 

4.4.5 Processen- ledarskap och kommunikation 

Fråga  A B C  
28. I vilken grad har du förtroende för  
ledningen när det gäller benchmaring- 
projektet? 

Inte alls eller 
lite grann 13,5 32,5 54 Stort förtroende 

29. I vilken grad känner du ledningens 
förtroende för det arbete du utför? 

Inte alls eller 
lite grann 8 13,5 78,5 Stort förtroende 

30. Anser du att ledningen delgivit 
tillräckligt med information om  
benchmarkingprojektet? 

Inte alls eller 
lite grann 24,5 27 48,5 

Alldeles 
tillräckligt 

32.Känner du till företagets vision? Ja 100 0 0 Nej 

16. I vilken grad har du delgivits syftet 
med benchmarkingprojektet? 

Inte alls eller 
lite 
grann 16 5,5 78,5 Delgivits mer 

37. Hur skulle du vilja beskriva  
kommunikationen mellan medarbetarna 
på företaget? Dålig 8 35 57 Bra 
38. Hur skulle du vilja beskriva 
kommunikationen mellan ledningen och 
de övriga medarbetarna? Dålig 21,5 32,5 46 Bra 

 

Tabell 5. Fråga 16, 28-30, 32 och 37-38. 

 

Tabell 5 visar att en övervägande del har förtroende för ledningen när det gäller 

benchmarkingprojektet. Dessutom upplever 78,5 % ledningens förtroende för det arbete 

de själva utför. 24,5 % av respondenterna upplever att ledningens information om 

benchmarkingprojektet varit bristfällig. Samtliga respondenter känner till företagets 

vision. 16 % anser dock att de inte delgivits syftet med benchmarkingprojektet. I tabell 5 

anser mer än hälften att kommunikationen mellan medarbetarna fungerar bra. Däremot 

upplevs kommunikationen mellan medarbetare och ledning som dålig av 21,5 %.  
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4.4.6 Organisatoriska faktorer 

Fråga  A B C  
26. I vilken grad har du påverkat dina  
medarbetare i positiv eller negativ 
riktning när det gäller 
benchmarkingprojektet? 

Inte alls eller 
lite grann 24,5 19 56,5 Stor påverkan 

31. I vilken grad anser du att ledningen 
har påverkat din delaktighet i 
förändringsarbetet? 

Inte alls eller 
lite grann 32,5 21,5 46 Stor påverkan 

36. I vilken grad har du haft dialoger med 
dina medarbetare som berör  
förändringsarbetet? 

Inte alls eller 
lite grann 19 16 65 Mer dialoger 

 

Tabell 6. Fråga 26, 31 och 36.  

 

I tabell 6 går det att utläsa att mer än hälften har påverkat sin omgivning med den 

inställning de har till förändringsarbetet. Knappt hälften anser att ledningen har påverkat 

dem att vara delaktiga i förändringsarbetet. Tabellen visar även att 19 % upplever att de 

knappt haft några dialoger med sina medarbetare som berör förändringsarbetet. 
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5. Analys 

5.1 Beskrivning av kluster 

Analysavsnittet börjar med en beskrivning av kluster för att på så sätt få en större 

förståelse för analysen. Klusteranalysen har hjälpt mig att försöka hitta skillnader och 

samband mellan olika grupper bland medarbetarna. Detta för att kunna urskilja 

gruppernas upplevelser av förändringsarbetet. Enkätsvaren analyserades med hjälp av 

statistiska metoder i dataprogrammet SPSS där även klusteranalysen gjordes. Min strävan 

var att uppnå hög homogenitet inom varje kluster och hög heterogenitet mellan klustren. 

Jag testade mig fram genom att använda olika bakgrundsvariabler. Eftersom det visade 

sig att det inte gav så mycket att ha med kön, civilstånd, arbetsområde och befattning, 

uteslöt jag dessa. Kön kändes irrelevant med tanke på den väldigt sneda könsfördelningen 

bland respondenterna. Efter en del experimenterande kom jag fram till att de 

bakgrundsvariabler som var intressanta att ha med var ålder, utbildning och tjänsteår. 

Detta eftersom dessa uppvisade märkbara olikheter mellan klustren. Dessa variabler är 

även omnämnda i kapitel 1.3. I följande exempel visas den tydliga homogeniteten och 

heterogeniteten genom att grupperingarna har skett efter utbildning, ålder och tjänsteår. 

Figur 7 visar tre tydliga kluster. Jag testade mig även fram när det gällde antalet kluster. 

Två kluster visade sig inte ge några intressanta resultat, och fler än tre blev ofta väldigt 

spretigt, och i vissa fall visade flera kluster samma resultat. Jag valde därför att ha med 

tre kluster, kanske fungerade det även bäst eftersom det var tre bakgrundsvariabler.  
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Figur 7. Dendrogram över enkätsvaren. Siffrorna till höger anger klustertillhörighet.  

Siffrorna till vänster anger enkäternas nummer.  

Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 
1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 
16, 20,21, 22, 23, 24, 25, 
29, 32, 34, 36, 37 2, 9, 12, 27, 30, 31 

4, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 
26, 28, 33, 35 
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Figur 8. Sammanställning över vilka individer som tillhör respektive kluster enligt 
dendrogrammet i figur 7.  
 

I de allra flesta fall har respondenterna ovanstående klustertillhörighet när 

bakgrundsvariablerna har tagits i beaktning. I några fall är det dock en eller ett par 

individer som bytt klustertillhörighet. Denna indelning är därför inte exakt till 100 %, 

men jag anser dock inte att detta påverkar sambanden, skillnaderna och de totala utfallen 

i de berörda boxploten. Fler dendrogram finns i bilaga 3.  

 

Figur 9 visar boxplot över de tre klustren. Kluster 1 motsvarar den äldre ålderskategorin 

med många tjänsteår och låg utbildning. Kluster 2 representerar en grupp med något 

högre ålder och fler tjänsteår jämfört med kluster 1, men med en högre utbildning. 

Slutligen utgör kluster 3 den yngre ålderskategorin med hög utbildning. Det finns med 

andra ord två äldre grupper med många tjänsteår, kluster 1 och 2, där kluster 2 står för 

den högre utbildningen. Det finns även två grupper med hög utbildning, det vill säga den 

nyss nämnda kluster 2, samt kluster 3 som består av den yngre ålderskategorin med få 

tjänsteår. Det kraftigt markerade svarta sträcket representerar medelvärdet i varje kluster. 

De smala linjerna ovanför och nedanför klustren motsvarar de enkätsvar som avviker från 

de övriga i gruppen. Vidare kan det förekomma enkätsvar som är markant avvikande, 

exempelvis nummer 14 i boxplot 9:1. Y-axeln anger utbildningsnivå, ålderskategori samt 

tjänsteår, där 1 står för lägst antal tjänsteår och så vidare.  
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 Boxplot 9:3 
 
Figur 9. Boxplot över medarbetarnas enkätsvar beträffande utbildning, ålder och 

tjänsteår.  

 

5.2 Medarbetarnas upplevelser av förändringsarbetet 

I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet med hjälp av de teorier som tidigare 

presenterats i teoriavsnittet. Det empiriska materialet är främst enkätsvaren från 

medarbetarna, men även intervjun med projektledaren. Procentsatserna som presenteras 

är hämtade från tabell 1-6 i empiriavsnittet 4.4. Jag använder mig av den klusteranalys 

som jag gjort av enkätsvaren.  

 

5.2.1 Individrelaterade faktorer 

Samtliga respondenter anser att de förändringar som har genomförts har varit 

nödvändiga. Jag anser att det tyder på att förändringarna har medfört positiva reaktioner 

bland de inblandade. Detta trots att 16 % av medarbetarna inte varit införstådda med 

syftet med förändringsarbetet. Av respondenterna upplevde 62 % att de varken blivit mer 

eller mindre motiverade till sina arbetsuppgifter efter benchmarkingprojektet. Denna 

uppfattning delas av samtliga tre kluster.  
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Enligt Vakala & Nikolaous97 studie är män i högre utsträckning motvilliga till 

förändringar än kvinnor. Männen och kvinnornas upplevelser av förändringsarbetet är 

tyvärr inte möjligt att studera här på grund av den snedvridna fördelningen mellan könen 

i min studie. Svarsfrekvensen visar att männen dominerar överlägset i förändringsarbetet. 

 

Vidare visar Vakala & Nikolaous98 studie att åldern inte har någon betydelse alls i 

sammanhanget. Boxplot 10:1 i figur 10 visar något helt annat. Den utgår enbart från en 

bakgrundsvariabel, nämligen åldern, och visar olika åldersgruppers inställning till 

förändringsarbetet. Kluster 3 som utgörs av den lägsta ålderskategorin har en väldigt 

positiv bild av benchmarkingprojektet. Kluster 2 är den äldsta åldersgruppen och även de 

uppvisar en positiv inställning. Den andra äldre ålderskategorin i kluster 1, som dock är 

lite yngre än kluster 2, visar sig varken vara positiv eller negativ till förändringsarbetet.  

Boxplot 10:2 uppvisar nästan samma mönster, men här har även utbildning och tjänsteår 

tagits i beaktning. Den visar att den äldre ålderskategorin med lägre utbildning i kluster 1 

har en lite svagare inställning till förändringsarbetet jämfört med kluster 2 och 3. En 

intressant iakttagelse är att kluster 2 som representerar den äldre ålderskategorin med 

högre utbildning uppvisar samma positiva inställning till förändringar som den yngre 

ålderskategorin i kluster 3. Med andra ord är det inte ålder utan främst utbildningsnivån 

som binder samman olika gruppers inställningar. Detta resonemang styrks även av 

Vakala & Nikolaous99 studie. De menar att det finns ett positivt samband mellan hög 

utbildning och positiva attityder till förändringar, där individer med hög utbildning är 

bättre utrustade för utmaningar och förändringar.  

 

97 Vakola, M & Nikolaou, I, Attitudes towards organizational change, 2005 
98 Ibid 
99 Ibid 
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 Boxplot 10:3 

 

Figur 10. Boxplot över medarbetarnas inställning till förändringsarbetet. 

 

86 % av respondenterna upplever att förändringarna som har skett till följd av 

benchmarkingprojektet är en möjlighet snarare än hot. Denna uppfattning delas av 

samtliga tre kluster. Trots att förändringsarbetet överlag ses som en möjlighet är det ändå 

24,5 % som känner ett visst motstånd mot det. Boxplot 10:3 visar ett intressant resultat. 

Där är det kluster 2, den äldsta åldergruppen med flest tjänsteår, som upplever mest 

motstånd. Trots att samma grupp visar en betydligt positivare inställning till 

förändringsarbetet i boxplot 10:1 och 10:2 jämfört med kluster 1, finns det trots allt en 

viss motvillighet. Möjligtvis kan det bero på att denna grupp genomgått så många 

 52 



förändringar tidigare, och att de har svårt att föreställa sig de positiva effekterna av detta 

förändringsarbete. Även projektledaren har förståelse för att vissa individer känner ett 

motstånd mot förändringar.  

 

”Man vet vad man har, men inte vad man ger sig in i” 

Christer Dahlin, Volvo Personvagnar100 

 

Dessutom krävs det ork, tid och energi från individen för att sätta sig in i nya 

arbetsuppgifter och hänga med i förändringsarbetet. Angelöw101 hävdar att individer inte 

alltid har den utgångspunkten, eftersom individer som redan brottas med andra problem 

inte har några förutsättningar för att möta förändringar.  

 

5.2.2 Arbetsrelaterade faktorer 

73 % anser att deras arbetsinsats är väldigt viktig för företaget. Denna uppfattning är 

jämnt utspridd mellan de tre grupperna. Enligt Angelöw102 ökar engagemanget kring ett 

förändringsarbete om målet med förändringen leder till förbättring av den egna 

arbetssituationen. Endast 57 % av medarbetarna upplever att benchmarkingprojektet har 

gynnat deras arbetssituation. Samtidigt upplever endast 35 % att förändringarna till följd 

av benchmarkingprojektet har påverkat deras arbete. Så mycket som 40,5 % anser inte att 

projektet har påverkat det arbete de utför. Den grupp som upplever mest motstånd, det 

vill säga kluster 2 i boxplot 10:3, är även den grupp som minst anser att 

benchmarkingprojeket har gynnat deras arbetssituation. Detta visas i boxplot 11:1. 

Boxplot 11:2 visar att samma grupp också upplever att förändringsarbetet har påverkat 

deras arbete minst. Kluster 1 och 3 som inte upplever något motstånd (figur 10:3) känner 

att förändringsarbetet både har påverkat och gynnat dem.  Om fler hade varit delaktiga 

från början i planering och genomförande, gissar jag att de hade upplevt att 

benchmarkingprojektet påverkat och gynnat deras arbete mer.  

 

100 Från intervjun med projektledaren, Volvo Personvagnar 
101 Angelöw, B, Det goda förändringsarbetet, 1991 
102 Ibid 
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 Boxplot 11:1       Boxplot 11:2 

 

Figur 11. Boxplot över hur medarbetarna upplever att benchmarkingprojektet har gynnat 

deras arbetssituation och påverkat arbetet de utför.  

 

51,5 % anser att benchmarkingprojektet inte alls eller ytterst lite har gett dem större 

inflytande över arbetsuppgifterna. En förklaring kan vara att de redan sedan tidigare har 

stort inflytande över arbetsuppgifterna och att benchmarkingprojektet i sig inte har haft 

någon betydelse eller inverkat på att inflytandet skulle öka. En annan förklaring är 

möjligen att de som inte varit delaktiga i benchmarkingprojektet inte heller känner att 

förändringsarbetet har gynnat dem på något sätt. Nedan i boxplot 12:1 ser vi tydligt att 

kluster 2 inte alls upplever att förändringsarbetet har gett dem större inflytande över 

arbetsuppgifterna. Detta hänger ihop med att samma grupp upplever ett motstånd mot 

förändringsarbetet och dessutom känner att förändringsarbetet inte har påverkat deras 

arbete. Min gissning är att de hade känt ett större inflytande över arbetsuppgifterna om de 

blivit mer berörda av förändringarna, det vill säga att det personligen hade gynnat deras 

arbetssituation på något sätt. Detta samband visar boxplot 12:2 och 12:3, vilka är 

oberoende av några bakgrundsvariabler. Det visar tydligt hur individerna i kluster 3 

upplever att de haft lågt inflytande och att benchmarkingprojeketet inte har gynnat deras 

arbetssituation.  
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 Boxplot 12:3 
 
Figur 12. Boxplot som visar medarbetarnas inflytande över arbetsuppgifterna samt 
sambanden mellan hur förändringsarbetet gynnar arbetssituationen och inflytandet över 
arbetsuppgifterna. 
 

 

Woodward & Henry103 skriver i sin studie att individer i ett förändringsarbete utsätts för 

stress. Enligt studien upplevde 70 % av individerna att förändringsarbetet genomsyrades 

av stress. I min undersökning upplever 32,5 % av medarbetarna att förändringsarbetet har 

medfört mer stress i deras arbete. Totalt sett anser 84 % att arbetet är mer eller mycket 

stressigt.  

103 Woodward, S & Hendry, C, Leading and coping with change, 2004 
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I figur 13 visas en sammanställning av hur chefer och anställda upplever stress kring 

förändringsarbetet. Nedan finns uträkningar för hur varje befattningsnivå uppfattar 

graden av stress.  

 

Övriga chefer: 2x1+2x2+ 1x3+ 6x4+7x5+1x6=74, 74/19= 3,9 

1:a linjens chefer: 1x2+ 4x4= 18, 18/5= 3,6 

Icke chefer: 9x4+2x5+2x6= 58, 58/13= 4,5 

 

Resultatet 4,5 visar den genomsnittliga uppfattningen av stress bland icke chefer. Detta 

visar att de anställda i min studie upplever en högre grad av stress jämfört med cheferna. 

Även Angelöw104 menar att det oftast är de lägre befattningarna som drabbas hårdast vid 

ett förändringsarbete.  

 

 
Ingen 

stress alls 2,0000 3,0000 
Ingen 

skillnad 5,0000 6,0000 Totalt  
Befattning 1:a linjens 

chef 0 1 0 4 0 0 5 

  Övrig chef 2 2 1 6 7 1 19 
  Icke chef 0 0 0 9 2 2 13 
Totalt 2 3 1 19 9 3 37 

 

Figur 13. Sammanställning över hur de olika befattningsnivåerna upplever stress kring 

förändringsarbetet.  

 

104 Angelöw, B, Det goda förändringsarbetet, 1991 
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 Boxplot 14:1      Boxplot 14:2 

 

Figur 14. Boxplot över sambanden mellan stress och förändringsmotstånd.  

 

Enligt Vakala & Nikolaou105 finns det ett negativt samband mellan stress och attityder till 

förändringar, där stressade individer påvisar en ökad motvilja att acceptera förändringar. 

Det går även att urskilja detta samband i min studie. Figur 14 visar sambanden mellan 

stress och förändringsmotstånd, oberoende av variablerna ålder, utbildning och tjänsteår. 

Vi kan se att den grupp som känner en hög grad av förändringsmotstånd, kluster 3, även 

upplever en del stress. Kluster 2 uppvisar minst stress och det är även den grupp som 

upplever en mycket låg grad av förändringsmotstånd. Större delen av respondenterna 

anser att arbetet redan är mer eller mycket stressigt. Vakala & Nikolaou menar vidare att 

stressade individer visar minskat åtagande och engagemang när det gäller arbetsuppgifter. 

En hög grad av stress kan därmed i sig bli ett hinder för förändringsarbete. 

 

Enligt Angelöw106 finns det ett samband mellan åldernivå och stress. Författaren hävdar 

att individer mellan 50-60 år blir mer stressade i samband med påfrestande förändringar i 

jämförelse med yngre ålderskategorier. Detta stämmer delvis i min undersökning 

eftersom den äldsta åldersgruppen visar upp en viss grad av stress. Se figur 15. Däremot 

är det den yngre ålderskategorin i kluster 1 som utsätts för mest stress.   

105 Vakola, M & Nikolaou, I, Attitudes towards organizational change, 2005 
106 Angelöw, B, Det goda förändringsarbetet, 1991 
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 Boxplot 15:1      Boxplot 15:2 

 

Figur 15. Sambanden mellan åldersnivå och stress bland medarbetarna.  

  

Enligt Luthans107 är arbetstillfredsställelse en viktig ingrediens i ett förändringsarbete. 

Detta fås bland annat genom intressanta arbetsuppgifter, känslan av att vara engagerad i 

det nya som händer samt goda sociala kontakter med medarbetarna. Drygt 90 % av 

respondenterna upplever en hög grad av arbetstillfredsställelse både före och efter 

benchmarkingprojektet. Dock är det en grupp av respondenterna, kluster 1 i figur 16, som 

uppvisar en lägre grad av arbetstillfredsställelse än de övriga grupperna. Denna grupp 

representerar en låg utbildningsnivå, hög ålder och många tjänsteår. Det är samma grupp 

som känt minst delaktighet i förändringsarbetet när det gäller planering, genomförande 

samt delaktighet i gruppdiskussioner. Detta visas närmare i boxplot 18:1- 18:5. Denna 

grupp upplever dessutom minst gehör för sina egna åsikter i jämförelse med de övriga 

grupperna. Detta kan förklara den låga nivån av arbetstillfredsställelse i kluster 1, 

eftersom individernas eget engagemang, enligt Luthans108, är en viktig faktor i ett 

förändringsarbete.  

 

107 Luthans, F, Organizational Behavior, 2002 
108 Ibid 
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 Boxplot 16:1 

 

Figur 16. Boxplot över medarbetarnas uppfattning om arbetstillfredsställelse.  

 

En annan viktig aspekt för att uppnå arbetstillfredssällelse är feedback enligt Luthans109. 

Många av respondenterna är nöjda med den feedback de erhåller, men 13,5 % anser att de 

inte får någon eller ytterst lite feedback.  
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 Boxplot 17:1      Boxplot 17:2 

 

Figur 17. Boxplot över sambanden mellan feedback och arbetstillfredsställelse.  

109 Ibid 
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Figur 17 visar tydligt sambanden mellan feedback och arbetstillfredsställelse, oberoende 

av variablerna ålder, utbildning och tjänsteår. Kluster 1 upplever att de får dålig feedback 

på sina arbetsprestationer och samtidigt upplever de en låg nivå av arbetstillfredsställelse 

jämfört med individerna i de andra två klustren. Kluster 2 och 3 har en mycket positivare 

bild av sin arbetstillfredsställelse och är även mycket nöjda med den feedback de erhåller. 

En högre grad av feedback och engagemang skulle troligen bidra till högre 

arbetstillfredsställelse i kluster 1.   

 

5.2.3 Processen 

Enligt Gravesen110 påverkas förändringsattityden positivt om de som berörs av 

förändringen får vara delaktiga i planering, utformning och genomförande av 

förändringsarbetet.  
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 Boxplot18:1       Boxplot 18:2  

110 Gravesen, I, Fitnessövningar och husförhör- om förbättringsprocesser i företag, 2002 
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 Boxplot 18:3      Boxplot 18:4 

1 2 3

1,0000

2,0000

3,0000

4,0000

5,0000

6,0000

7,0000

D
el

ak
tig

he
t-a

rb
et

sg
ru

pp

  
 Boxplot 18:5          

 

Figur 18. Boxplot över medarbetarnas enkätsvar beträffande delaktighet i planering, 

genomförande, gruppdiskussioner samt möjligheten att uttrycka sina egna åsikter och att 

få gehör på dessa.  

 

Boxplot 18:1-18:5 följer alla samma mönster. Vi ser med andra ord tre tydliga kluster, 

där kluster 1 är lite mer avvikande från de andra två. Kluster 1 som motsvaras av en låg 

utbildningsnivå, hög ålder och många tjänsteår upplever en väldigt låg grad av 

delaktighet. De har knappt varit delaktiga alls i planering och genomförande eller 

engagerat sig i gruppdiskussioner. Kluster 2 och 3, som båda representerar en hög 

utbildningsnivå, visar en hög grad av delaktighet i samtliga moment, och det är också 
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dessa grupper som fått störst möjlighet att uttrycka sig samt få gehör på sina åsikter. Det 

ser jag som en ett starkt motiv till delaktigheten. I boxplot 18:1-18:5 testade jag även att 

lägga till befattningsnivå som bakgrundsvaribel för att se om det skulle bli någon 

förändring i klustren. Respondenternas befattningsnivå visade sig betydelselös i 

sammanhanget, eftersom chefer och anställda visade sig vara lika delaktiga i samtliga 

moment i förändringsarbetet. Detta stämde inte riktigt med Angelöws111 resonemang, 

nämligen att de som vanligtvis har ett svagt inflytande i organisationen ofta har svårt för 

att känna engagemang i ett förändringsarbete. Däremot menar Angelöw att de som är 

delaktiga i ett förändringsarbete inte nödvändigtvis känner någon förändringsvilja. Det 

kan ibland även vara motsatsen. Se figur 19. 
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 Boxplot 19:1      Boxplot 19:2 

 

Figur 19. Figuren visar sambanden mellan graden av delaktighet i planering och 

förändringsmotstånd.  

 

I figur 19 har jag bortsett från bakgrundsvariablerna ålder, utbildning och tjänsteår 

eftersom jag endast vill studera sambanden mellan graden av delaktighet i planering och 

förändringsmotstånd. Figur 19 visar tydligt att två grupper av respondenter, kluster 2 och 

3 i hög grad varit delaktiga i planeringen av benchmarkingprojektet. Kluster 2 uppvisar 

111 Angelöw, B, Det goda förändringsarbetet, 1991 
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nästan inget förändringsmotstånd alls samtidigt som kluster 3 har en hög grad av 

förändringsmotstånd. Detta visar med andra ord att det inte är en självklarhet att individer 

känner en hög förändringsvilja enbart för att de känner sig delaktiga i ett 

förändringsarbete. Enligt Ahrenfelt112 är det just förändringsmotstånd som skapar verklig 

delaktighet genom att medarbetarna engagerar sig och verkligen sätter sig in i 

förändringsarbetet. 

 

Boxplot 18:5 visar medarbetarnas individuella upplevelse av arbetsgruppens delaktighet i 

diskussioner kring benchmarkingprojektet. Jag var även intresserad av att jämföra de 

olika arbetsenheternas delaktighet i gruppdiskussionerna. Svaren räknades ut enligt 

följande.  

 

 
Inte 
alls 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 

Mycket hög 
grad Total  

Område Kaross 0 0 0 1 2 0 0 3 
  Måleri 1 0 0 0 1 0 0 2 
  Slutmontering 0 0 0 0 3 2 0 5 
  Manufacturing 

Engineering 0 3 2 1 3 3 0 12 

  Logistik 0 0 0 2 0 1 0 3 
  Manufacturing 

Business Office 0 0 0 1 0 0 0 1 

  Annat 0 3 3 2 0 2 1 11 
Total 1 6 5 7 9 8 1 37 

  
 
 
Figur 20. Sammanställning över hur de olika arbetsenheterna svarade på enkätfråga 15.  
 

Med ovanstående svar från individernas upplevelse av delaktighet i gruppdiskussionerna 

går det att räkna ut den genomsnittliga delaktigheten för varje arbetsenhet, och sedan 

jämföra dessa resultat med varandra. I första exemplet nedan blir den totala upplevelsen 

av delaktighet 14, och det divideras sedan med 3 eftersom 3 medarbetare arbetar inom 

arbetsenheten kaross. Resultatet 4,7 visar den genomsnittliga delaktigheten bland 

medarbetarna inom kaross beträffande gruppdiskussioner.  

 

Kaross: 1x4+2x5= 14, 14/3= 4,7  

Måleri: 1x1+1x5= 6, 6/2= 3 

112 Ahrenfelt, B, Förändring som tillstånd, 1995 
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Slutmontering: 3x5+2x6= 27, 27/5= 5,4 

Manufacturing Engineering: 3x2+2x3+1x4+3x5+3x6= 49, 49/12= 4,1 

Logistik: 2x4+1x6= 14, 14/3= 4,7 

Manufacturing Business Office: 4 

Annat: 3x2+3x3+2x4+2x6+1x7= 3,8 

 

Resultatet visar att medarbetarna inom slutmontering varit mest delaktiga i sina 

gruppdiskussioner, tätt följt av kaross och logistik. Måleri har lägst engagemang i sina 

gruppdiskussioner. Det har en naturlig förklaring eftersom måleri är en så pass liten 

grupp, endast 5 % av respondenterna. Åldersnivån, antal tjänsteår samt utbildningsnivån 

är jämnt utspridda över de olika arbetsenheterna, vilket gör att det inte går att finna några 

samband mellan dessa och arbetsenheternas delaktighet i gruppdiskussioner. Det bör 

noteras att arbetsenheterna kaross, måleri och Manufacturing Business Office enbart 

utgörs av respondenter med chefsbefattning.  

 

Jag valde även att bortse från bakgrundsvariablerna ålder, utbildning och tjänsteår, utan 

ställde 21:1-21:5 mot varandra utan dessa för att se om grupperingarna skulle förändras i 

boxploten. Det visade sig att ungefär hälften av individerna bytte klustertillhörighet, men 

bildade snarlika mönster som i 18:1-18:5. Med andra ord är det inte bakgrundsvariblerna 

i sig som är avgörande i sammanhanget, utan minst lika mycket mönstren i processen. 

Med andra ord de som inte är delaktiga i genomförande är inte heller delaktiga i 

arbetsgruppsdiskussioner. Samma individer bidrar inte heller med egna åsikter i dialoger 

som berör förändringsarbetet.  
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 Boxplot 21:1      Boxplot 21:2 
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 Boxplot 21:3 
 

Figur 21. Figur över hur respondenterna upplever delaktighet i genomförande och 

gruppdiskussioner samt möjligheten att uttrycka sina egna åsikter  

 
Enligt Lewander113skapar information delaktighet, på så sätt att berörda parter får vetskap 

om vad som händer i organisationen samt blir involverade i förändringsarbetet. 

Angelöw114 anser att det är chefens uppgift att ge ut tillräckligt med information som 

täcker behovet hos de anställda. Angelöw tillägger att motivationen ökar om 

medarbetarna inser behovet av förändring. Även projektledaren betonar att medarbetarna 

113 Lewander, C, Projektledning- liten handbok i förändringsarbete, 1997 
114 Angelöw, B, Det goda förändringsarbetet, 1991 
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måste förstå syftet bakom förändringsarbetet, vad de ska leda till, för att de ska bli 

engagerade och motiverade.  I figur 22 kan vi utläsa att kluster 1, som består av äldre 

medarbetare med låg utbildning, upplever att de inte blivit tillräckligt informerade om 

förändringsarbetet. 16 % av respondenterna har enligt undersökningen inte förstått syftet 

med benchmarkingprojektet. Samma grupp som blivit minst informerad, kluster 1, är 

även den grupp som minst förstått syftet med benchmarkingprojektet. Individerna är 

jämnt utspridda mellan de olika arbetsenheterna, vilket gör att det inte går att dra några 

slutsatser att en viss arbetsenhet misslyckats med att förmedla syftet. Samtliga 

respondenter känner dock till företagets vision.  

 

Angelöw115 betonar att en tydlig målformulering som kan förstås av alla, är en 

förutsättning för att ha motiverade medarbetare och nå uppsatta mål. 19 % av 

respondenterna upplevde att informationsinnehållet varit svårt att förstå. Denna 

uppfattning var jämnt utspridd mellan de tre klustren. Med andra ord har ålder, tjänsteår 

och utbildning ingen betydelse i sammanhanget.  

 

1 2 3

2,0000

3,0000

4,0000

5,0000

6,0000

7,0000

In
fo

rm
at

io
n

 1 2 3

2,0000

3,0000

4,0000

5,0000

6,0000

7,0000

S
yf

te
t

31

 
 Boxplot 22:1       Boxplot 22:2 
 
Figur 22. Boxplot över hur medarbetarna anser att de blivit informerade om 
förändringsarbetet samt förändringsarbetets syfte.  
 

 

115 Angelöw, B, Det goda förändringsarbetet, 1991 
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Enligt Hägerfors & Brattgård116 är kommunikation nyckeln till delaktighet i ett 

förändringsarbete. Vidare har jag undersökt sambanden mellan kommunikation och 

delaktighet. Detta oberoende av variablerna ålder, utbildning och tjänsteår. 35 % av 

respondenterna anser att de inte alls eller ytterst lite visat delaktighet när det gäller att 

bidra med egna åsikter i diskussioner kring förändringsarbetet. Vidare upplever 19 % att 

de inte alls haft några dialoger med andra medarbetare som berör förändringsarbetet.  
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 Boxplot 23:1      Boxplot 23:2 

 

Figur 23. Sambanden mellan medarbetarnas delaktighet beträffande att tillföra egna 

åsikter och graden av dialoger mellan medarbetarna.  

 

Figur 23 visar att det finns ett någorlunda samband mellan delaktighet och 

kommunikation. En grupp av respondenterna, kluster 3, uppvisar en låg grad av 

delaktighet när det gäller att själv tillföra något och bidra med åsikter i diskussioner kring 

förändringsarbetet. Vidare har samma grupp knappt alls haft några dialoger med sina 

medarbetare. Kommunikationen när det gäller förändringsarbetet har därmed varit 

bristfällig i kluster 3. Med andra ord, de som inte själva varit engagerade eller tillfört 

något i diskussioner har heller inget intresse av att vidare diskutera förändringsarbetet 

med sina arbetskamrater. De övriga klustren uppvisar en högre grad av delaktighet i 

åsikter och har även i betydligt större utsträckning kommunicerat med sina 

116 Hägerfors, A & Brattgård, B,  Bred delaktighet i förändringsarbete, 1992 

 67 

                                                



arbetskamrater. Resultatet visar att en bristande delaktighet från början mynnar ut i en 

bristfällig kommunikation. Jag anser även att det kan vara tvärtom, nämligen att en 

bristfällig kommunikation bidrar till en låg grad av delaktighet. Dels faller det sig 

naturligt att det blir på det sättet och dels skapar frånvaron av god kommunikation ett 

ointresse för engagemang.  

 
 
Helling & Helling117 belyser hur viktigt det är att chefer kommunicerar, stödjer och 

uppmuntrar medarbetare i ett förändringsarbete. Ahrenfelt118 tillägger dessutom att det 

för en anställd är viktigt att känna att ledningen är kompetent och förtroendegivande. 

Resultatet visar att 86,5% har förtroende för ledningen när det gäller 

benchmarkingprojektet, och ännu fler, 92% upplever ledningens förtroende för det arbete 

de utför. Detta stämmer även överens med projektledarens upplevelse, nämligen att 

medarbetarna har ett gott förtroende för ledningen, samt ledningens stora förtroende för 

sina medarbetare. 

 

Molin119 anser att ledaren bör vara tydlig i budskapet om vad som skall ske i 

förändringsarbetet, varför det måste ske och hur det ska ske. Detta är enligt Molin en 

förutsättning för att göra medarbetarna delaktiga i förändringsprocessen. Även 

projektledaren betonar vikten av att förklara varför något skall förändras, för att på så sätt 

motivera medarbetarna och vinna deras acceptans i ett förändringsarbete. 24,4 % av 

medarbetarna upplever att informationen från ledningen angående benchmarkingprojektet 

har varit bristfällig. Ålderskategori, tjänsteår och utbildningsnivå verkar dock inte ha 

någon betydelse i sammanhanget. Däremot fann jag intressanta skillnader när det gäller 

befattningsnivån. I figur 24 visas en sammanställning av hur chefer och anställda 

upplever att de blivit informerade om benchmarkingprojektet av ledningen. 

 

 

 

117 Helling, J & Helling, T, Kundorienterad versamhetsutveckling, 2001 
118 Ahrenfelt, B, Förändring som tillstånd, 1995 
119 Molin, B, Chef för utveckling och förändring, 1994 
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Nej, inte 

alls 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 
Ja, mer än 
tillräckligt Totalt  

Befattning 1:a linjens 
chef 1 0 1 1 1 1 0 5 

  Övrig chef 0 1 2 5 7 2 2 19 
  Icke chef 0 2 2 4 2 3 0 13 
Total 1 3 5 10 10 6 2 37 

 

Figur 24. Sammanställning över hur de olika befattningsnivåerna svarade på enkätfråga 

30.  

 

Nedan har jag räknat ut den genomsnittliga upplevelsen av information från ledningen för 

varje befattningsnivå, och sedan har jag jämfört dessa resultat med varandra. I första 

exemplet nedan blir den totala upplevelsen av information 19, och det divideras sedan 

med 5 eftersom det totalt är fem 1:a linjens chefer. Resultatet 3,8 visar den 

genomsnittliga upplevelsen av information från ledningen bland 1:a linjens chefer.  

 

Övrig chef: 1x2+2x3+5x4+7x5+2x6+2x7= 89, 89/19= 4,7 

1:a linjens chef: 1x1+1x3+1x4+1x5+1x6= 19, 19/5= 3,8 

Icke chef:2x2+2x3+4x4+2x5+3x6= 54, 54/13= 4,2 

 

Resultatet visar tydligt att övriga chefer i högre grad har blivit informerade om 

benchmarkingprojektet jämfört med 1:a linjens chefer och icke chefer. Möjligtvis har det 

att göra med att de övriga cheferna arbetar närmare ledningen och därmed har bättre 

tillgång till information om förändring. Projektledaren beskriver hur medarbetarna 

informerats om benchmarkingprojektet i ett tidigt skede. Detta har skett kaskaderat, det 

vill säga informationen har gått från nivå till nivå neråt genom organisationen. 

Skillnaderna i resultatet kan möjligtvis bero på att informationen gradvis har tunnats ut på 

vägen och därmed tappat sitt fokus.  

 

Även Ortman120 förklarar att företag som inte involverar sina anställda i 

förändringsprocessen riskerar att de anställda skapar egna målbilder och syften med sina 

120 Ortman, L, Praktisk ledning av förbättringsprocesser – inriktad på samverkan mellan resultat, process 
och team, 1999 
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arbetsprestationer. I figur 25 visas en sammanställning av hur chefer och anställda 

upplever att ledningen har påverkat deras delaktighet i förändringsarbetet.  

 

 
Inte 
alls 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 

Mycket 
hög grad Totalt  

Befattning 1:a linjens 
chef 1 1 0 0 2 0 1 5 

  Övrig chef 1 0 3 5 5 4 1 19 
  Icke chef 0 3 3 3 2 2 0 13 
Total 2 4 6 8 9 6 2 37 

 

Figur 25. Sammanställning över hur de olika befattningsnivåerna svarade på enkätfråga 

31.  

 

Nedan finns uträkningar för hur varje befattningsnivå upplever att ledningen har påverkat 

deras delaktighet i förändringsarbetet.  

 

Övriga chefer: 1x1+3x3+5x4+5x5+4x6+1x7=86, 86/19= 4,5 

1:a linjens chefer: 1x1+1x2+2x5+1x7= 20, 20/5= 4 

Icke chefer: 3x2+3x3+3x4+2x5+2x6= 49, 49/13= 3,8 

 

Resultatet 3,8 visar den genomsnittliga upplevelsen bland icke chefer. Detta visar att de 

anställda inte har blivit lika påverkade av ledningen att engagera sig i förändringsarbetet 

som cheferna har blivit.  

 

5.2.4 Organisatoriska faktorer 

Enligt Löwstedt & Stymne121 är det i ett förändringsarbete vikigt att ingå i ett socialt 

sammanhang där medarbetare kan identifiera sig med andra samt se nya perspektiv på 

problem. Där ingår även att kunna påverka andra medarbetares attityder och 

föreställningar. 24,5 % av respondenterna har inte alls eller i väldigt liten grad påverkat 

sin omgivning med den inställning de har till förändringsarbetet. Detta hör ihop med att 

en grupp av respondenterna i väldigt liten utsträckning haft dialoger sinsemellan som 

121 Löwstedt, J & Stymne, B, Scener ur ett företag, 2002 
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berör förändringsarbetet. Figur 26 visar att kluster 2 som påverkat sina medarbetare minst 

även haft minst dialoger. Detta resultat är oberoende av några bakgrundsvariabler. 
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 Boxplot 26:1      Boxplot 26:2 

 

Figur 26. Figuren visar sambanden mellan graden av dialog och graden av att påverka 

varandra i ett förändringsarbete.  

 

Gustavsen122 anser att dialoger är en social mekanism som kopplar ihop medarbetarna 

och därmed möjliggör ett gemensamt agerande i förändringsarbetet. Ahrenfelt123 anser att 

det är genom dialoger som den bästa informationen ges. Ahrenfelt tillägger att en chef 

som aktivt lyssnar på sina medarbetare skapar trygghet på arbetsplatsen, samtidigt som 

denne får viktig information från dem som arbetar mitt i ”verkligheten”.  

 

19 % av respondenterna anser att de inte alls eller i väldigt liten utsträckning haft dialoger 

sinsemellan som berör förändringsarbetet. Det finns ett någorlunda samband mellan 

förståelse av syftet och dialoger, som visar att de respondenter som inte förstått syftet 

också haft väldigt lite dialoger med sina medarbetare. Resultatet bortser från några 

bakgrundsvariabler. Det finns dock ingen gemensam nämnare om att dessa skulle arbeta 

på samma enhet i företaget. För att undersöka i vilken omfattning dialoger angående 

122 Gustavsen, B, Vägen till ett bättre arbetsliv- strategier och arbetsformer för ett utvecklingsarbete, 1991 
123 Ahrenfelt, B, Förändring som tillstånd, 1995 
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förändringsarbetet har förekommit mellan medarbetarna, utgick jag enbart från 

utbildningsnivå. Detta eftersom jag inte fann några anmärkningsvärda skillnader mellan 

klustren när ålder och tjänsteår var med. Dessutom minskade jag antalet kluster från tre 

till två. Figur 27 visar att respondenterna med högre utbildning, som här motsvaras av 

högskoleutbildning, anser sig ha haft mer dialoger rörande förändringsarbetet jämfört 

med den lägre utbildningsnivån, som här utgörs av gymnasieutbildning. 
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 Boxplot 27:1      Boxplot 27:2 

 

Figur 27. Boxplot över hur medarbetarna anser att de har haft dialoger med varandra 

som berör förändringsarbetet.  

 

Vidare fann jag det intressant att ta reda på vilka respondenter som representerar den 

högre utbildningsnivån, och tittade därför närmare på befattningsnivåerna. 

 

 Utbildning  

  Gymnasieskola 
Högskola/
Universitet 

Annan 
utbildning Totalt  

Befattning 1:a linjens 
chef 3 2 0 5 

  Övrig chef 10 8 1 19 
  Icke chef 4 9 0 13 
Totalt 17 19 1 37 

 

Figur 28. Figuren visar de olika befattningsnivåernas utbildningsnivå.  
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Med hjälp av figur 28 räknade jag fram att 54 % av cheferna har gymnasieutbildning som 

högsta utbildning, och 42 % har högskoleutbildning. Motsvarande siffror för icke chefer 

var 31 % respektive 69 %. Resultatet visar alltså att de anställda i genomsnitt har en 

högre utbildningsnivå än cheferna i min studie. Med andra ord är det, enligt boxplot 27:2, 

cheferna som upplever att det har förekommit en sämre dialog. Detta framhävs även i 

resultatet från undersökningen, där 21,5 % upplever att kommunikationen mellan 

ledningen och medarbetarna är bristfällig.  
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6.  Slutsats 
Medarbetarnas upplevelser av förändringsarbetet har studerats utifrån fyra olika faktorer 

som alla uppvisat intressanta resultat. De individrelaterade faktorerna visade sig ha en 

viss betydelse i ett par sammanhang. De tre grupperna visar genomgående tydligt olika 

upplevelser av samma förändringsarbete. Medarbetarna i kluster 1 visar nästan 

genomgående svagare resultat än de övriga två grupperna när det gäller delaktighet, 

förståelse av syftet samt informationsupptag. Upplevelserna av förändringsarbetet är 

genomgående positiv i kluster 3 och betydligt negativare i kluster 1. Det tyder möjligen 

på ointresse samt att det beror på kommunikationsproblem inom organisationen. Dock är 

det inte alltid bakgrundsvariablerna som karaktäriserar upplevelserna, de är i vissa fall 

betydelselösa i sammanhangen. 

 

Istället är det andra egenskaper som länkar samman vissa mönster av upplevelser. 

Delaktighet i förändringsarbetet i ett tidigt skede i processen visade sig vara en 

nyckelfaktor. Det upplevdes nämligen som att svag delaktighet från början mynnade ut i 

bristfällig kommunikation, för lite dialoger mellan medarbetarna samt även mellan chefer 

och anställda. Motsatsförhållandet förekommer också, att en bristfällig kommunikation 

skapat svag delaktighet. Andra mönster i processen är att de individer som upplever minst 

delaktighet i genomförande även uppvisar svaga resultat när det gäller delaktighet i 

arbetsgruppen och att bidra med egna åsikter. Resultatet visar också att de som varit 

delaktiga i förändringsarbetets planering inte upplevt så stort förändringsmotstånd. Det 

går dock inte att dra alla över samma kam, eftersom en grupp respondenter upplevde stort 

förändringsmotstånd trots hög delaktighet i planeringsarbetet. Den äldsta åldersgruppen 

uppvisade samma mönster, hög delaktighet i samtliga delar i förändringsarbetet och 

samtidigt ett förändringsmotstånd. Min tolkning är att resultaten speglar samma 

respondenters upplevelser.  

 

De arbetsrelaterade faktorernas påverkan på och gynnande av arbetssituationen samt 

inflytande över arbetsuppgifterna, visar flera tydliga samband. Medarbetarna som 

upplever att de fått större inflytande över sina arbetsuppgifter anser också att 

benchmarkingprojektet har gynnat deras arbetssituation. De som upplevt lågt inflytande 
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har också samtidigt upplevt ett större förändringsmotstånd. Drygt hälften upplever att de 

gynnats av förändringsarbetet. Ett förändringsarbete som gynnar fler hade troligtvis fått 

fler positiva upplevelser bland medarbetarna. Befattningsnivån visade sig ha en viss 

inverkan när det gäller informationsupptag och stress, där cheferna i högre grad upplever 

att de blivit informerade om förändringsarbetet samt att ledningen påverkat deras 

engagemang. Samtidigt upplevde de inte arbetssituationen som lika stressig jämfört med 

de anställda. Det är den yngsta ålderskategorin som upplevt mest stress. Det fanns även 

tydliga samband som visade att de som upplever mycket stress också tenderar att uppleva 

ett större förändringsmotstånd. Min tolkning är att denna grupp av individer uppvisar ett 

förändringsmotstånd på grund av stressen som förändringsarbetet delvis har orsakat. Det 

vill säga förändringsmotståndet behöver nödvändigtvis inte vara riktat mot 

förändringsarbetet i sig.  

 

Beträffande de organisatoriska faktorerna finns det ett positivt samband. Resultatet visar 

att de individer som upplevt att de haft sociala kontakter i form av dialoger, samtidigt har 

upplevt att de påverkat varandra med åsikter och tankar kring förändringsarbetet. En 

grupp av individer upplever dock inte att organisationskulturen är präglat av detta 

fenomen eftersom de i väldigt liten omfattning haft dialoger. Cheferna upplever i högre 

grad att organisationskulturen saknar en god kommunikation i form av sociala kontakter 

och dialoger jämfört med de anställda. Detta resultat stärks även av att cheferna, enligt 

undersökningen, är sämre på att kommunicera. Detta får effekter på delaktighet, 

informationsspridning och dialoger, som i sin tur får en inverkan på hur medarbetarna 

upplever ett förändringsarbete.  

 

Avslutningsvis upplever medarbetarna och olika grupper av medarbetare 

förändringsarbetet på olika vis. Jag har lärt mig att de individrelaterade faktorerna har en 

stor betydelse i förståelsen av hur medarbetarna har upplevt förändringsarbetet. Men jag 

har även sett tydliga mönster i de andra faktorerna som också har varit viktiga i 

sammanhanget för att hitta förklarelser till olikheter i upplevelser bland medarbetarna.  
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Förslag till fortsatt forskning 
Studier av det här slaget går att göra utifrån andra angreppssätt och perspektiv. 

Bakgrundsvariabeln kön gick inte att analysera i min studie på grund av den snedvridna 

könsfördelningen bland respondenterna. Det skulle vara intressant att undersöka om det 

finns skillnader mellan män och kvinnors upplevelser av förändringsarbete. Jag gick inte 

in djupare på organisationskulturens betydelse för medarbetarnas upplevelser, och det 

hade också varit intressant att göra en studie från det perspektivet. Nämligen att utforska 

om det finns ett samband mellan starka organisationskulturer och positiva upplevelser av 

förändringsarbete. Jag kom fram till att det var en yngre grupp av anställda som upplevde 

mest stress. Det fanns också tydliga samband som visade att de som upplever mest stress 

också tenderar att uppleva större förändringsmotstånd. Min tolkning är dock att 

förändringsmotståndet inte nödvändigtvis är riktat mot förändringsarbetet i sig, utan mot 

stressen som förändringsarbetet delvis har skapat. En annan infallsvinkel kunde därför 

vara att undersöka stressens påverkan på upplevelserna av ett förändringsarbete.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1- Intervjufrågor 
 
1. Beskriv kortfattat hur benchmarkingstudien har gått till. 
 
2. Vilka processer/aktiviteter har benchmarkingstudien fokuserat på? 

 
3. Vilka avdelningar har berörts av benchmarkingstudien? 

 
4. Vilka typer av förändringar har benchmarkingstudien lett till? Var har 

förändringar skett? 
 

5. Har benchmarkingstudien lett till några positiva konsekvenser för 
medarbetarna? (Vad gäller t. ex anställningstrygghet, sociala relationer, 
arbetsuppgifter, arbetsledning). Skiljer konsekvenserna sig åt mellan 
grupper/avdelningar? I så fall, varför? 

 
6. Har benchmarkingstudien lett till några negativa konsekvenser för 

medarbetarna? (Vad gäller t. ex anställningstrygghet, sociala relationer, 
arbetsuppgifter, arbetsledning). Skiljer konsekvenserna sig åt mellan 
grupper/avdelningar? I så fall, varför? 

 
7. Vem har haft huvudansvaret för benchmarkingstudien? Vilka fler har varit 

delaktiga? Vad har din roll varit? 
 

8. Hur har övriga medarbetare engagerats/kommit in i processen? Skiljer 
engagemanget sig åt mellan grupper/avdelningar? I så fall, varför? 

 
9. Vilka åtgärder sätts in för att få medarbetarna mer engagerade i 

förändringsprocessen? 
 

10. Hur har de anställda informerats under processen? Skiljer informationen sig åt 
mellan grupper/avdelningar? I så fall, varför? 

 
11. På vilket sätt har medarbetarna förtroende för ledningen? 

 
12. På vilket sätt har ledningen förtroende för sina medarbetare? 

 
13. Hur delges medarbetarna behovet av förändringar? 

 
14. Hur tydliggörs målet med förändringar? 

 
15. Hur är den allmänna inställningen till förändringar på företaget? 
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16. Har du upplevt något motstånd mot benchmarkingstudien? Har du upplevt 

något motstånd mot de förändringar som studien har lett till? I så fall, hur har 
motståndet skiljt sig åt mellan grupper/avdelningar? Varför? 

 
17. Vilka svårigheter har ni stött på? Vad har försvårat processen? Varför? På 

vilket sätt? 
 

18. Hur har ni försökt övervinna svårigheterna? Har ni exempelvis aktivt arbetat 
med att övervinna motstånd? 

 
19. Vad har fungerat bra? Varför? Har du upplevt några skillnader mellan 

grupper/avdelningar? Varför? 
 

20. Hur gynnas medarbetarna av förändringar? 
 

21. På vilket sätt är dialoger mellan medarbetare viktigt vid förändringar? 
 

22. Hur skulle du vilja beskriva kommunikationen mellan medarbetarna? Mellan 
medarbetarna och ledningen? Skiljer kommunikationen sig åt mellan 
grupper/avdelningar? I så fall, varför? 

 
23. Anser du att förändringsarbetet är tydligt integrerat med den övriga 

affärsverksamheten? 
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Bilaga 2 
 
Enkät till medarbetarna (Antal svar/Svarsalternativ) 
 
Jag heter Annika Wilson och skriver min magisteruppsats i företagsekonomi vid 
Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby. Studien behandlar förändringsarbete inom 
organisationer. Företaget har infört benchmarking i sitt förändringsarbete. Min uppgift är 
att studera upplevelser och attityder till det övergripande benchmarkingprojektet. För att 
slutföra min studie behöver jag Er hjälp. Alla svar kommer att behandlas anonymt. Sätt 
ett kryss i den ruta som bäst stämmer överens med din uppfattning. Endast ett kryss för 
varje fråga.   
 
1. Kön: 

3    34 
Kvinna  Man 
2. Ålder: 
0    7    16  10  4             0     
18-25 år  26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 66 år- 
3. Civilstånd: 

2     11   24 
Singel   Sambo   Gift 
4.Utbildning: (Ange den högsta utbildning du har) 

0    17   19      1     
Grundskola Gymnasieskola Högskola/Universitet  Annan utbildning 
5. Antal anställningsår i företaget: 
4   3    5       8         11   3        2   1           0        
0-5år  6-10 år  11-15 år  16-20 år    21-25 år   26-30 år   31-35 år   36-40 år   41 år-  
6. Var arbetar du? 

29  8    
VCT  Ej VCT 
7. Område: 
Produktionsorganisation          Stödorganisation 
3    2         5              12             3    
Kaross  Måleri       Slutmontering   Manufacturing Engineering    Logistik 
 
11               1            
Annat       Manufacturing Business Office 
8. Befattning: 
5     19    13 
1:a linjens chef Övrig chef  Icke chef 
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9. I vilken grad anser du att du fått information om benchmarkingprojektet? 
0   2   3   4   8   8   12 
1 2 3 4 5 6 7 
Inte informerad    Väl informerad 
10. Hur pass lätt eller svårt upplever du att informationsinnehållet har varit?  
0   2   5   9   15 5    1    
1 2 3 4 5 6 7 
Svårt      Lätt 
11. I vilken grad anser du att du varit delaktig i planeringen av benchmarkingprojektet? 

9   1   2   4   10 8   2    
1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls     Mycket hög grad 
12. I vilken grad anser du att du varit delaktig i genomförandet av 
benchmarkingprojektet? 
4   4   6   3   2   10 8    
1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls     Mycket hög grad 
13. I vilken utsträckning har du själv varit delaktig genom att bidra med dina åsikter kring 
benchmarkingprojektet? 
1   5   7   6   5   8   5    
1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls     Mycket stor 
14. I vilken grad upplever du att du fått gehör för dina åsikter? 
1   2   6   7   10 9   2    
1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls     Mycket hög grad 
15. I vilken grad var din arbetsgrupp delaktig i diskussionen kring 
benchmarkingprojektet? 
1   6   5   7   9   8   1    
1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls     Mycket hög grad 
16. I vilken grad har du delgivits syftet med benchmarkingprojektet? 
0   2   4   2   10 12 7    
1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls     Mycket hög grad 
17. Hur upplever du att benchmarkingprojeketet har varit? Positivt eller negativt? 

0   0   4   11 6   9   7    
1 2 3 4 5 6 7 
Mycket negativt    Mycket positivt 
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18. Hur är din inställning till de förändringar som har skett till följd av 
benchmarkingprojektet? Hot eller möjlighet? 

0    0    5    15   16  
1  2  3  4   5  
Stort hot Litet hot Ingetdera Liten möjlighet Stor möjlighet  
19. Hur pass nödvändiga anser du att de förändringar som har skett till följd av 
benchmarkingprojektet har varit? 
0   0   0   9   11 11 6    
1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls nödvändiga    Mycket nödvändiga 
20. Hur viktig anser du att din arbetsinsats är för företaget? 

0   2   0   8   13 9   5    
1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls     Väldigt viktig 
21. I vilken grad anser du att benchmarkingprojektet gynnar din arbetssituation? 

2   1   3   10 9   8   4    
1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls     Mycket hög grad 
22. Upplever du att benchmarkingprojektet har gett dig större inflytande över dina 
arbetsuppgifter? 

7   5   7   9   6   2   1    
1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls     Väldigt mycket 
23. Hur upplever du att din motivation (intresse, engagemang) för dina arbetsuppgifter 
har förändrats efter benchmarkingprojektet? 
0   1   1   23 9   3   0    
1 2 3 4 5 6 7 
Mindre motiverad Ingen skillnad  Mycket mer motiverad 
24. Upplever du att förändringsarbetet medför mer stress i ditt arbete? 

2   3   1   19 9   3   0    
1 2 3 4 5 6 7 
Ingen stress alls Ingen skillnad  Mycket mer stress 
25. I vilken grad känner du ett motstånd mot detta förändringsarbete? 

10 6   6   6   7   2   0    
1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls     Mycket hög grad 
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26. I vilken grad har du påverkat dina medarbetare i positiv eller negativ riktning när det 
gäller benchmarkingprojektet?  

4   3   2   7   15 5   1    
1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls     Mycket hög grad 
27. I vilken grad har förändringarna till följd av benchmarkingprojektet påverkat det 
arbete du utför? 
5   8   2   9   11 2   0    
1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls     Mycket hög grad 
28. I vilken grad har du förtroende för ledningen när det gäller benchmarkingprojektet? 

1   0   4   12 10 9   1    
1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls     Mycket hög grad 
29. I vilken grad känner du ledningens förtroende för det arbete du utför? 

0   0   3   5   11 14   4     
1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls     Mycket hög grad 
30. Anser du att ledningen delgivit tillräckligt med information om 
benchmarkingprojektet? 

1   3   5   10 10 6   2    
1 2 3 4 5 6 7 
Nej, inte alls     Ja, mer än tillräckligt 
31. I vilken grad anser du att ledningen har påverkat din delaktighet i förändringsarbetet? 
2   4   6   8   9   6   2    
1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls     Mycket hög grad 
32. Känner du till företagets vision? 
37   0    
JA NEJ 
33. I vilken grad kände du arbetstillfredsställelse innan benchmarkingprojektet? 

0   1   2   0   13 15 6    
1 2 3 4 5 6 7 
Ingen alls     Mycket hög grad 
34. I vilken grad upplever du arbetstillfredsställelse efter benchmarkingprojektet? 

0   1   2   1   12 14 7    
1 2 3 4 5 6 7 
Ingen alls     Mycket hög grad 
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35. I vilken grad anser du att du får feedback på det arbete du utför? 

1   2   2   6   13 11 2    
1 2 3 4 5 6 7 
Ingen alls     Mycket hög grad 
36. I vilken grad har du haft dialoger med dina medarbetare som berör 
förändringsarbetet? 
2   3   2   6   13 10 1    
1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls     Mycket hög grad 
37. Hur skulle du vilja beskriva kommunikationen mellan medarbetarna på företaget? 

0   1   2   13 18 3   0    
1 2 3 4 5 6 7 
Dålig      Mycket bra     
38. Hur skulle du vilja beskriva kommunikationen mellan ledningen och de övriga 
medarbetarna? 
0   3   5   12 11 6   0    
1 2 3 4 5 6 7 
Dålig      Mycket bra  

 
 
Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 3 
 
Dendrogram till figur 12.  
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Dendrogram till figur 14.  
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Dendrogram till figur 17.  
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Dendrogram till figur 19. 
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Dendrogram till figur 21.  
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Dendrogram till figur 23.  
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Dendrogram till figur 26. 
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