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Förord 
 
Vi vill inleda med att tacka de företag och respondenter som har ställt upp och bidragit med 
kunskap och tankar. Vi vill även tacka vår handledare Gunnar Wramsby för hans tips och idéer 
längs uppsatsens gång. Opponenterna som genom hela arbetet har bidragit med feedback, ska 
också ha ett tack då det varit till mycket hjälp.  
 
 
 
 
 
     …………………………          …………………………. 

Johanna Persson      Emelie Johansson 
 
  



  

Sammanfattning 
 
Titel: Framgångsfaktorer i förändringsarbete – En fallstudie av företag 

som arbetar med en systematisk utvecklingsstrategi. 
 
Författare:   Johanna Persson och Emelie Johansson 
 
Handledare:   Gunnar Wramsby 
 
Syfte: Studiens syfte är att förklara hur medarbetare och chefer 

beskriver sin uppfattning om vad som skapar framgång i 
förändringsarbete. 

 
Problemdiskussion: Förändringsarbete är en viktig faktor då dagens konkurrens 

skapar behov av utveckling och effektivisering av 
organisationer. Det krävs, för att överleva på marknaden, att följa 
efterfrågan. Trots vetskapen om vikten av kontinuerliga 
förändringar är det många företag som misslyckas med 
genomförandet. Individer hanterar förändringar och dess 
konsekvenser på olika sätt. Vissa välkomnar dem medan andra 
är motsträviga vilket kan ha många olika orsaker till varför. 
Kommunikationsproblematik föreligger ofta och är en av 
anledningarna till varför förändringen inte når framgång. Vi 
ställer därför oss frågan om vad medarbetare och chefer uppfattar 
som framgångsfaktorer i förändringsarbete. 

 
Frågeställning:  Hur beskriver medarbetare respektive chefer vad som  

skapar framgång i förändringsarbete? 
 
Metod:   Studien är en fallstudie med kvalitativ ansats. Empirin är 
    insamlad genom en semistrukturerad fokusgruppsintervju i 
    två organisationer. Empirin från intervjuerna har tolkats med  
    utgångspunkt i en hermeneutisk ansats. 
 
Slutsats:   Framgångsfaktorer i förändringsarbete: 

• Ledarskap bör vara aktivt och engagerat 
• Alla bör känna delaktighet inom organisationen 
• Tid till implementering  
• Implementering i små steg 
• Tydlig och mycket kommunikation 
• “Bottom-up”-perspektiv 
• Utbildning för att möta förändringen 

 
  



  

Abstract 
 
Title: The key to success in organizational change – a case study of 

companies that work with a systematic development strategy. 
 
Course/subject:  Degree thesis in business administration. 
 
Authors:   Johanna Persson and Emelie Johansson 
 
Purpose: The purpose with this essay is to explain how employees and 

managers describe what creates success in organizational 
change. 

 
Background: Today’s competition creates the need for development and 

efficiency of organizations. Organizational change is thereby an 
important factor for survival and to follow demand becomes 
necessary. Despite the awareness of the importance of 
continuous changes, many companies fail in implementation. 
Individuals handle changes and their consequences in different 
ways. Some individuals welcome changes while others resist to 
change. The resistance to change can depend on many different 
resasons. Problems with communication often exists and is one 
of the reasons why change does not succeed. Therefore we ask 
ourselves what employees and managers apprehend as the key to 
success in organizational change. 

 
Problem statement: How do employees and managers describe what brings success 

to organizational change? 
 
Method: This study is a case study with a qualitative approach. The 

empirical data is collected through a semi-structured focus group 
interview in two organizations. The empirical data from the 
interviews has been interpreted on the basis of a hermenutic 
approach. 

 
Conclusions:   Factors for success in organizational change: 

• Leadership should be active and committed 
• Everybody should feel as a part of the organization 
• Time for implementation 
• Implementation in small steps 
• Clear and high level of communication 
• ”Bottom-up”-perspective 
• Education to meet the change  
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1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet kommer bakgrund av studien presenteras för att sedan leda in på 
problemdiskussionen. Problemdiskussionen kommer i sin tur resultera till frågeställningarna och syftet. 
 

1.1 Bakgrund 

Det har sedan 1950-talet forskats kring organisationsförändringar. Kotter och Schlesinger 
(1979) beskrev redan år 1973 att en av de största framtida utmaningarna för företag, är dess 
förmåga att få organisationen att anpassa sig till förändringar i omgivningen. De påpekade även 
vikten av att förstå den enskilde individen och hur denne förhåller sig till förändringar. Trots 
lång tid av forskning och Kotters och Schlesingers (1979) framtidsanalys, möter företag än 
idag på svårigheter i organisationsförändringar där kommunikation ofta är en avgörande faktor. 
Redan från början är det viktigt att analysera vad som kommer att krävas för att förändra 
organisationen och varför. En del som många företag glömmer bort är att utvärdera vad som 
gjorts eller vad som skulle kunnat gjorts under processen (Johansson & Heide 2008).  
 
Konkurrensen i dagens samhälle skapar behov av kontinuerlig förändring, utveckling och 
effektivisering hos organisationer. För att följa marknadens efterfrågan kommer förändringar 
att krävas oberoende av bransch eller organisation. Nya strategier påverkar inte endast 
arbetssätt, processer och rutiner utan även människorna i organisationen. Förändringar kan vara 
initierade inifrån organisationen eller påtvingade utifrån. När förändringar genomförs måste 
gamla strategier och arbetssätt granskas för att de ska passa den nya organisationen. Oavsett 
storlek på förändringen kommer den uppfattas antingen positivt eller negativt av medarbetare 
och chefer. (Tonnquist 2016)  
 
Vid en förändring blir det alltid reaktioner från medarbetare. Det finns dem som motsätter sig 
förändringar men det finns även dem som välkomnar dem. Hur individen ställer sig till 
förändring grundar sig ofta på tidigare erfarenheter. Har individen haft dåliga erfarenheter kan 
denne komma att omedvetet skydda sig för att inte uppleva ångestkänslor som förändringen 
kan medföra. Känslor och beteende ställs i konflikt med nya tankemönster (Bovey & Hede 
2001). Det är därför viktigt för ledningen att få med samtliga medarbetare på förändringen och 
få dem att inse meningen med den. En grundpelare till att processen ska lyckas är att samtliga 
anställda delar framtidsvisionen kring förändringen (Johansson 2015). 
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1.2 Problemdiskussion 

Trots att organisationsförändring har blivit en viktig faktor är det fortfarande många företag 
som misslyckas med genomförandet. Det finns flera anledningar till varför en förändring inte 
når framgång men många studier visar att en framgångsfaktor är kommunikation och 
information till medarbetarna. Varför många organisationer misslyckas med detta beror på att 
envägskommunikation föreligger och att den interna kommunikationen inte fungerar. Effektiva 
kommunikationsstrategier bör ligga i fokus och vara en viktig del i förändrings-insatserna 
(Allen, Jimmieson, Bordia & Irmer 2007; Kotter & Schlesinger 1979). Fungerar inte 
kommunikationen kan det leda till att medarbetarna istället blir motsträviga (Elving 2005). 
Enligt Kotter och Schlesinger (1979) har människor låg toleransnivå kring förändringar. 
Individer vill inte förlora värde och kan därmed missförstå förändringen och dess 
konsekvenser. Kotter och Schlesinger (1979) menar att bästa sättet att hantera människors 
motstånd är genom kommunikation.  
 
Flera författare skriver att en organisation är de anställdas handlingar och organisationen kan 
därmed bara förändras när de anställdas individuella beteende förändras (Elving 2005; 
Robertson, Roberts & Porras 1993). En förutsättning för att förändringsarbete ska bli effektivt 
och framgångsrikt är att medarbetarna förändrar sitt beteende (Robertson et al. 1993). Deras 
oro kring förändring måste uppmärksammas och ledarna måste vara förebilder i processen 
(Elving 2005). Många forskare tar upp vikten av att som chef visa varför det är nödvändigt att 
förändra och påvisa det positiva i att genomföra förändringen för hela organisationen (Finnbar, 
Teague & Kitchen 2003; Jacobsen 2013). Medarbetarna måste ha förtroende för ledningen i 
förändringsprocessen för att den inte ska misslyckas. Om ledningen är ärlig när den 
kommunicerar med sina anställda har en studie visat att det ledde till lägre personalomsättning, 
mindre frånvaro och högre produktivitetsnivåer (Finnbar et al. 2003).  
 
“Förändra eller dö”, är Deutschman (2007) summering av det tillvägagångssätt som han menar 
att företag måste följa för att överleva på dagens marknad. Det mest centrala problemet vid en 
organisationsförändring är inte strategi, kultur eller system utan den svåraste och viktigaste 
uppgiften är att förändra ett beteende hos medarbetarna (Deutschman 2007). Trots att chefer 
vet om att medarbetarna kan vara motsträviga och känna osäkerhet till förändring är det få som 
tar sig tid att leta efter lösningar för genomförandet. Istället används gamla erfarenheter som 
riktlinjer för förändringar och hur de ska implementeras. Eftersom individer reagerar olika på 
förändring är det viktigt att genomföra den med eftertanke. Kotter och Schlesinger (1989) 
beskriver fyra olika anledningar till varför individer känner osäkerhet inför en förändring. De 
menar att vissa individer inte ser till organisationens bästa utan till sitt eget intresse. Individer 
kan även komma att göra motstånd till förändring om de inte förstår vad den innebär och dess 
konsekvenser. En annan anledning kan vara att individen ser situationen och förändringen på 
ett annat sätt eller att de känner rädsla för förändringen och de nya arbetsuppgifter som följer 
med.  
 
 
 



 3 

Studien är baserad på två företag som arbetar efter utvecklingsstrategin Lean. Lean är en 
ideologi som syftar till att effektivisera arbetsprocesser och arbetssätt för att minimera 
resursanvändningen och arbetar med ständiga förbättringar. Lean handlar bland annat om att 
ha ett ledarskap där kommunikation och engagera människor är viktiga grundstenar. Ledarna 
arbetar efter att ställa frågor istället för att ge svar och strävar efter att hitta och skapa värdefulla 
engagemang (Ulvenblad, Wall, Cederholm & Hedin 2013). Eftersom Lean handlar om strävan 
efter förbättring innebär det att företagen arbetar med och är i ständiga förändringsprocesser 
vilket gör att vi tycker det är intressant att studera dessa.  
 
Som vi uppmärksammat ovan visar flera studier att företag inte når framgång i en 
förändringsprocess på grund av kommunikationsproblem mellan förändringsledning och 
medarbetare. Alvesson och Sveningsson (2014) menar att forskningen om 
organisationsförändringar främst intresserar sig av ledningen och deras perspektiv men belyser 
även vikten av att studera alla berörda. Därför är det av intresse att vidare undersöka vad 
medarbetare och chefer uppfattar som framgångsfaktorer i förändringsarbete. 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att förklara hur medarbetare och chefer beskriver sin uppfattning om 
framgångsfaktorer i förändringsarbete. 

1.4 Frågeställningar 

● Hur beskriver medarbetare respektive chefer vad de uppfattar som framgångsfaktorer i 
förändringsarbete? 
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2 Metodologi 
 
I nedanstående avsnitt beskriver vi studiens design och de metodologiska modeller som vi 
kommer använda oss av i vår tolkning och analys. 
 

2.1 Fallstudie som forskningsansats 

Vid undersökning av exempelvis ett skeende, en institution eller en social grupp, är fallstudien 
lämplig (Merriam 1994). Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) beskriver att en fallstudie 
syftar till att ett fåtal specifika objekt i olika avseenden undersöks, alltså bör få fall studeras 
framför många. Enligt Yin (2006) lämpar sig en fallstudie om problemformuleringen eller 
syftet handlar om “hur och varför?”, vilket är aktuellt i denna studien. Enligt Halkier (2010) är 
fokusgruppen lämplig för att få en grupps förståelse för ett fenomen. Respondenterna påverkar 
innehållet och varandras uppfattningar och åsikter vilket inte görs i individuella intervjuer. 
Viktiga parametrar för oss författare blir sedan att analysera, tolka och förstå innebörden av 
den data som kommer i fokusgruppsintervjuerna. Genom att studera en företeelse strävar man 
efter att belysa samspelet mellan olika faktorer. I detta fall studeras olika gruppers 
beskrivningar av sin förståelse för ett förändringsarbete.  
 
En vanlig uppdelning inom samhällsvetenskaplig forskning är att dela upp kvalitativ och 
kvantitativ forskning. Kvantitativ forskning utgår ifrån sifferdata, från exempelvis enkäter eller 
en observation, för att förklara verkligheten. Den kvalitativa metoden handlar om individers 
tolkning och förståelse. En kvantitativ forskning förklarar något medan en kvalitativ forskning 
snarare beskriver verkligheten genom ord. För att genomföra en kvalitativ forskning krävs det 
att forskaren förstår, tolkar och beskriver den insamlade datan (Fejes & Tornberg 2009). Vår 
studie är kvalitativ eftersom vi valt att undersöka människors beskrivningar av ett 
förändringsarbete i form av fokusgruppsintervjuer. Vi kommer att utifrån vår förförståelse och 
kunskap tolka och beskriva intervjuerna. 
 
Studien påvisar endast hur något kan vara men går inte att generalisera till att gälla andra fall. 
Merriam (1994) menar att läsaren kan föranledas till att tro att studien redogör en helhetsbild 
medan den i själva verket endast utgör en liten del. Detta kan ses som studiens svaghet. Istället 
för att generalisera kan fallet beskrivas så att läsarna kan dra egna slutsatser om sina 
motsvarande möjligheter, vilket kan kallas relaterbarhet (Stukát 2011). 
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2.2 Hermeneutik 

Hermeneutik handlar om att tolka, förstå och förmedla. Då denna studien utgår från intervjuer 
är tolkningen en viktig del för att förstå den data som erhålls (Fejes & Tornberg 2009). Det är 
en fördel att använda hermeneutik vid undersökning kring individers upplevelser. Det finns 
inte någon specifik arbetsgång kring analys- och tolkningsbearbetningen. Olika forskare har 
olika förståelse kring att tolka och förstå empiriskt material vilket gör att det finns ett flertal 
olika sätt att angripa empirin (Fejes & Tornberg 2009). Förståelsen kring datan redogörs enligt 
Ödman (2017) som ett pussel. I början är det mycket information utan ordning och sedan kan 
pusselbit efter pusselbit matchas ihop och en tydlig bild utformas. Ju fler pusselbitar som 
matchar desto mer kunskap och förståelse kring ämnet.  
 
En modell som finns inom hermeneutiken är “helhet-del-cirkeln”. Cirkeln visar på en ständig 
tolkning kring delar och helheter, där ny förståelse kommer kontinuerligt. När en särskild del 
tolkas ger den en viss förståelse som sedan fortlöper till förståelse av en helhet. Detta kommer 
sedan bidra kring ny förståelse av ytterligare en del, som leder till en helhet. Detta fortsätter 
sedan oavbrutet i “helhet-del-cirkeln”. (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson 2012).  
 
 

 
 

Figur 1. ”Helhet-del-cirkeln” (Backman et al. 2012) 
 
 
Ödman (2017) menar att cirkeln bättre beskrivs som en spiral för det kan annars bli en “ond 
cirkel”. Där delen leder till helhet och det finns en viss begränsning kring förståelsen. Om 
cirkeln istället utformas som en spiral finns inga ramar för var och när förståelsen tar slut. 
Ödman (2017) beskriver cirkeln som stängd medan spiralen som en öppen “cirkel” utan 
restriktioner. 
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3 Metod och Design 

 
I detta kapitel tar vi upp de metoder vi valt att använda och hur vi har gått tillväga i studien. 
Vi kommer även under detta avsnitt att behandla validitet, reliabilitet och relaterbarhet. Även 
beskrivning av urval och de etiska överväganden som kommit upp. 
 

3.1 Fokusgruppsintervju 

När handlingar, känslor och sättet människor tolkar omvärlden inte kan observeras bör en 
intervju väljas som insamlingsmetod (Merriam 1994). Enligt Jacobsen (1993) kan en intervju 
meddela kunskap, upplevelser, erfarenheter, attityder, åsikter etc. En intervju kan vara 
utformad på olika sätt och genomföras mer eller mindre strukturerat (Merriam 1994). 
 
Eftersom vi ska genomföra flertalet fokusgruppsintervjuer och eftersträvar samtal om specifika 
ämnen har en semistrukturerad intervjuguide valts. En semistrukturerad intervju innebär att 
forskaren har några specifika teman som ska beröras men respondenten har stor frihet att 
utforma svaren på sitt eget sätt. Bryman (2002) menar att genom semistrukturerade intervjuer 
möjliggör det för forskaren att vara flexibel i utvecklingen av intervjun. Fokus bör ligga på vad 
intervjupersonerna upplever vara viktigt vid förklaring och förståelse av händelser. (Bryman 
2002) 
 
Morgan (1988/1997) beskriver fokusgrupper som en forskningsmetod där fakta och 
information produceras genom en grupps interaktion kring ett ämne som forskarna har bestämt. 
En fokusgrupp är väl lämpad när man strävar efter information kring en grupps berättelser 
(Halkier 2010).  
 
Wibeck (2010) menar att fokusgrupper kan ha olika sammansättningar samt ha olika syften. 
Intervjuerna kan även vara olika gällande hur strukturerade de är. Wibeck (2010) beskriver att 
det är av stor vikt att ta hänsyn till vilka förhållanden de olika personerna i gruppen har till 
varandra. Om det finns en känsla av gemenskap under intervjun kan det leda till trygghet i 
samtalet men det finns också en risk att det uppkommer en känsla av att alla måste tycka 
samma. Vid en fokusgruppsintervju bör gruppdeltagarna vara jämbördiga gällande makt, att ha 
en anställd och en chef i samma grupp kan komma att hämma diskussionerna oavsett ämne.  

3.2 Urval 

Fallstudien har genomförts på två organisationer i västra Sverige. Dessa kommer härmed kallas 
organisation X respektive organisation Y då vi valt att de ska vara anonyma. Förändringsarbete 
fungerar likadant oavsett organisation och ska därmed inte ska ha någon betydelse för vår studie 
(Jacobsen 2013). När intervjuföretag valdes var det viktigt att de arbetade med 
utvecklingsstrategin Lean eftersom vi i vår studie ville undersöka företag som arbetar med 
ständiga förändringar.  
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Lean användes därmed enbart som ett verktyg för urval av företag. På organisation X har de 
arbetat med Lean sedan 2014 och de är för tillfället 48 stycken anställda. På organisation Y har 
de arbetat med Lean sedan början av 2018 och är 35 anställda. Ett målinriktat urval användes 
för att respondenterna skulle vara från företag med bred kompetens och erfarenhet inom 
organisationsutveckling- och förändringsarbete. Respondenterna som medverkat är ett icke- 
sannolikhetsurval eftersom alla individer inte har haft samma möjlighet att delta i studien och 
för att val av respondenter för fokusgruppsintervjuerna har baserats på vilken profession 
personalen har (Merriam 1994). Vi begränsade urvalet till chefer och medarbetare då det är 
dessa som förutsätts ha ansvar för eller på något sätt påverkar företagets utveckling och 
förändringsarbete. 

3.3 Genomförande 

Till en början tog vi kontakt med organisation X genom mail där de blev tillfrågade om de ville 
medverka i vår studie. Vi presenterade då vårt ämne, syftet med studien samt hur intervjuerna 
skulle genomföras. Vid kontakt med organisation Y var det ett annat tillvägagångssätt då vi har 
privat kontakt med en av cheferna som intervjuades. Vi tog kontakt genom telefonsamtal där 
vi förklarade vårt ämne, syfte samt tillvägagångssätt. Vid bokning av intervjutillfälle fick 
företagen flertalet dagar att välja mellan och de fick sedan välja tid och plats. Detta gjorde vi 
för att företagen inte skulle känna att vi kom olägligt och intervjuerna inte skulle kännas 
stressande för respondenterna.  
 
Som tidigare nämnts är det viktigt att inte blanda olika yrkesgrupper i fokusgrupper, då det kan 
göra så respondenterna håller tillbaka sina åsikter och upplevelser. Vi var noga med att 
poängtera detta vid första kontakten med företagen för att få så homogena grupper som möjligt. 
Medarbetare och chefer blandades därför inte under fokusgruppsintervjuerna. Vi önskade att 
alla skulle avsätta ungefär 60 minuter för intervjuerna. Alla fyra intervjuer spelades in med två 
telefoner så back-up fanns om något oväntat skulle hända.  
 
Samtliga intervjuer inleddes med att vi presenterade oss själva och berättade om syftet med 
studien. Därefter fick respondenterna presentera sig med namn och yrkesroll. Sedan förklarade 
vi hur en fokusgruppsintervju är utformad, att respondenterna är de som för diskussionen 
medan vi ställer frågor kring nyckelområden och endast är delaktiga om något är otydligt eller 
behöver ställa följdfrågor. Vi påpekade att det inte fanns några rätta eller fel svar utan att vi var 
nyfikna på deras upplevelser och uppfattningar av ämnet. Detta för att motverka känslan av att 
alla behöver tycka samma vilket Wibeck (2010) tar upp som en nackdel med 
fokusgruppsintervju. Vi framhöll också att samtliga deltagare kommer vara anonyma i studien. 
Alla intervjuer avslutades med att vi tackade för deras deltagande och att de tagit sig tid att 
medverka. Under tre fokusgruppsintervjuer var det endast två personer som medverkade vilket 
innebar att de fick mer talutrymme men mindre tid för reflektion kring vad den andra sa.  
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3.4 Bearbetning av intervjuer  

De två organisationerna har bearbetats och analyserats var för sig. Intervjuerna transkriberades 
i sin helhet, detta beskriver Halkier (2010) som en viktig del för att kunna göra en systematisk 
analys av det insamlade materialet. Det är lämpligt att ha sin fakta i skrift för att få en bättre 
överblick. Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger. Vi diskuterade sedan hur vi båda tolkat 
intervjuerna för att säkra validiteten och för att få överblick. Under studerandet av intervjuerna 
uppmärksammade vi att det fanns samband och att många citat gick att koppla samman med 
inlagda teorier. Genom hela arbetet har vi haft den hermeneutiska spiralen i åtanke. Fejes och 
Tornberg (2009) menar att tolkning är en viktig del vid intervjuer vilket innebär att svar från 
respondenter kan tolkas olika av oss. Vi har försökt att låta materialet leda oss men har också 
använt våra tidigare erfarenheter och förförståelse vid tolkning. Eftersom studien handlar om 
respondenternas uppfattningar och upplevelser och dessa kan tolkas olika väljer vi att i vår 
empiri ta med många citat. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Berntson, Behrnhard-Oettel, Hellgren, Näswall & Sverke (2016) uppmärksammar validitetens 
betydelse under hela undersökningsprocessen. Analys och tolkning av insamlad data har gjorts 
genom inspiration av hermeneutiken vilken vi använder vår förförståelse i. Det innebär att hade 
annan skribent hade kunnat göra annorlunda tolkning. 
 
Genom att ha intervjuer med flera chefer och medarbetare kommer det ge oss flera 
informationskällor och på så vis också säkerställa att informationen är valid. Detta poängterar 
Merriam (1994) är en strategi för att säkerställa validiteten. Kvale och Brinkmann (2014) menar 
att när det gäller reliabiliteten i intervjuer ingår krav på noggrannhet och ställande av rätt frågor. 
Ur frågorna ska så mycket information som möjligt utvinnas. Det är därför av vikt att 
genomföra insamling av empiri på så likt sätt som möjligt på de olika företagen som ska 
studeras. De menar även att intervjuer ska vara möjliga att reproduceras av andra forskare vid 
andra tidpunkter. Även Trost (1997) belyser vikten av att det ska vara likhet mellan frågor som 
avses mäta samma sak. Han betonar även värdet av att som intervjuare registrera svar, vilket 
gjordes genom att intervjun spelades in. Eftersom att vi båda medverkade under 
fokusgruppsintervjuerna gav det oss möjlighet att diskutera svaren för att säkerställa att vi 
registrerat samma sak. 
 
Enligt Bryman och Bell (2013) gäller reliabilitet i grund och botten om följdriktighet, 
överensstämmelsen och pålitligheten på ett mått. Stabilitet på ett mått betyder att en 
undersökning ska kunna göras vid flera olika tillfällen, med samma grupp, och då ska inte 
resultatet skifta med någon stor marginal, detta kallas “test-retest” och är en central del i 
reliabilitet (Bryman & Bell 2013). 
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Studien riktar sig endast till de två företag som ska studeras och kan därför inte generaliseras 
med andra företag. Stukát (2011) använder, som tidigare nämnt, begreppet relaterbarhet vilket 
lämpar sig bättre för denna studien. Fallstudien är gjord på två företag och förhoppningsvis kan 
läsaren relatera till egna förhållanden och erfarenheter.  

3.6 Etiska överväganden 

Ett etiskt problem som uppstår vid fokusgruppsintervju är att respondenterna inte kan avkrävas 
tystnadsplikt. För att förhindra spridning av information och uppgifter påpekades innan 
intervjun vikten av att det som sägs i rummet stannar där. Respondenterna är inte anonyma för 
varandra vilket också kan påverka vad de kommer att utrycka (Trost 1997). Detta kan ha 
påverkat resultatet gentemot om vi skulle haft enskilda intervjuer då respondenterna kanske 
hade svarat annorlunda. 
 
Eftersom vi har privat kontakt med en av cheferna i organisation Y är vi medvetna om att det 
kan ha påverkat fokusgruppsintervjun och därmed även vår tolkning. 
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4 Teori och tidigare forskning 

 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för teorier och tidigare forskning som vi sedan kommer 
använda när vi ska förstå och tolka vår insamlade empiri. 
 

4.1 Lean 

Lean har sitt ursprung i Toyota när de tog fram sin utvecklingsstrategi Toyota Production 
System. Strategin gick ut på att bygga bilar med högre effektivitet och kvalitet vilket la grunden 
för begreppet Lean Production. Lean som arbetssätt innebär strävan efter ett jämnt arbetsflöde. 
(Sörqvist 2013) 
 
Lean är ett sätt att se på, driva och leda en verksamhet på. Det går ut på att minimera 
resursanvändningen samtidigt som kundnyttan maximeras. Detta sker genom olika typer av 
effektiviseringar och rationaliseringar. Lean fokuserar på kvalitet i stället för kortsiktiga 
ekonomiska resultat. Kulturellt handlar det om ett engagerat ledarskap som fokuserar på 
människan och förbättringsarbete. Enligt Lean ses en individs vilja att påverka och förbättra 
organisationen som en central tillgång i företaget. Det kräver ett närvarande och stödjande 
ledarskap som skapar förutsättningar för att fokusera på rätt saker. Det är viktigt att alla berörda 
inom organisationen är delaktiga i förbättringsarbetet. Eftersom medarbetarna har bäst 
kännedom om vilka förbättringar som behövs är det viktigt att dessa är inblandade i 
utvecklingen.  Medarbetarnas deltagande i företagets förbättringar har visat sig ha positiva 
effekter på deras engagemang, trivsel och frisknärvaro. (Sörqvist 2013) 

4.2 Begreppet förändringsarbete 

Muo (2014) beskriver att det finns ett brett spektrum av organisationsförändringar, från att göra 
helt nya saker, till att göra redan befintliga arbetsuppgifter på nya sätt eller på en annan plats 
eller i andra system. Jacobsen (2013) menar att något som är gemensamt för alla typer av 
förändringar är att det är processer som ställer krav på att organisationen och människorna i 
den följer förändringens riktning. Förändringar tenderar att skapa obalans hos individer som är 
vana vid sina rutiner. I alla sektorer och branscher äger förändringar rum och är något som vi 
måste förhålla oss till. Tidigare erfarenheter har visat att de som blir berörda av förändringen 
anser att den är omvälvande, oavsett storlek på den (Granberg 2016).  
 
Granberg (2016) menar att om en organisationsförändring ska ske krävs det ett yttre tryck. 
Dock är det lika viktigt att det finns en inre önskan för att den ska vara effektiv. Skulle det 
endast finnas ett yttre tryck kan risken vara att aktivt motstånd till förändringen uppstår och 
skulle det endast finnas en inre önskan skulle det leda till en seg process. Enligt Granberg 
(2016) består alla förändringar av struktur och process. Strukturen innefattar de 
handlingsplaner och mål som organisationen har för hur förändringen ska genomföras.  
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Processen ser till medarbetarna och deras relationer och handlar om hur de upplever och 
engagerar sig i förändringen. Både struktur och process måste vara med vid genomförandet av 
en förändring. Dock kan fördelningen av fokus variera. Granberg (2016) förklarar att en 
förutsättning för att organisationen ska nå sina mål är genom att ständigt och aktivt bevaka 
omvärlden och anpassa strategierna efter de förändringar som sker. 

4.3 Förutsättningar för förändringsarbete 

4.3.1 Organisationsteori 

Det finns många olika definitioner om organisationsforskning och skulle kunna beskrivas på 
flera sätt. Robbins (2005) definition av organisation kan förklaras som en koalition av 
människor med syfte att nå ett eller flera mål. Jacobsen (2013) talar i likhet med Robbins, att 
organisationer kan ses som sociala system och inte fysiska objekt. Det innebär att 
organisationer hela tiden befinner sig i någon form av förändring och eftersom företag består 
av människor, och människor hela tiden utvecklas måste också organisationen göra det. 
Organisationsförändringar måste inte vara förändringar av individer eller grupper utan är ofta 
förändring av strategier, uppgifter, strukturer och kulturer. 
 
Det som ligger till grund för organisering av mänskliga aktiviteter är enligt Alvesson et al. 
(1998) individens uppfattning om väsentliga inbördes skillnader mellan människor samt att 
framväxten av organisering uppkommer genom att människor uppfattar att det finns värden 
och nyttor som endast är kollektivt nåbara. För att nå de kollektiva nyttorna krävs organisering. 
Enligt Forslund (2009) handlar det om i många organisationer att öka dess effektivitet, där 
effektiviteten definieras som måluppfyllelse.  
 
Czarniawska (2015) talar inte om organisationer och strukturer utan riktar istället 
uppmärksamhet på organisering och processer och menar att organiseringen aldrig står stilla 
och hela tiden är i en utvecklingsprocess. Allt som händer i organisationen påverkar också 
organiseringen. Ledningen i en organisation har några centrala funktioner, de bestämmer i 
vilken riktning organisationen ska sträva mot och vilken riktning den ska gå i framtiden. De 
representerar även organisationen utåt och är centrala för att skapa företagets kultur. 
Czarniawska (2015) förklarar vidare att strategisättande är en del av att kommunicera 
företagets budskap både inåt och utåt och dessa funktioner har betydelse för de anställdas 
motivation och välbefinnande. 
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4.3.2 Meningsskapande 

Meningsskapande (eng. sensemaking) är en social process som handlar om samspelet mellan 
handling och tolkning, detta sker genom kommunikation (Johansson och Heide 2008). 
Johansson och Heide (2008) framhäver att detta är en grundläggande del av en förändrings 
utfall. Weick, Sutcliffe och Obstfeld (2005) beskriver meningsskapande som en signifikant 
process, vilken individer tillsammans söker ledtrådar för att skapa mening i det som hänt 
samtidigt som de är mitt uppe i ett flöde av händelser. Exempel på viktiga delar i 
meningsskapande och därmed även viktiga handlingar i en organisering är samtal och 
kommunikation. Genom kommunikation med andra skapas förståelse för händelsen och hur 
situationen ska hanteras. Meningsskapande uppstår när en ström av händelser i en organisering 
blir översatta i ord och kategoriseras. Meningsskapande inträffar ofta när en organisation 
förändras eller utvecklas och därmed försöker individen stabilisera och strukturera tillvaron 
genom tolkning för att reda ut oklar information (Weick et al. 2005).  
 
Meningsskapande kan ses som en ständigt pågående process som handlar om samspelet mellan 
handling och tolkning snarare än ett handlande utifrån ett medvetet val. Mening skapas när 
individen blir inslängd i en pågående och okänd ström av händelser och försöker svara på 
frågan “Vad händer här?”. Att arbeta med meningsskapande innebär att uppskatta och förvalta 
även de små händelserna då dessa kan ha stora konsekvenser. (Weick et al. 2005) 
 
Weick et al. (2005) menar att meningsskapande inte behöver vara sanningsenlig eller rätt, det 
handlar istället om att tolka en händelse så att den blir rimlig. När individen söker efter mening 
gör de det så noggrant som möjligt. Detta är viktigt då det bevarar motivation. 
Meningsskapande innebär att människor inte kan förstå händelser utan endast skaffa sig mer 
erfarenhet och information om den. Tidigare erfarenheter bildar en ram och när en ny händelse 
uppstår kommer individer försöka göra den meningsfull genom att sätta in den i existerande 
ramar även om den måste anpassas något. Det som kan vara rimligt för en grupp kan vara 
orimligt för en annan. Detta eftersom alla i en organisation tolkar situationer och händelser 
olika. Medarbetare och chefer skapar olika mening eftersom de kan tolka händelser på olika 
sätt.  
 
Weick (2011) kallar dem i organisationen som hjälper till att frambringa betydelse av ny 
information “change poets”. Dessa personer förklarar vad förändringen gäller, sätter upp 
visioner och riktning för arbetet, pekar ut möjligheter och möjliggör för en god samverkan för 
alla medlemmar i organisationen. 
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4.3.3 Ledarskap 

Det finns många definitioner på vad ledarskap och chef egentligen innebär. Chef kan beskrivas 
som den formella rollen och positionen som individen blivit tillsatt. Mot chef kan rollen som 
ledare ställas. Det innebär att en ledare kan beskrivas som den informella rollen och positionen 
som uppstår i relation mellan olika parter (Granberg 2016). 
 
Den allmänna föreställningen är att chefer måste kunna planera organisationsförändringar men 
även reagera på förändringar (Alvesson & Sveningsson 2014). Muo (2014) menar att det 
motstånd som finns i en förändringsprocess är en reflektion av en chefs egna inställning och 
upplägg. Initiativ till en organisationsförändring kräver mycket energi från både chefers och 
medarbetares sida (Alvesson & Sveningsson 2014). Ledningsstrategierna ligger till grund för 
hur organisationen ska ledas. När det gäller organisationers resa till måluppfyllelse är två saker 
särskilt viktiga. Den första är att det finns väl fungerande ledningsgrupper och den andra är 
chefers ledarskap. Granberg (2016) anser att om ledningen ska bli effektiv förutsätter det att de 
anställda i organisation känner samhörighet och själva känner behov av samordning.  
 
Elving (2005) tar upp vanliga normer kring effektiv hantering av förändring såsom att ta itu 
med anställdas oro kring förändringsprocessen, ha positivt deltagande från många anställda och 
ha ledare som är förebilder för förändringen.  

4.3.4 Styrningsriktning 

Enligt Forslund (2009) är struktur en synonym för “ordning och reda”. Om något är strukturerat 
ses det som mer organiserat och bedöms därmed som att det är kontroll på saker och ting. 
Forslund (2009) betonar dock att flera forskare är eniga om att mer struktur i en organisation 
inte nödvändigtvis behöver vara något positivt. Forslund (2009) framhåller att diskussionen 
snarare handlar om olika sätt att strukturera organisationen på än om hur mer eller mindre 
strukturerad organisationen är. När det talas om en organisations struktur kommer ofta 
organisationsscheman på tal. Dessa visar arbetsfördelning, hur samordning av arbete sker, hur 
makt är uppdelad samt hur hierarkisk organisationen är. 
 
En ”top-down”-process beskrivs av Kim, Sting och Loch (2014) som en planerad samordning 
av åtgärder för att uppnå särskilda resultat som har införts av ledningen. Ledningen försöker i 
denna process att ta fram långsiktiga mål, syfte och en utarbetad plan så specificerat som 
möjligt. Det finns då minimalt med utrymme kvar för operativa kärnan att göra egna tolkningar 
och beslut. Motsatsen till ”top-down” är ”bottom-up”-strategin som enligt Kim et al. (2014) är 
improviserade handlingar och ett oplanerat mönster som kan ge resultat som till en start inte 
var avsedda av ledningen. I ”bottom-up”-perspektivet lägger företagsledningen fram en 
riktning för arbetet men kommer överlåta de detaljerade initiativen till de längre ner i 
organisationshierarkin. I denna process kan mellanchefer självständigt genomföra strategiska 
initiativ för att identifiera åtgärder som kommer leda till att målen följer företagets riktning 
(Kim et al. 2014). 
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Vid beslutsfattande i organisationer talas det ofta om centraliserad eller decentraliserad 
styrning, dessa beskriver vid vilken nivå i organisationen som besluten fattas. Decentraliserad 
styrning innebär att beslutstagande flyttas nedåt i organisationen. Beslutsfattandet görs inte 
endast av ledning utan även den operativa kärnan är delaktig. När de anställda får vara med 
och fatta beslut vid beslutsprocessen blir det, enligt Mintzberg (2009), mer effektivt. Dessutom 
får medarbetare större möjlighet att påverka företagets utveckling och känner delaktighet 
(Mintzberg 2009). Centralisering är motsatsen till decentralisering. Där fattas beslut längst upp 
i hierarkin hos ledningen, detta kan bidra till långtgående processer för både personal och 
kunder. Detta anses som ett snävare sätt för beslutsfattande i en organisation. Mintzberg (2009) 
menar att även om information överförs från den operativa kärnan till ledningen kan inte 
besluten fattas där då de inte har en helhetsbild och därmed inte förmågan att fatta ett relevant 
beslut.  
 
”Top-down” tenderar att spegla ledningens strategiska avsikter när det gäller organisationens 
prioriteringar och de resultat som ledningen vill se. ”Bottom-up” tenderar snarare att ge 
personer längre ner i hierarkin möjlighet att fatta beslut. En organisation som är mer 
decentraliserad antar mer ”bottom-up”-principer gentemot vad centraliserade organisationer 
gör (Kim et al. 2014).  

4.4 Planering och implementering 

Jacobsen (2013) beskriver värdet av att förändringsprocessen måste vara välplanerad och ha 
god tajming. Han menar att tajming anses som en väsentlig del då förändringar kan 
sammanfalla med andra händelser som inte går att kontrollera, vilket kan påverka 
förändringsarbetets utfall. De som blir direkt påverkade av förändring och de som förändringen 
oftast riktar sig mot är den operativa kärnan. Eftersom det ofta, inom en organisation, sker olika 
projekt samtidigt som ett förändringsarbete är det viktigt med tajming. Annars löper risken att 
den operativa kärnan måste arbeta med flera förändringsprocesser samtidigt vilket kan leda till 
motstånd och förvirring. Motståndet hos medarbetarna kan leda till att processen stannar av. 
Som tidigare nämnt finns det individer som finner förändring som ett stressmoment. Detta 
kräver ledare som kan skapa en bra rytm där åtgärder implementeras vid rätt tidpunkt och det 
finns en regelbunden växling mellan “vila” och förändring i företaget. Vila anses som en stabil 
tillvaro för företaget där de anställda kan andas i stabila arbetsförhållanden. Att finna en bra 
balans mellan förändring och ett stabilt tillstånd är en central del i att vara en ledare i en 
förändringsprocess (Jacobsen 2013). Enligt Angelöw (2010) finns det olika 
förändringsstrategier där den delaktiga strategin är en av dem. Den bygger på att de som 
kommer påverkas av förändringen medverkar i planeringen och genomförandet av 
förändringsprocessen. Denna strategi är ofta tidskrävande men skapar ofta en hög 
förändringsvilja då alla berörda är delaktiga i processen. 
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4.5 Kommunikation och engagemang 

Kommunikation kan förklaras som utbyte av budskap där utbytet förutsätter 
tvåvägskommunikation för att fungera, vilket innebär växling mellan sändare och mottagare 
(Granberg 2016). Enligt Elving (2005) är kommunikation avgörande för ett framgångsrikt 
genomförande av en organisationsförändring, men kommunikation är inte den enda nyckeln 
till framgång utan den faktiska utformningen och de strategiska valen som gjorts är föregångare 
till effektiva förändringar. För att ta sig igenom förändringsprocessen är kommunikation 
centralt för att få förståelse för de hinder som organisationen kommer möta (Elving 2005). 
Även Postmes, Tanis och Wit (2001) tar upp vikten av kommunikation då det anses skapa 
förutsättningar för engagemang. 
 
Dåligt hanterad kommunikation vid en förändring kan resultera i rykten och motstånd mot 
förändringsprocessen vilka kan förstora de negativa aspekterna av processen (Robertson et al. 
1993). Robertson et al. (1993) anger också att förändringsinsatserna är beroende av ledningens 
förmåga att ge information till enskilda medarbetare då en del av organisationsförändringen är 
att ändra anställdas individuella beteende. 

4.6 Förändringsvilja, trygghet och kompetens 

En förändring innebär att gå från det kända till det okända. Denna process kan skapa motstånd 
och ångest hos de som ingår i förändringen. Omedvetet skyddar sig individen mot förändring 
om den skapar ångest (Bovey & Hede 2001; Jacobsen, 2013). Eftersom individer har olika 
erfarenheter i en förändringsprocess kommer också villigheten till förändring att vara olika 
beroende på person. Motstånd till förändring grundar sig ofta, enligt Bovey och Hede (2001), 
på erfarenheter av tidigare upplevelser. Har individen haft en dålig erfarenhet av förändring 
kan det komma att skapa ångest vid nya förändringar. Det är enligt Bovey och Hede (2001) 
individer med mer framträdande försvarsmekanismer som också tenderar att vara motsträviga 
mot förändringar. Förändringar skapar omfördelning av för- och nackdelar i en organisation. 
Skulle förändringen innebära förlust av fördelar för individen kan motstånd till förändringen 
uppstå eftersom individen, i vissa fall, ser till sitt eget bästa framför organisationens (Jacobsen 
2013). Skulle istället förändringen medföra mer trygghet i arbetet skulle individer välkomna 
den då de har mer utvecklingsmöjligheter (Angelöw 1991). 
 
Människor styrs i hög grad av attityder och vanor. Enligt Ekblom (2015) kommer vi inte överge 
en gammal vana om det inte är så att den nya är ett bättre alternativ. Eftersom organisationer 
består av människor innebär det att vid en organisationsförändring behöver även personlig 
förändring ske (Bovey och Hede 2001). Om medarbetaren förstår varför en förändring bör 
genomföras kommer förändringsviljan vara hög. Skulle individen inte ha någon motivation till 
förändringen och inte förstår varför den implementeras kan det leda till motstånd. (Angelöw 
1991) 
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Förändring är ett vanligt inslag i organisationer och är något som inte går att förbise. På samma 
sätt är motstånd en del av förändringsprocessen. Detta beror på att de flesta människor är 
obekväma med det nya och det okända, de föredrar stabilitet även fast framsteg inte uppnås 
genom oföränderlighet. (Muo 2014) 

4.7 Delaktighet och samarbete 

Delaktighet är ständigt återkommande inom litteraturen och som flera forskare anser vara en 
viktig komponent för att lyckas med en förändring. Enligt Angelöw (1991) visar studier på att 
främsta anledningen till att problem och hinder uppkommer vid förändringsarbete beror just på 
bristen av delaktighet. Om medarbetare tvingas genomföra förändringar utan delaktighet som 
de inte kan se orsaken till finns en risk att de upplever förändringsprocessen som mer 
påfrestande och skapar mer bekymmer än rimligt, detta leder ofta till motstånd och lågt 
engagemang. En positiv attityd gentemot förändringsprocessen kan skapas om medarbetarna 
får vara delaktiga i exempelvis diskussioner kring förändringen och komma med förslag. 
Angelöw (1991) trycker också på att för att skapa delaktighet är det viktigt att samtliga 
medarbetare får samma information, det ges tid för återkoppling och att det finns plats för 
dialoger. 
 
Self, Armenakis och Schraeder (2007) påpekar att om stöd och uppmärksamhet ges till 
medarbetare genom exempelvis uppmuntran och värdesättande av deras prestationer och 
intresse för åsikter, mål och värde kan medarbetarnas inställning ändras och de får en känsla 
av att de behandlas rättvist. Chanserna att medarbetarna svarar med engagemang, lojalitet och 
tillit ökar. Enligt Angelöw (1991) kan medarbetare som anser sig vara långt ner i 
organisationens hierarki uppleva att det inte finns någon poäng i att anstränga sig då det är stort 
avstånd mellan dem och ledningen. Enligt Self et al. (2007) visar deras forskning på att de 
medarbetare som upplever ett större stöd från organisationen vid en förändringsprocess 
uppfattas denne som mer rättfärdigad oavsett utgången. Kiefer (2005) beskriver att hon fann i 
sin studie att ju fler förändringsprocesser som personer utsätts för desto större chans är det att 
de upplever negativa känslor och att de behandlas dåligt. Därför borde ledningen 
uppmärksamma och analysera hur medarbetarna upplever hur de blir behandlade under en 
förändring. Mycket negativa känslor kan få medarbetare att känna att deras arbetsstandard blir 
kränkt vilket kan leda till ett minskat förtroende eller till och med till att de säger upp sig. 
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4.8 Olika roller inom förändringsarbete 

Jacobsen (2013) menar att en organisation kräver att förändringar sker på ett aktivt och planerat 
sätt vilket ställer krav på förändringsledarskap. Med förändringsledarskap menas att leda 
organisationen genom förändringsprocessen. Kotter (1995) menar att oavsett storlek på 
förändringen är ledarskapet en viktig aspekt vid organisationsförändring. Forslund (2009) 
beskriver ledarskap såsom en process där en individ påverkar andra människor i syfte för att 
nå målen. Många forskare hävdar att någon måste ta på sig ledarrollen för att organisationen 
ska bli effektiv (Forslund 2009; Granberg 2016).  Forslund (2009) menar att det är skillnad på 
ledarskap och management där managment står för stabilitet och ordning medan ledarskap står 
för förändring och utveckling.  
 
Flera forskare trycker på vikten av att utvärdera en förändringsprocess för att få reda på vad 
som hänt och vilka framgångar och motgångar som uppkommit under processen (Johansson & 
Heide 2008). Ekblom (2015) menar att en viktig del i förändringsprocesser är att identifiera 
fallgropar och hinder som istället kan bli framgångsfaktorer om de analyseras rätt och i tid. 
Han tar upp flertalet fallgropar och hinder i en förändringsprocess som bland annat är att 
underskatta betydelsen av ambassadörer, att misslyckas med att skapa en känsla av 
nödvändighet och att underskatta vikten av upprepning och kommunikation (Ekblom 2015).  

4.8.1 Kotters åttastegsmodell 
Kotter (1996) belyser åtta steg för lyckade organisationsförändringar. De första tre stegen är 
till för att mjuka upp den grupp som vill behålla nuvarande struktur och de värderingar som 
finns. De är också till för att skapa en kultur där förändringen är en del av arbetsklimatet. 
Punkterna fyra till sex är till för att introducera ny praxis samt att skapa möjligheter för 
förändringen. De sjunde och åttonde steget är ett hjälpmedel för att få förändringarna att införas 
och för att behålla dem i organisationen (Kotter 2012). De åtta stegen är följande; 
 

1. Skapa en känsla av allvar och angelägenhet. Känslan för medarbetarna måste vara att 
det är nödvändigt att uppnå en förändring, människor förändras inte om de inte ser något 
behov av förändring. 

2. Skapa ett ledande team. Det är bra att göra en grupp med mycket energi och stort 
inflytande i organisationen för att leda förändringen, detta bör vara medarbetare från 
olika nivåer och delar i organisationen. 

3. Utveckla en vision och strategi. Det är viktigt att berätta för medarbetarna varför 
förändringen är nödvändig och hur den ska uppnås. En stor fördel är att skapa en vision 
om vad förändringen handlar om.  

4. Kommunikation. Det är viktigt att kommunicera förändringsvisionen. Ledarna ska ofta 
och tydligt berätta om varför, vad och hur förändringen görs. 
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5. Ge befogenheter att agera. Det är viktigt att involvera människor i 
förändringsprocessen. För ledningen är det av vikt att få medarbetarna att tänka på hur 
förändringen ska uppnås hellre än tänka på varför de inte gillar förändringen och hur 
de kan stoppa den. En grundläggande del är att processen inte får stanna upp om ett 
hinder uppkommer under förändringsarbetet. 

6. Generera kortsiktiga vinster. Ledarna måste observera de framsteg som sker och de 
prestationer som de anställda gör för att uppnå förändring. Uppskatta och belöna de 
personer som gjort framgångarna möjliga, det leder till färre motsättningar.  

7. Bredda arbetet. Bygg dynamik genom de framgångar som kommer under förändringen. 
Arbetet med förändringsprocessen kommer ta tid. Det är viktigt att använda sig av 
kortsiktiga vinster för att visa att arbetet rör sig mot visionen och syftet. 

8. Befästa nya tillvägagångssätt i företagskulturen. Detta är en avgörande del för 
långsiktig framgång och för att kunna implementera förändringarna. Betona samspelet 
mellan nytt beteende och organisationens framgångar. Här ska även ambassadörer för 
processen utses för ett fortsatt arbete med de förändringar som skett. En central del är 
att förändra företagskulturen för att visionen och syftet ska uppnås. (Kotter 1996) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Egen bearbetning av ”Kotters åttastegsmodell” (BM-management 2013) 
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5 Empiri  

 
Under detta kapitel kommer resultatet från de fyra fokusgruppsamtalen redovisas. Resultatet 
kommer framföras för respektive organisation var för sig. 
 

5.1 Resultat organisation X 

Två fokusgruppsintervjuer har genomförts med två chefer samt med tre medarbetare.  

5.1.1 Bakgrund organisation X 

Under båda fokusgruppsintervjuerna poängteras att innan arbetssättet med Lean 
implementerades fanns inga specifika processer att följa och strukturen på arbetet var överlag 
dåligt. En av cheferna uttrycker det på följande sätt; 
 

”Då arbetade vi mycket i “silos” och det blev förbättringar lite här 
och var. Det blev bra för just den delen men istället uppkom det 
problem på andra ställen i organisationen då det inte fanns någon 
helhetssyn.” (Hansson) 

 
Dessutom poängterar medarbetarna i sin intervju att; 
 

”Före förändringen hade samtliga medarbetare sina 
arbetsuppgifter i huvudet och det var omöjligt för någon annan att 
få insyn i vad den personen gjorde. Det fanns dessutom inga back-
up system och därför kom det exempelvis inga varor när den 
personen som jobbade med inköp inte var på plats.” (Mattsson) 

 
En av medarbetarna beskriver det vidare som att; 
 

”Det var individbaserat och en av orsakerna till att förändringen 
behövde genomföras var för att det krävdes genomgång av 
processer och kartläggning av samtliga delar.” (Mattsson) 
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5.1.2 Beskrivning av begreppet förändringsarbete i organisation X 

Båda fokusgruppsintervjuerna är samstämmiga att begreppet förändringsarbete handlar om 
förbättringsarbete. Förbättringsarbetet ses som företagets arbetssätt och struktur. 
Förbättringsarbetet är något som företaget arbetar aktivt med hela tiden. Under båda 
fokusgruppssamtalen betonades vikten av att företag måste vara förändringsbenägna för att 
överleva. Cheferna uttrycker det som; 
 

”Genom att arbeta med ständiga förbättringar ger vi oss själva 
förutsättningen att hela tiden utvecklas.” (Hansson) 

 
Under chefernas intervju understryker de att det handlar om att skapa en kultur som förespråkar 
att ständigt arbeta med förändringar och förbättringar. Medarbetarna talar i likhet med cheferna 
och uttrycker det som att; 
 

”Det gäller att företaget premierar att arbeta på detta sätt. Det är 
viktigt att det avsätts tid till förbättringar och låta personalen 
arbeta med det. Det är viktigt att företaget ser nyttan med att jobba 
kontinuerligt med förbättringar och förändringar.” (Svensson) 

5.1.3 Beskrivning av planering och implementering i organisation X 

En fas som cheferna beskriver som en betydande del av en förändringsprocess är 
planeringsfasen. De beskriver det som; 

 
”För att man ska kunna förbättra så måste man först och främst ha 
en plan.” (Hansson) 

 
För att en förändring och förbättring ska nå framgång menar medarbetarna att det är viktigt att 
det görs rätt från start. De menar även att den måste ske i små steg för att alla i organisationen 
ska hinna med och vara mottagliga för förändringen; 
 

”Hade någon sagt till mig i början vilka förändringar som skulle 
ske, då hade jag sagt “det är omöjligt att det kommer hända”. Nu 
har förändringen kommit stegvis vilket jag tycker har varit bra.” 
(Svensson) 
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Cheferna talar i likhet med medarbetarna. För att få en lyckad organisationsförändring krävs 
det tid eftersom det är människor som arbetar i företaget. Cheferna beskriver att pressa 
medarbetarna till förändring eller förbättring problematiserar införandet och att det inte 
kommer leda till några goda resultat.  
 

”Eftersom tankesätt är det svåraste att förändra hos någon så 
måste det få ta tid. Man måste ha förståelse om varför man gör 
förändringen för att den ska lyckas och det får man inte om man 
pressar medarbetarna.” (Hansson) 

5.1.4 Beskrivning av kommunikation och engagemang i organisation X 

Medarbetarna belyser vikten av att cheferna lyssnar på deras åsikter kring förändringar. Om 
det är något som inte fungerar ska alla ha möjlighet att delta i diskussionen kring det; 
 

”När man arbetat ett tag på en förändring och du känner att det 
finns bättre sätt att göra detta. Då ändras det och vi kan vi gå till 
chefen och ta diskussionen om varför det inte fungerade.” 
(Svensson) 

 
Medarbetarna understryker även betydelsen av att de har en dialog med cheferna. De förklarar 
att cheferna och medarbetarna ibland kan prioritera arbetsuppgifter olika och att det då är 
viktigt att diskutera sig fram till vad som bör främjas. En utav medarbetarna uttrycker sig 
följande; 
 

”Det är viktigt att diskutera vad som bör prioriteras. Det brukar 
för det mesta lösa sig även om man tycker olika. Oftast tycker man 
inte olika utan man ser det bara på olika sätt.” (Mattsson) 

5.1.5 Beskrivning av förändringsvilja, trygghet och kompetens i organisation X 

Under båda fokusgruppsintervjuerna framgick det att utbildning är en viktig del för att ett 
förändringsarbete ska lyckas. Medarbetarna beskrev det som; 
 

”Alla i företaget fick gå utbildning innan förändringen skulle träda 
i kraft. Det innebar att alla fick vara med från början och att man 
förstod varför förändringen var tvungen att ske.” (Johansson) 
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Cheferna menar att genom att låta medarbetarna få utbildning i ett tidigt skede av processen 
kunde de lättare fånga upp motståndare.  
 

”Under utbildningen var vi chefer med och coachade 
medarbetarna vilket innebar att vi kunde diskutera med dem om det 
var något som var otydligt. Genom det fick vi med oss alla på 
förändringen.” (Hansson 
) 

Under utbildningen applicerades det vardagliga arbetssättet vilket innebar att medarbetarna 
lättare kunde förstå och relatera till vad förändringen handlade om. 
 

”Det vi gjorde under utbildningen var att göra övningar på vårt 
företag. Under vissa uppgifter vi gjorde hade vi med oss material 
från vårt dagliga arbete vilket gjorde att vi lättare kunde förstå och 
ta med oss det till vårt faktiska arbete sen.” (Svensson) 

 
Medarbetarna beskrev en förändringsprocess där företaget ville utnyttja sin personal till fullo 
vilket innebar att de fick arbetsuppgifter som de inte var vana vid. De beskriver vidare att det 
inte var en lyckad förändring då det blev stressigt och personalen inte kände sig bekväm. Det 
var en förändring som fick dras tillbaka. En utav medarbetarna beskriver det som; 
 

”Det blev att man kastades in i okända arbetsuppgifter innan man 
egentligen blivit utbildad. Under den tiden var det dålig stämning 
här.” (Johansson) 

5.1.6 Beskrivning av delaktighet och samarbete i organisation X 

I båda fokusgruppssamtalen ansågs delaktighet som en av grundstenarna till ett lyckat 
förändringsarbete. En av medarbetarrespondenterna lyfter det på följande sätt; 
 

”En av anledningarna till att just implementeringen av Lean har 
flutit på bra skulle jag säga är för att vi har fått vara med under 
hela processen. Vi har varit delaktiga, mycket delaktiga.” 
(Svensson) 

 
Cheferna tar även upp vikten av ägandeskap för att motivera och ge medarbetarna förtroende.  
 

”Jag tror en viktig del är att alla i organisationen känner någon 
form utav ägandeskap i någon del av en process eller område.” 
(Andersson) 
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En framgångsfaktor till förändring, tror cheferna, är att medarbetarna får vara med från start då 
de får komma med egna initiativ till förändring och förbättring. Även medarbetarna tar upp att 
de genom ansvar känner sig delaktiga;  
 

”Vi ansvarar exempelvis för våra egna nyckeltal vilket gör att man 
känner sig väldigt delaktig i företagets utveckling.” (Svensson) 

 
Även uppföljning och uppdatering av förändringsarbetet ses som en viktig del för både 
medarbetarna och cheferna. Genom uppföljning visas vad det är som fungerat eller vad som 
inte fungerat och kan förbättras. Medarbetarna ser uppföljning som en viktig parameter för 
delaktigheten och deras eget engagemang. Även cheferna beskriver det som att det kan ses som 
en motivationsfaktor för medarbetarna; 
 

”Jag tror att genom att medarbetarna ser att deras arbete har gett 
bra resultat och att de själva har varit med och förbättrat något i 
en process också ger dem motivation och engagemang.” 
(Andersson) 

5.1.7 Beskrivning av ledarskap i organisation X 

Under båda fokusgruppsintervjuerna lyftes vikten av att chefer måste vara förebilder i ett 
förändringsarbete. De båda grupperna menar att de som är beslutstagare för förändringen måste 
ha en tro på att det kommer ge positiva resultat för att den ska lyckas. Cheferna lyfter det som 
att; 
 

”Det är otroligt viktigt att de som i grund och botten driver 
förändringen faktiskt tror på den och att man lever som man lär. 
Man kan inte förvänta sig att medarbetarna ska förändra sitt 
beteende om man inte gör det själv.” (Andersson) 

 
Detta är något som även medarbetarna ser som en viktig del i ett förändringsarbete och blir ett 
hinder om inte det efterlevs av alla i organisationen.  
 

”Ledarna måste vara bra förebilder och göra jobbet själva också. 
Vi medarbetare blir tillsagda att prioritera möten och då är det 
viktigt att cheferna också prioriterar dessa. De måste fortsätta visa 
att det framåt är viktigt att vara delaktiga.” (Mattsson) 
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Cheferna menar att i förbättringsprocessen måste de tillsammans ha diskuterat och testat 
förbättringen innan den presenteras för den övriga organisationen för att de ska få möjlighet att 
tro på förbättringen och känna sig trygga med den; 
 

”När vi ska ta in en ny del i vårt förbättringsarbete arbetar vi med 
stort fokus på att ledningen först får använda sig av förbättringen 
så att de verkligen förstår innebörden och fördelen med den. Det 
medför att initiativet kommer från oss och att vi verkligen tror på 
förbättringen.” (Andersson) 

5.1.8 Beskrivning av styrningsriktning i organisation X 

I båda fokusgruppsintervjuerna framhålls det att för en förändring och förbättring ska 
genomföras måste det finnas stöd från ledningen och att den är initierad från dem. De 
poängterar dock att; 

 
”Det är viktigt att initiativet för förbättringar kommer från de som 
faktiskt arbetar i processerna då det är de som ser och stöter på 
problemen.” (Andersson) 

 
En utav medarbetarrespondenterna beskrev en förändringsprocess där de skulle lansera en 
orderwebb. Det var ett projekt som fick läggas ned då ledningen hade sjösatt det utan att 
involvera personal och utföra tester innan. Enligt medarbetarna bör personalen vara delaktiga 
i förändringsarbetet för att det ska lyckas och nå framgång. 
 

”För den nya orderwebben vi nu lanserat har varje avdelning varit 
med och arbetat. Vi har arbetat mycket mot testkunder och prövat 
oss fram så att alla i organisationen är med på det.” (Johansson)  

 
En annan medarbetare styrker detta; 
 

”Vi som arbetar i processerna är ju de som kan detaljerna det 
innebär att vi har lättare att se vad som behöver ändras. Det är bra 
att hämta information där den finns.” (Svensson) 

 
Cheferna berättar att styrelsen sätter den långsiktiga planen för två till fem år framåt och att 
den sedan översätts ner till avdelningarna. Avdelningarna får i sin tur göra nulägesanalyser och 
komma med input om vad som skulle kunna fylla gapet mellan dessa och de uppsatta målen. 
Genom att ha tydliga mål att arbeta efter samtidigt som medarbetarna själva får bestämma 
tillvägagångssätt bidrar det till engagemang. Cheferna beskriver det som; 

 
”När alla på avdelningarna vet vad som ska göras och varför man 
gör det leder det till engagemang och glada medarbetare.” 
(Hansson) 
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Även medarbetarna uttrycker det som; 
 

”Det är motiverande att ha ett tydligt mål att arbeta emot.” 
(Mattsson) 

 
Under intervjun med medarbetarna belystes vikten av att vara delaktig i både process och 
beslutsfattande för att uppfylla målen. De uttryckte det på följande vis; 
 

”Vi gör en gemensam nulägesanalys på varje avdelning där vi 
sätter strategi för hur vi ska uppfylla målen. Det gör att man känner 
sig delaktig.” (Johansson) 

5.1.9 Beskrivning av olika roller inom förändringsarbete i organisation X 

Medarbetarna underströk att en central del i ett lyckat förändringsarbete är att cheferna ska leda 
dem genom processen. Även cheferna framhöll på sin intervju, att coaching är en viktig del i 
hur de istället för att ge order, arbetar med att leda medarbetarna genom förändringar och 
förbättringar; 
 

”Coaching är viktigt, vi ska inte gå in och peka med hela handen 
och vi ska inte ha svaren hela tiden utan det är viktigt att leda 
medarbetarna åt rätt håll.” (Hansson) 

 
Cheferna betonar att det är viktigt att upprepa varför förbättringar ska genomföras och ständigt 
påminna medarbetarna om företagets mål och vision. De menar att det krävs träning för att ett 
förändrings- eller förbättringsarbete ska hålla hela vägen och att det inte endast går att säga och 
göra det en gång. Detta framhölls genom; 
 

”Vi behöver repetera varför vi gör som vi gör, det är lätt att det 
blir en vardag och rutin och så glömmer man bort varför man 
egentligen gör det.” (Andersson)  
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5.2 Resultat organisation Y 

Två fokusgruppsintervjuer har genomförts med två chefer samt med två medarbetare.  

5.2.1 Bakgrund organisation Y 

Under båda fokusgruppsintervjuerna berättar de att innan organisationen började arbeta med 
Lean var det rörigt och avvikelser förekom. Cheferna berättar att; 
 

”Vårt företag har bestämt att Lean är det vi ska jobba efter. På vår 
avdelning passar det bra eftersom det fanns mycket att arbete med 
när vi börja med Lean. Det var dåliga processer och ingen 
struktur.” (Larsson) 

 
Medarbetarna håller med cheferna;  
 

”Det var rörigt och sen var de avvikelser här och där. Det var 
långa led och nu är det mer strukturerat och mer tydligt.” 
(Lundberg) 

 
Cheferna påpekar också att deras arbete har blivit enklare då de arbetar i en linjeorganisation 
och innan var de tvungna att fråga sin chef, gå på möten och göra analyser för att få tillstånd 
till att genomföra saker; 
 

”Lean har gjort så vi fått andra mandat, nu har vi vår budget och 
vår personal som vi själva får bestämma över. Allt går snabbare 
vilket är positivt då samhället går väldigt fort fram idag, det är 
viktigt att vara med på banan.” (Larsson) 

5.2.2 Beskrivning av begreppet förändringsarbete i organisation Y 

Cheferna beskriver förändringsarbete som ett förbättringsarbete. Där de menar att istället för 
att arbeta med förändringar ständigt arbetar med förbättringar. Cheferna beskriver att de arbetar 
med framtidsarbete och förbättringsarbete för att få en positivare benämning på begreppet 
förändringsarbete. Cheferna känner osäkerhet i om medarbetarna förstår begreppet 
förbättringsarbete vilket de uttrycker på följande vis; 
 

”Förbättringsarbetet är medarbetarnas vardag och deras 
arbetssätt, så om du frågar dem vet jag inte om de kommer svara 
likadant.” (Larsson) 
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Under båda fokusgruppsintervjuerna diskuteras betydelsen av viljan att förändras och följa med 
i utvecklingen. Cheferna tar de upp att det är viktigt att vara förändringsbenägen så som; 
 

”Vi lever i en föränderlig värld och vår organisation står inför 
stora utmaningar. Vi måste göra något och vi måste göra det 
själva.” (Larsson) 

5.2.3 Beskrivning av planering och implementering i organisation Y 

En fas som cheferna ser som kritisk är planeringsfasen. De menar att planering och tydlighet 
är viktigt för att implementeringen senare ska lyckas. Cheferna förklarar att de upplever 
uppstarten av en förändring som svår då det handlar om att förändra medarbetarnas tankesätt. 
En av cheferna beskriver det som; 
 

”Planeringsfasen är otroligt viktig. Det är viktigt här att 
kommunicera ut varför förändringen bör genomföras och hur vi 
ska göra för att uppnå målet. Misslyckas man i det steget har man 
svårare att komma igång i nästa steg.” (Larsson) 

 
Medarbetarna beskriver också att införandet av förbättringen och förändringen är en viktig del; 
 

”Det är viktigt att cheferna för in förändringen på ett bra sätt, så 
de inte bara bestämmer att nu ska vi göra såhär och det blir kaos. 
Då blir det en chock för alla som ska vara med i processen.” 
(Lundberg) 

 
Här fyller cheferna i; 
 

”Det är bra att man får testa, det måste testas för att se så det 
fungerar eller inte. Det är inte hugget i sten att varje förändring 
ska vara kvar utan det finns olika valmöjligheter.” (Jansson) 

 
Medarbetarna förklarar att det är viktigt att förändringar och förbättringar får ta tid. De förklarar 
att en del i förändringsarbetet gick för fort fram och att det krävdes att det pausades för att alla 
skulle få chans att ansluta sig till förändringen. 
 

”Förändringarna hände lite snabbt. Vi pratade då med våra chefer 
och nu har vi pausat det lite.” (Samuelsson) 
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Chefer är samstämmiga att det är viktigt att förändringar får ta den tid som behövs. De talar i 
likhet med medarbetarna att de pausat förbättringsarbetet för att alla ska ha möjlighet att 
anpassa sig till förändringarna som redan gjorts och inte ta in fler nya saker. De talar även om 
vikten att arbeta som en grupp; 
 

”Just nu fokuserar vi på att få ihop gruppen och att de ska må bra. 
Får du inte ihop gruppen är det svårt att få till förbättringsarbetet 
på ett bra sätt.” (Larsson) 

5.2.4 Beskrivning av kommunikation och engagemang i organisation Y 

Cheferna beskriver att de arbetar i en organisation som arbetar dygnet runt och det 
problematiserar kommunikationen. Information som behöver spridas är svårt att delge till alla 
på ett effektivt sätt. 

 
”Det är viktigt att det som kommer fram under arbetsplatsmötena 
når hela personalstyrkan. Vi skickar mail till de som inte varit där 
vilket innebär att de måste läsa sina mail och tolka det rätt för att 
sedan arbeta efter det. Det blir komplicerat.” (Jansson) 

 
Däremot anser medarbetarna att efter införandet av Lean och arbete med ständiga förbättringar 
har det blivit betydligt bättre kommunikation mellan medarbetarna och de olika yrkesroller 
som finns. De beskriver det som; 
 

”Alla är delaktiga och vi arbetar som ett team, det gjorde vi inte 
förut. När jag började arbeta här fanns det stora avstånd mellan 
de olika yrkesrollerna. Nu är det jättebra kommunikation vilket 
förenklar vårt arbete.” (Lundberg) 

 
Medarbetarna belyser vikten av att den bakomliggande orsaken till förändringen 
kommuniceras till dem innan genomförandet och att de sedan ska ha möjlighet att komma med 
egna reflektioner och åsikter kring den. 
 

”Det är viktigt att de visar hur förändringen kan hjälpa mig i mitt 
arbete och att vi sedan kan komma med kritik om det är något som 
vi inte tycker passar.” (Samuelsson) 
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5.2.5 Beskrivning av förändringsvilja, trygghet och kompetens i organisation Y 

Både medarbetarna och cheferna förklarar att en anledning till varför en 
organisationsförändring kan vara svår ofta beror på att förändringsviljan hos medarbetarna är 
låg. De menar att det finns personer som tycker det är jobbigt att lämna gamla rutiner och vanor 
för att göra något nytt och okänt. Medarbetarna förklarar det som; 
 

”Många har svårt för förändringar, speciellt de som har arbetat 
här länge och alltid gjort på samma sätt. Förändringar och 
utveckling underlättar ju vårt arbete, men många förstår inte det 
och vill ha det som det alltid varit.” (Larsson) 

 
En av medarbetarna beskriver att hon, mitt under en organisationsförändring, startade sin 
anställning; 
 

”Jag kom mitt i ett kaos. Det var en tuff tid, speciellt för mig som 
var ny. Några var kvar i gamla rutiner och andra hade anammat 
det nya arbetssättet. Det gjorde att jag som ny lärde mig olika av 
olika personer.” (Lundberg) 

 
Cheferna styrker att det var en svår period och att det har krävts mycket arbete för att alla skulle 
vara positiva till förändringen; 
 

”De som insåg att förändringen skulle innebära att sin egen 
kompetens skulle höjas gick det väldigt lätt och snabbt för. Sen 
hade vi några som hade ett jättejobb och det har inte varit 
konfliktfritt.” (Larsson) 
 

Medarbetarna menar att de känner sig motiverade genom ansvar och att de fått mer förtroende. 
De tar även upp att de genom utbildning känner både ansvar och trygghet; 
 

”Vi har gått mycket utbildningar vilket hjälpt oss att bli mer 
självständiga. Vi tror på vår kunskap och det öppnar även upp för 
möjligheter. Det ger också mer trygghet i vårt arbete.” (Lundberg) 

 
Medarbetarna anser att innan en förändring genomförs är det viktigt att alla är positiva till den. 
En medarbetare uttryckte det som; 
 

”Det är viktigt att få med sig alla från början. Om inte alla hänger 
med innebär det att det drabbar de andra som tror att förändringen 
kommer vara en förbättring.” (Samuelsson) 
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Medarbetarna beskriver ett förändringsarbete där arbetsuppgifter har förflyttats vilket de anser 
varit lyckat eftersom de har givit dem större ansvar och möjligheter för utveckling; 
 

”Vårt arbetssätt har blivit mycket bättre och enklare. Vi har fått 
mer ansvar och känner att vårt arbete har mycket med betydelse än 
tidigare. Det har gjort alla mer motiverade.” (Samuelsson) 

5.2.6 Beskrivning av delaktighet och samarbete i organisation Y 

Under både medarbetarnas och chefernas fokusgruppsintervjuer talas det om vikten av att 
känna delaktighet för att nå framgång i en förändringsprocess. Medarbetarna menar att de 
genom att de kan vara med och påverka processerna också känner sig delaktiga i förbättringen 
och utvecklingen av organisationen. De beskriver det som; 
 

”Förut var vi mer begränsade i vad vi fick göra men nu är vi mer 
delaktiga och vi kan både påverka och förbättra, det gör att man 
känner sig väldigt delaktig.” (Samuelsson) 

 
Cheferna beskriver det som att det krävs goda samtal och material för att förändringen ska 
lyckas vilket bidrar till delaktighet genom hela organisationen. De menar även att de har ändrat 
sitt beteende och välkomnar idéer och åsikter mer än tidigare vilket har lett till mer engagerade 
och motiverade medarbetare. De uttrycker sig som; 
 

”Det har blivit en mycket bättre dialog mellan oss chefer och 
medarbetarna. Medarbetarna tycker att vi blivit mer engagerade 
och att de känner sig mer delaktiga i organisationens utveckling.” 
(Jansson) 
 

Cheferna beskriver att de gemensamt med medarbetarna gör en aktivitetsplan för att uppfylla 
målen; 
 

”Aktivitetsplan gör vi ihop med medarbetarna under möten, det 
enda som är svårt är att alla inte är samlade samtidigt och det är 
därmed svårt att nå ut till alla.” (Larsson) 

 
Detta poängterar också medarbetarna som en av organisationens svårigheter; 

 
”Även om vi gör aktivitetsplanen ihop så är inte alla med. Det är 
sällan alla är med på mötena samtidigt. Då skickas det ut på mail 
och kanske inte når ut till alla på samma sätt.” (Lundberg) 



 31 

5.2.7 Beskrivning av ledarskap i organisation Y 

Cheferna anser att det är viktigt att de själva tror på förändringen och förbättringen för att den 
ska lyckas. De menar att de måste vara trygga och ha tro på att förändringen kommer leda till 
framgång för att de ska ha möjlighet till att förklara den för medarbetarna. De beskriver det 
som; 
 

”Det är viktigt att vi själva tror på förändringen och att man 
verkligen vill testa den för att man tror det kommer bli bättre för 
hela verksamheten.” (Jansson) 

 
Cheferna upplever följsamheten av en förändring som problematisk. De menar att 
medarbetarna har lätt för att falla in i gamla vanor igen och att det därför är svårt att hålla det 
nya arbetssättet vid liv. Genom feedback uppmuntrar de medarbetarna till förändring men 
upplever också feedback som komplicerat. 
 

”Det är svårt att veta när medarbetarna tar åt sig eller inte och 
hur mycket feedback man ska ge för att hålla saker och ting vid 
liv.” (Jansson) 

 
I början av organisationens förbättrings- och förändringsarbete började de med en grupp som 
skulle fokusera på det arbetet som skulle förändras, annars hade det blivit för rörigt. Cheferna 
påpekar att det inspirerade de andra att börja med samma arbete; 
 

”När vi väl började så såg alla andra att det blev bättre, detta 
smittade av sig till de andra och de ville också testa i deras 
grupp.” (Jansson) 

 
De säger också att de som haft lättare för förändringen har pushat och hjälpt de som haft svårare 
att ta sig an dem;  
 

”Det är några som styrt mer än andra och hjälpt de som haft lite 
svårare.” (Jansson) 

 
Medarbetarna är samstämmiga med cheferna och menar att det har hjälpt dem genom 
förändringsprocessen; 
 

”Vi hjälper och pushar varandra. Jag känner att det är positivt 
att några pushar mer, det har gjort så vi kommit fram snabbare i 
processen”. (Lundberg) 
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5.2.8 Beskrivning av styrningsriktning i organisation Y 

I båda intervjuerna framkom det att de tycker det är viktigt med ledare och chefer som tar 
initiativ och bestämmer vad det är som ska göras. Cheferna säger att; 
 

”Alla hade inte kunnat vara beslutsfattare. Det är viktigt som chef 
att visa sig och bestämma vad som ska göras.” (Jansson) 

 
Medarbetarna understryker att det bör finnas ledare i en process; 
 

”För mig är det viktigt att en chef säger att nu ska vi göra detta 
oavsett vad alla andra tycker. Annars hade det aldrig skett några 
förändringar.” (Lundberg) 

 
Medarbetarna uttrycker att de måste få vara med i förändringsarbetet för att det ska bli lyckat. 
Eftersom det är medarbetarna som är de som arbetar i processerna måste de också få möjlighet 
att komma med idéer och tankar kring förbättringar.  
 

”Vi måste föra en dialog och kunna komma med kritik kring de 
förändringarna som finns. När förändringen sen skett är det 
jätteviktigt med en uppföljning vad som var bra och dåligt med 
just den förändringen.” (Samuelsson) 

 
Cheferna understryker att i förändringsprocessen som pågått har medarbetarna blivit mer 
trygga och vågar ta initiativ; 
 

”Vi ser att folk blivit mer trygga och vågar komma till oss med 
idéer. Våra medarbetare är ständigt med och gör förbättringar 
för organisationen.” (Larsson) 

 
Medarbetarna och cheferna är eniga om detta; 
 

”Vi har blivit mer delaktiga, det är inte bara cheferna eller någon 
högre upp i hierarkin som bestämmer vad som ska genomföras.” 
(Samuelsson) 
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5.2.9 Beskrivning av olika roller inom förändringsarbete i organisation Y 

Cheferna beskriver att de i en förändringsprocess är viktigt att de stöttar och leder. Cheferna 
berättar att vissa har varit lite svårare att leda, de har velat vara kvar i gamla mönster och arbeta 
som de tidigare gjort. De talar om att det har varit viktigt att återkoppla till dessa direkt om det 
inte funkat de tiderna som de personerna arbetat; 
 

”Om vi märkte att det någon gång fallerat kunde vi snabbt 
återkoppla till dessa genom att kolla schemat vilka de var som 
hade jobbat. Vi visste ju vilka de var som inte var på banan och 
kunde se samma mönster. Då kunde vi prata med dom direkt och 
stötta dom lite extra och leda dem i rätt riktning.” (Larsson) 

 
Medarbetarna upplever att det är viktigt att de känner trygghet inför en förändring och att det 
är viktigt att cheferna är med och stöttar i processen. De beskriver det som; 
 

”Cheferna är med oss ute i det dagliga arbetet vilket gör att man 
kan fråga de när som helst om man skulle vara orolig. Jag 
upplever att alla kan fråga alla här vilket gör att man känner sig 
väldigt trygg.” (Lundberg) 

 
Medarbetarna tar också upp vikten av att tala och berätta om målen för förändringarna vid flera 
tillfällen för att alla hela tiden ska bli påminda vad de arbetar mot; 
 

”De tar upp målen väldigt ofta, på våra APT är det nästan det 
enda vi pratar om. Det sitter i huvudet att det kommer tas upp 
även nästa möte och då vill man att det ska vara bra.” (Lundberg) 
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6 Analys 

 
I följande avsnitt analyseras den insamlade empirin mot teorin som presenterades i tidigare 
kapitel. Analysen kommer presenteras för de två olika organisationerna var för sig. 
 

6.1 Analys organisation X 

6.1.1 Begreppet förändringsarbete i organisation X 

Respondenterna är samstämmiga om att förändringsarbete handlar om förbättringsarbete och 
är något som arbetas med kontinuerligt. Förändringsbenägenhet är något som både 
medarbetarna och cheferna tar upp som en viktig förutsättning för förbättringsarbetet. 
Respondenterna menar att det är grundläggande för förändringsarbetet att organisationen 
uppmuntrar till att arbeta med ständiga förändringar. Czarniawska. (2015) menar att 
organisering aldrig står stilla och därmed alltid är i ständig utveckling. Genom att individerna 
som arbetar i organisationen ser nyttan med en förändring ökar det chansen till att den når 
framgång. Alvesson et al. (1998) menar att organisering uppkommer genom att individer 
uppfattar att det finns nyttor som endast är kollektivt nåbara.  

6.1.2 Planering och implementering i organisation X 

Cheferna tar upp planering som ett viktigt steg innan start av ett förändringsarbete vilket 
Jacobsen (2013) också lyfter fram. Det är värdefullt att förändringsprocessen är välplanerad. 
Både cheferna och medarbetarna tar upp vikten av att implementeringen kräver och måste få 
ta tid för att den ska lyckas. Att ha för många projekt igång samtidigt upplevs enligt 
medarbetarna som stressigt. De ger uttryck för att förändringsarbetet ska ske stegvis för att ge 
de dem tid att få känslan av att de behärskar det nya innan ett nytt förändringsarbete 
implementeras. Det ställer krav på att chefer kan prioritera och koordinera förändringsarbeten. 
Jacobsen (2013) menar att det är viktigt att förändringsarbete sker med god tajming och 
eftertänksamhet för att medarbetarna inte ska uppleva den som ett stressmoment. Detta är också 
något som cheferna tar upp och menar att organisationen måste ge tid till förändringen. 
Eftersom en organisation består av människor och det är deras beteende och tankesätt som ska 
förändras är det viktigt att de förstår och får praktisera förändringen innan ytterligare projekt 
sker. Angelöw (2010) framhåller också vikten av att medarbetarna medverkar i planeringen för 
att skapa en hög förändringsvilja eftersom alla då är delaktiga. Genom att medarbetarna känner 
sig trygga i förändringsarbetet skapar det möjligheter för lyckade förändringar i framtiden.  
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6.1.3 Kommunikation och engagemang i organisation X 

Kommunikation är en viktig aspekt vad gäller förändringsarbete och medarbetarnas upplevelse 
av den. Både medarbetarna och cheferna menar att de genom diskussion med varandra 
förbättrar kommunikationen. Weick et al. (2011) beskriver i sin teori att tillsammans med andra 
individer söks mening i olika situationer för att förstå vad det är som hänt. Genom 
kommunikation och samtal skapas mening i förändringsprocesser. Vi tolkar det som att 
medarbetarna och cheferna genom meningsskapande hjälper varandra att förstå och hantera 
olika situationer. Att diskutera förändringar gemensamt med kollegor och chefer ses som 
utveckling vilket även Postmes et al. (2001) betonar som en viktig aspekt då det skapar 
förutsättningar för engagemang. Cheferna beskriver betydelsen av att medarbetarna måste ha 
förståelse för förändringen för att den ska lyckas vilket Kotter (1996) styrker när han säger att 
människor inte förändras om de inte ser något behov av förändringen.  

6.1.4 Förändringsvilja, trygghet och kompetens i organisation X 

Medarbetarna och cheferna beskriver utbildning som viktigt för att de ska få en chans att 
anpassa sig men även för att se nyttan med förändringen vilket även Kotter (1996) tar upp som 
en del för ett lyckat förändringsarbete. Utbildning bidrar till kompetens vilket medför trygghet 
inför förändringen. I implementeringsfasen beskriver medarbetarna att de gjorde övningar där 
de hade med sig eget material från det vardagliga arbetet. De framhåller att detta gav dem 
trygghet när processen väl satte igång och att de förstod fördelarna med förändringen. Detta 
beskriver även Angelöw (1991) i hans forskning som en viktig aspekt där han menar att om 
förändringen frambringar trygghet istället för bortfall av fördelar så välkomnar istället för 
motsätter sig individer förändringen. 

6.1.5 Delaktighet och samarbete i organisation X 

Delaktighet ser samtliga respondenter som en viktig del av förändringsarbetet. Ansvar och 
ägandeskap i processerna lyfts som ett exempel på en form av detta. Angelöw (1991) menar att 
genom att låta medarbetarna vara delaktiga och komma med åsikter kring en förändring bidrar 
det till en positiv inställning till förändringen. Respondenterna menar att samarbetet och 
initiativtagandet från alla i organisationen skapar delaktighet och engagemang. Alvesson et al. 
(1998) belyser vikten av att nyttor och värden endast är kollektivt nåbara och framhäver därmed 
samarbete som betydande för att nå de uppsatta målen. 
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6.1.6 Ledarskap i förändringsprocesser i organisation X 

Cheferna uttrycker att de måste vara förebilder i förändringsarbetet och tro på att förändringen 
kommer lyckas, vilket även medarbetarna tar upp detta som en viktig aspekt. Elving (2005) 
förespråkar i sin forskning att ha ledare som är förebilder i processen som kan hantera 
anställdas oro. Detta kan kopplas till vad respondenterna säger men samtidigt tar medarbetarna 
upp att cheferna ibland inte prioriterar det som medarbetarna blivit tillsagda att prioritera. 
 
Cheferna tar upp att det är viktigt att förändringen som ska ske först är testad hos dem. Eftersom 
det är dem som ska leda igenom processen är det därför viktigt att de verkligen har en tro på 
att förändringen kommer leda till positiva resultat. Mou (2014) menar att chefens egna 
inställning till förändringen avspeglas i hur medarbetarna agerar och hanterar förändringen.  

6.1.7 Styrningsriktning i organisation X 

Respondenterna är samstämmiga att det är viktigt att initiativet av ett förändringsarbete 
kommer från de som faktiskt arbetar i processerna.  Att arbeta med en “bottom-up”-styrning 
menar både medarbetarna och cheferna skapar framgång i ett förändringsarbete då det är 
medarbetarna som arbetar aktivt i processerna och ser detaljer. Detta menar Mintzberg (2009) 
är en viktig faktor då ledningen och cheferna inte har detaljsynen och därmed inte kan fatta 
relevanta beslut. När styrningen har ett “top-down”-perspektiv beskrivs det av medarbetarna 
som ett hinder för förändringsarbete. Medarbetarna upplever att de inte kan vara med och 
påverka situationen med en “top-down”-styrning och att det därmed är svårt att förstå 
förändringens syfte. 
 
Medarbetarna talar i likhet med cheferna att de genom nulägesanalyser gemensamt identifierar 
åtgärder som kommer leda till att företagets långsiktiga mål blir uppfyllda. Genom att arbeta 
med nulägesanalys och en “bottom-up”-strategi på detta sätt menar både medarbetarna och 
cheferna att det skapar engagemang och motivation. Medarbetarna känner delaktighet i 
organisationens utveckling genom det gemensamma strategisättandet. Detta styrker Mintzberg 
(2009) i sin forskning då han talar om att känslan av delaktighet ökar när medarbetare har större 
möjlighet att vara med och påverka utvecklingen. 
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6.1.8 Olika roller inom förändringsarbete i organisation X 

Under båda fokusgruppsintervjuerna framkom det att alla tycker att det är viktigt att det finns 
ledare i förändringsprocessen. Forslund (2009) beskriver att det är viktigt att någon tar på sig 
ledarrollen och att ledarna ska påverka medarbetarna att nå de målen som finns. Det är tydligt 
att samtliga respondenter ser ledarskapet och hur de leder medarbetarna som en viktig del i 
deras förändringsarbete. Det framgår också att cheferna vill leda och styra medarbetarna i rätt 
riktning istället för att säga exakt vad det är som ska göras vilket kan kopplas till Forslund 
(2009) där han beskriver ledarskap som förändring och utveckling.  
 
Ekblom (2015) anser att det är viktigt att upprepa och kommunicera vad det är som ska göras. 
Cheferna talar i samspråk med Ekblom (2015) då de tar upp vikten av att upprepa varför de 
arbetar på ett visst sätt. Även Kotter (1996) tar upp vikten av upprepning och kommunikation 
för ett lyckat förändringsarbete.  

6.2 Analys organisation Y 

6.2.1 Begreppet förändringsarbete i organisation Y 

Resultatet av intervjuerna med respondenterna visar att cheferna beskriver sin bild av 
förändringsarbete som förbättringsarbete och även framtidsarbete. Förbättrings- och 
framtidsarbetet beskrivs som en process som hela tiden är med i det dagliga arbetet vilket gör 
cheferna osäkra på medarbetarnas uppfattning kring det. Respondenterna är eniga om värdet 
av att reagera på förändringar och att ständigt arbeta med dessa ger dem försprång till 
kommande förändringar. Detta stärker Jacobsen (2013) i sin forskning där han menar att 
eftersom det är individer som arbetar i en organisation och att dessa hela tiden utvecklas måste 
även företaget följa utvecklingen vilket innebär att den hela tiden befinner sig i någon form av 
utveckling. 

6.2.2 Planering och implementering i organisation Y 

Cheferna ser planering som viktigt innan införandet av en förändring. Information och 
kommunikation kring förändringen menar både medarbetarna och cheferna är viktigt för att 
implementeringen ska lyckas och för att kunna gå vidare i processen. Kotter (1996) menar att 
det är viktigt att berätta och förmedla varför en förändring ska genomföras och påvisa det 
positiva med den. Medarbetarna talar i likhet med cheferna att det är viktigt att cheferna 
anpassar och styr förändringarna så att alla har chans och möjlighet att inrätta sig med den. 
Båda menar att det tar tid att implementera en förändring eftersom det handlar om människors 
vanor och beteende. Ges inte tid till detta medför det förvirring och processer avstannar. Detta 
beskriver Jacobsen (2013) som en risk med att arbeta med för många förändringsprocesser 
samtidigt.  
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Medarbetarna och cheferna talar båda om vikten av att arbeta som en grupp för att 
förändringsarbetet ska bli lyckat. Meningsskapande är här viktigt då individerna i gruppen 
söker mening med förändringen tillsammans via kommunikation och diskussion (Weick et al. 
2005).  

6.2.3 Kommunikation och engagemang i organisation Y 

Medarbetarna betonar att de måste få komma med åsikter och få vara med i dialogen under en 
förändringsprocess för att den ska nå framgång. Cheferna upplever problematik i att informera 
alla i organisation på ett effektivt och smidigt sätt. Eftersom alla medarbetare inte är på plats 
samtidigt försvårar det kommunikationen. Robertson et al. (1993) förklarar att ledningens 
förmåga att nå till enskilda individer är en viktig del i förändringsarbete eftersom det handlar 
om att förändra individuella beteenden.  
 
Medarbetarna ser kommunikationen som en viktig del i förändringsarbete och att de 
tillsammans med cheferna kan diskutera kring förändringen. De poängterar även att det är 
viktigt med kommunikation mellan de olika yrkesrollerna för att arbetet ska underlättas och 
delaktigheten öka. Detta kan kopplas till Weick et al. (2005) som menar att sökandet av svaret 
på frågan “Vad händer här?” framkommer genom kommunikation och utbyte med andra 
individer. 

6.2.4 Förändringsvilja, trygghet och kompetens i organisation Y 

Respondenterna upplever att ett hinder i en förändringsprocess är när förändringsviljan hos 
många personer i organisationen är låg. De menar att det krävs mycket arbete både från chefer 
men även medarbetarna för att förändringen ska lyckas och nå framgång. Angelöws (1991) 
forskning menar att det är viktigt att medarbetarnas förståelse till förändringen ligger i fokus 
för att förändringsviljan ska öka. 
 
Genom utbildning menar medarbetarna att de får mer trygghet men också att det öppnar upp 
för möjligheter vilket skapar engagemang och positivitet kring förändringar. Bovey och Hede 
(2001) menar att förändringars omfördelning av för- och nackdelar för individen påverkar om 
förändringsviljan är låg eller hög. 

6.2.5 Delaktighet och samarbete i organisation Y 

Något som diskuterades av alla respondenter var känslan av delaktighet. Medarbetarna berättar 
att de nu får vara med och påverka och förbättra vilket har lett till att de känner delaktighet och 
engagemang för processen. Angelöw (1991) tar upp bristen av delaktighet som ett hinder i 
förändringsprocessen och när detta hanteras på rätt sätt uppkommer istället engagemang. 
Cheferna menar att kommunikationen har blivit mycket bättre sedan starten av Lean och de 
tycker att medarbetarna blivit mer engagerade i processen. Detta menar Angelöws (1991) 
forskning beror på att medarbetarna får komma med förslag och att alla får vara med och 
diskutera förändringarna.  
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Såväl chefer och medarbetare beskriver att det är svårt i just deras organisation att samla alla 
samtidigt då de arbetar dygnet runt. Under möten är sällan alla samlade och informationen 
skickas genom mail vilket försvårar kommunikationen. Detta kan leda till en känsla av mindre 
delaktighet och processen kan ses som mer påfrestande eftersom de själva inte varit delaktiga 
i beslutstagandet kring förändringen och därmed inte ser nyttan med den (Angelöw 1991).  

6.2.6 Ledarskap i förändringsprocesser i organisation Y 

Cheferna talar i likhet med Mou (2014), han menar att ledarnas uppfattning om förändring 
avspeglas på hur väl medarbetarna tar emot den. Cheferna menar att det är viktigt att de är väl 
inlästa och tror på att förändringen ska lyckas. Detta kommer leda till att de kan förklara varför 
förändringen är nödvändig.  
 
Både medarbetarna och cheferna är eniga om att vissa har varit svårare att få med i processen 
och att det ibland gjort så förändringarna stannat upp. Cheferna berättar att de som haft lite 
lättare att anpassa sig, ofta har pushat och hjälpt andra medarbetare, detta anser vi vara “change 
poets”. Weick et al. (2011) menar att dessa personer leder och möjliggör att alla får medverka 
i arbetet. Medarbetarna menar också att processen gått snabbare framåt eftersom de har kunnat 
uppmuntra och hjälpa varandra när det varit svårt.  
 
Enligt Kotters åttastegsmodell (1996) säger han att det är en fördel att ha en ledande grupp som 
kan vägleda de andra. Under organisationens första del valde cheferna att börja med endast en 
grupp att testa förändringarna på. Detta upplevde både medarbetare och chefer som något 
positivt då andra blev intresserade av att testa och de såg fördelarna med det arbete som gjordes.  
 
Kotter (1996) tar upp feedback som en viktig parameter för ett lyckat förändringsarbete. Om 
ledarna uppmärksammar framgångar leder det till färre motsättningar. Feedback är något som 
cheferna uttrycker som svårt att hantera och det är komplicerat att veta hur mycket och när 
feedbacken ska komma. 

6.2.7 Styrningsriktning i organisation Y 

Respondenterna har en gemensam bild att det är viktigt att funderingar och åsikter för 
förbättring kommer underifrån men understryker även att beslutsfattande och ledarskap är en 
grundläggande del för cheferna. När styrningen antar ett “bottom-up”-perspektiv upplever 
medarbetarna sig mer delaktiga och betydelsefulla. Genom att låta medarbetarna vara med i 
förbättringsprocessen, menar cheferna att det blivit en annan trygghet i organisationen.  
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6.2.8 Olika roller inom förändringsarbete i organisation Y 

Medarbetarna och cheferna belyser vikten av att det finns en ledare under förändringsprocessen 
som stöttar och leder arbetet. Medarbetarna upplever att de genom chefernas närvaro och aktiva 
ledarskap känner trygghet. Genom att fånga upp motståndare till förändringen vid ett tidigt 
stadie menar cheferna är av betydelse för att arbetet ska fortgå. Cheferna menar att det är viktigt 
att följa upp och utvärdera det arbete som genomförts. De berättar att de måste återkoppla direkt 
till medarbetarna om det vart avvikelser i förändringsarbetet. Det talar i likhet med Johansson 
och Heide (2008) som menar att det är viktigt att granska de framgångar och motgångar som 
uppkommit i en förändringsprocess.  
 
Medarbetarna talar i samspråk med Ekblom (2015) när han talar om vikten av upprepning och 
kommunikation. Medarbetarna anser att upprepning och kommunikation leder till engagemang 
och att alla vet vilka mål som ska uppnås. Då ledarna ofta är med ute i arbetet leder det till 
trygghet och medarbetarna uppfattar det också som att det är lättare att kommunicera. Cheferna 
är med och aktivt leder sina medarbetare genom processen när de är med ute i arbetet vilket 
gör förändringarna blir resultatrika. Granberg (2016) samt Forslund (2009) tar upp vikten av 
att någon måste leda för att förändringarna ska bli effektiva. 
  



 41 

7 Slutsats 

 
Syftet med studien har varit att förklara hur medarbetare och chefer beskriver deras 
uppfattning om vad det är som skapar framgång i ett förändringsarbete. I det här kapitlet 
presenteras de slutsatser som vi kan dra utefter den analys som är genomförd. Det kommer 
även i detta kapitel presenteras egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 
 
 
Förändringsarbete ses i båda organisationerna som en ständigt pågående process. 
Förbättringsarbetet ligger i fokus för att utveckling ska främjas. Czarniawskas (2015) teori om 
att en organisation ständigt är i förändring och att det handlar om att kollektivt sträva efter 
utveckling stärker att samarbete är en viktig del i ett förändringsarbete.  Båda organisationerna 
framhäver att en framgångsfaktor är just att alla vill samverka och samarbeta i 
förbättringsfrågor. 
  
För ett förändringsarbete ska nå framgång krävs det engagemang och aktivt ledarskap där 
prioritering och skapande av goda förutsättningar är centralt. En förutsättning som 
medarbetarna pekar på är att inte flera projekt implementeras samtidigt då det upplevs som 
stressigt och oroligt. Alla är eniga om att en förändring fordrar tid eftersom det handlar om att 
påverka och förändra individers beteende och tankesätt och att det måste brytas ner i flera, små 
steg vilket kan hänvisas till Kotter (1996) då han talar om att förändringsprocessen tar tid och 
det därmed är viktigt att använda sig av kortsiktiga vinster i sin åttastegsmodell.  
 
För att ett förändringsarbete ska nå framgång är det grundläggande att ha en chef som leder och 
stöttar i processen istället för att styra sina medarbetare. Uppföljning och återkoppling kring 
förändringsarbetet visar empirin vara positivt då chefer i ett tidigt stadie kan fånga upp 
motståndare till förändringen för att guida och coacha dem genom den. En annan 
framgångsfaktor är att kommunikationen och närheten mellan medarbetare och chefer spelar 
stor roll i förändringsarbete. Genom att chefer finns med i det dagliga arbetet underlättar det 
kommunikationen och vi tolkar det som att det bidrar till en ökad trygghet hos medarbetarna.  
  
Cheferna tar också upp den viktiga planeringsfasen men nämner inte vikten av att medarbetarna 
är delaktiga i den fasen. Det skulle kunna tolkas som att de flesta förändringsarbetena kommer 
från ett “top-down”-perspektiv. Samtidigt visar resultatet av empirin att chefer trycker på att 
förändringarna ska initieras från medarbetarna för att bli framgångsrik. 
  
Resultatet av empirin visar att ett förändringsarbete har större chans att nå framgång om det 
initieras från ett “bottom-up”-perspektiv. Genom att initiativ till förändring kommer underifrån 
skapar det engagerade och motiverade medarbetare. Det stärker också Mintzberg (2009) när 
han förklarar att ledning och chefer inte har detaljsyn vilket innebär att de inte har förmågan 
att fatta lämpliga beslut och det är därför viktigt att involvera de som arbetar i processerna. En 
av respondenterna tar upp misslyckandet av ett förändringsarbete där styrningen utgick från ett 
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“top-down”-perspektiv vilket visade att ledningen inte hade tillräckligt med kunskap och att 
det ledde till att medarbetarna bland annat kände brist på delaktighet.  
 
Det är av vikt att chefer och ledning är förebilder i förändringsprocessen för att den ska lyckas. 
En av respondenterna pekade på vikten av att chefer också följer strategierna i 
förändringsarbetet annars kan det utgöra ett hinder i processen.  Cheferna i båda 
organisationerna menar också att deras tro och övertygelse är en grund för att 
förändringsarbetet ska vara framgångsrikt. Det skulle annars vara svårt för cheferna att 
argumentera och påvisa det positiva med arbetet och på så vis inte kunna skapa mening. 
  
I organisation Y talas det om personer som har tagit en central roll i förändringsarbetet vilket 
kan innebära att de varit “change poets”. Dessa har haft lättare att anpassa sig snabbare till 
förändringarna och har därefter hjälpt och stöttat andra i deras beteende- och tankeförändring. 
Både medarbetarna och cheferna i organisation Y talar om att ha en ledande grupp som först 
testar förändringen och blir förebilder för resten av organisationen. Kotters åttastegsmodell 
(1996) stärker att detta är en parameter till ett lyckat förändringsarbete. Den ledande gruppen 
visar för de övriga vilka fördelar som kommer med förändringen vilket leder till högre 
förändringsvilja. Förebilderna kan också kopplas till Weicks (2011) teori om vikten av att ha 
“change poets” i förändringsarbetet. 
  
Samtliga respondenter betonar betydelsen av utbildning. Genom detta menar de att de får 
trygghet genom kompetens och kunskap vilket de förklarar ger en högre förändringsvilja. Även 
delaktighet ses som en grundsten till ett lyckat förändringsarbete för samtliga respondenter. 
Till följd av att medarbetarna känner sig involverade och betrodda i organisationens utveckling 
skapar det engagemang och drivkraft.  
 
 
Framgångsfaktorer i förändringsarbete: 

• Ledarskap bör vara aktivt och engagerat 
• Alla bör känna delaktighet inom organisationen 
• Tid till implementering  
• Implementering i små steg 
• Tydlig och mycket kommunikation 
• “Bottom-up”-perspektiv 
• Utbildning för att möta förändringen 
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7.1 Egna reflektioner 

Vi har under studiens gång upptäckt att det som skapar framgång och det som hindrar ett 
förändringsarbete är kopplat till varandra och är dess motsatser. De olika framgångsfaktorer 
som medarbetarna och cheferna har beskrivit, kommer om inte de uppfylls, hindra att 
förändringsarbetet lyckas. Skulle exempelvis medarbetarna uppleva att de inte är delaktiga i 
förändringsprocessen kommer det bidra till lägre förändringsvilja och därmed hindra framgång 
i förändringsarbetet. Däremot om de känner sig delaktiga kommer det leda till en högre 
förändringsvilja och därmed ökar förutsättningarna för att förändringsarbetet ska lyckas. 
 
En annan intressant iakttagelse är att vi upplevde att chefer ibland saknade djupare kunskap för 
att kunna sätta ord på vad som egentligen gjorts för att lyckas med ett förändringsarbete. Om 
man inte kan sätta ord på det man gjort tänker vi att det är svårare att kunna generalisera sin 
kunskap från ett förändringsarbete till ett annat. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Under studien väcktes funderingar om företag bygger sitt förändringsarbete på tidigare 
forskning. Det skulle vara intressant att veta hur stor genomslagskraft forskningen har ute i den 
praktiska verksamheten. 
 
Eftersom alla respondenterna beskriver förändringsarbetet som ett förbättringsarbete funderar 
vi över om det är för att de båda organisationerna arbetar med Lean. Hade resultatet blivit 
annorlunda om vi hade intervjuat två organisationer som inte arbetar med Lean? 
 
I studien framkommer planeringsfasen som en viktig fas för att förändringsarbete ska nå 
framgång. Inför framtiden vore det därför intressant att studera en hel förändringsprocess från 
start till mål. Detta eftersom man då hade fått se vilka faser i ett förändringsarbete som är mer 
kritiska än andra och vad det är i de olika faserna som bör fokuseras på.  
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Bilaga 1 

Introduktion för intervju 
  
Information 
● Vår uppsats handlar om framgångsfaktorer och hinder i ett förändringsarbete. Vi vill i 

vår studie undersöka både medarbetares och chefers syn på detta. Eftersom ni arbetar 
med Lean innebär det också att ni hela tiden arbetar med förbättringar. 

  
Introduktionsrunda 
● Moderatorn (presenterar sig själv; namn, studerar ihop, tack för att ni vill hjälpa till) 
● Deltagarna presenterar sig själva och profession 

  
Intervjun här idag handlar om: 
● era uppfattningar, erfarenheter och berättelser om förändringsarbete. Alla upplevelser 

är lika viktiga och det finns inga rätt eller fel svar. Vi är inte heller några experter på 
ämnet. 

● Intervjun varar cirka 60 minuter och kommer att spelas in. Inga andra än vi kommer 
att ta del av vad som tas upp under intervjun. Vi ber er också att tänka på att det som 
sägs i detta rummet stannar här. 

● Den här intervjun är annorlunda än en vanlig intervju med frågor. Vi har tre 
nyckelområden vi vill ha synpunkter om, men det kommer vara ni som mestadels 
diskuterar och pratar med varandra. Ni för själva diskussionen och om det behövs 
kommer vi in med någon fråga. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide - medarbetare 
  
Nyckelområde 1: Vad lägger ni i begreppet förändringsarbete? 
  
● Vad för typer av förändringar har skett? Har det skett förändringar tidigare i 

organisationen som har varit lyckade eller misslyckade? (Kan ni beskriva kort vad 
som har skett).  
  

● Vilka bakomliggande orsaker fanns till förändringarna? 
  
● Vad engagerar er till att kontinuerligt förbättra verksamheten? 

  

Nyckelområde 2: Vilken är er erfarenhet av organisationsutveckling och 
förändringsarbete? 
  
● Brukar det vara framgångsrikt? Varför/varför inte?  

  
● Om ni tänker på ett särskilt förändringsarbete med en början och ett slut, vilka är de 

kritiska faserna i det enligt er erfarenhet?  
  
● Hur upplever ni att förändringarnas tidpunkt har varit? Har de skett vid rätt läge i 

tiden? 
  
● Upplever du det finns någon skillnad mellan medarbetarnas åsikter kring behov av 

förändring och ledningens mening kring vad som är viktigt/fungerande eller inte? 
  
●  Hur har mål/vision/nödvändighet av förändringarna förmedlats? 

  
Nyckelområde 3: Är det viktigt eller oviktigt att man har olika roller inom 
förändringsarbete och organisationsutveckling? 
  
● Vem eller vilka som tar initiativ? Vilka som leder och stöttar? Vilka som utvärderar 

etc? Varför? 
  
● Hur påverkar era chefer er till att ständigt förbättra verksamheten? 

  
● Vill ni berätta hur ledningens delaktighet i förbättringsarbetet kommer till uttryck?  

  
● Hur brukar er roll i organisationsutveckling och förändringsarbete se ut? (På vilket 

sätt deltar ni i det arbetet? Beskriv hur)  
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Bilaga 3 

Intervjuguide - chefer 
  
Vill ni berätta om ert arbete kring Lean? 
  
Nyckelområde 1: Organisationsförändring 
  
● Vad för typer av förändringar har skett? Har det skett förändringar tidigare i 

organisationen som har varit lyckade eller misslyckade? (Kan ni beskriva kort vad 
som har skett).  

  
● Vilka bakomliggande orsaker fanns till förändringarna? 

  
● Vad engagerar er till att kontinuerligt förbättra verksamheten? 

  

Nyckelområde 2: Vilken är er erfarenhet av organisationsutveckling och 
organisationsförändring? 
  
● Brukar det vara framgångsrikt? Varför/varför inte? (Ska vi berätta om hinder och 

framgångsfaktorer?)  
  
● Om ni tänker på ett särskilt förändringsarbete med en början och ett slut, vilka är de 

kritiska faserna i det enligt er erfarenhet? 
  
● Hur upplever ni att förändringarnas tidpunkt har varit? Har de skett vid rätt läge i 

tiden? 
  
● Vilka områden anser ni vara det mest relevanta att utveckla för att öka delaktigheten 

och engagemanget kring organisationers förbättringsarbete hos samtliga anställda? 
  
● Upplever du det finns någon skillnad mellan medarbetarnas åsikter kring behov av 

förändring och ledningens mening kring vad som är viktigt/fungerande eller inte? 
  
Nyckelområde 3: Är det viktigt eller oviktigt att man har olika roller inom 
förändringsarbete och organisationsutveckling? 
  
● Vem eller vilka är det som tar initiativ? Vilka som leder och stöttar? Vilka som 

utvärderar etc? Varför? 
  
● Hur brukar er roll i organisationsutveckling och förändringsarbete se ut? (På vilket 

sätt deltar ni i det arbetet? Beskriv hur)  
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