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Sammanfattning 
 
Arbetslivet förändras, i likhet med dagens övriga samhälle, i en accelererande takt. Det är 
genom förändringar och utmaningar som människan utvecklas, personligen och yrkesmässigt. 
Förändringar möts många gånger av motstånd. Syftet med denna studie är att undersöka hur 
olika faktorer påverkar individers upplevelser av förändring. Intervjuer utfördes med åtta 
personer inom ett företag som genomgår en organisationsförändring. Frågeställningen som 
ligger till grund för studien är hur olika faktorer kan stärka eller minska det eventuella 
motståndet från individerna som kan uppstå i samband med en förändringsprocess. Motstånd 
har länge setts som en mycket viktig faktor som kan påverka förändringens framgång, tidigare 
forskning har sett motstånd som något negativt, något som måste bekämpas och övervinnas för 
att förändringen ska lyckas. Dagens forskning har resulterat i att motstånd ses för vad det 
verkligen är, ett komplext mångfasetterat fenomen som uppstår till följd av flera olika faktorer. 
Som ett resultat av studien har vi sett att bristfällig och dåligt förankrad information är ett 
hinder för en bra förändringsprocess. Får de anställda vara med och ta fram förslag till 
förändring ökar motivationen. När information ska ges om en stundande förändring gäller det 
att vara tydlig för att undvika osäkerhet och onödiga missförstånd. 

Nyckelord: Förändring, motstånd, påverkan, delaktighet 
 
 
 

 



 

 
 

Organizational change – threat or challenge 
A study of the experience of an organizational change 
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Abstract 
  
Working life changes, just like the rest of today’s society, at an accelerated pace. It is through 
changes and challenges that human beings develop, personally and professionally. Changes are 
often met by resistance. The purpose of this study is to see how different factors influence 
individuals’ experiences of change. Interviews were performed with eight individuals within a 
company that is experiencing an organizational change. The question at issue for this study is 
how different factors can increase or reduce individuals’ possible resistance that may occur 
when a change in process is taking place. Resistance has, for a long time been viewed as a very 
important factor that may affect the success of change, in previous research resistance has been 
viewed as something negative, something that has to been fought and conquered in order for 
change to succeed. Today’s research shows results of resistance being viewed for what it really 
is; a complex multifaceted phenomenon that arises on account of many different factors. As a 
result of the study we have seen that insufficient and poorly backed up information is an 
obstacle in the way of a good changing process. When the employees are allowed to be a part 
of developing suggestions for change, motivation increases. When information is given about 
upcoming changes, it is important to be clear in order to avoid unnecessary misunderstandings. 
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Inledning 

Redan på ett tidigt stadium intresserade vi oss för de utmaningar som många företag står inför 
när det handlar om att på det ena eller andra sättet möta krav från en allt mer föränderlig 
omvärld. Dagens samhälle kännetecknas av en accelererande förändringstakt och arbetslivet 
förändras i en allt högre takt (Angelöw, 1991). Det finns en önskan av att anpassa 
organisationer till individuella behov och önskemål, samtidigt som organisationer sällan kan 
fungera bra utan att också individerna anpassar sig efter organisationerna.  
  
Önskan om eller behov av förändring kan vara olika för olika personer, vilket i vårt fall handlar 
om ledningen, de anställda på företaget men även kundernas förväntningar på företaget. 
Förändringarna är en förutsättning för att organisationen ska utvecklas. Anställdas och 
organisationers förändringsvilja och förändringsbenägenhet blir honnörsord men också viktiga 
förutsättningar för att klara av en alltmer ökad konkurrens (Ibid). Förändringar möts många 
gånger av motstånd, ibland stort och ibland mindre.  
 
Mot bakgrund av detta väcktes ett intresse för att studera hur individer upplever en förändring. 
Syftet med studien är att utifrån intervjuer samt tidigare forskning beskriva och analysera hur 
olika faktorer påverkar individers upplevelser av förändring och därefter besvara 
frågeställningen som handlar om hur individer upplever en organisationsförändring. Denna 
studie är skapad för att underlätta för framtida organisationsförändringar, skapa förståelse för 
de anställdas upplevelse samt undersöka om resultatet stämmer överrens med tidigare 
forskning om förändringar och motstånd. En avgränsning har gjorts genom valet att studera 
organisationsförändringen ur individuella medarbetares upplevelser, inte ur ledningens 
perspektiv. Detta då mycket av tidigare forskning utgår från ledningsperspektiv och det finns 
därför ett intresse att undersöka hur individer upplever organisationsförändringar. Ytterligare 
avgränsning som gjorts är att det i den aktuella studien enbart är Försäkringsbolaget i Halland 
som studerats, detta trots att företaget finns representerat över hela Sverige. Anledningen till 
denna avgränsning är dels tidsskäl och dels beroende på att alla län styr själva hur 
organisationen ska byggas upp, således har inte samtliga läns kontor genomgått en liknande 
förändringsprocess.  
 

Tidigare forskning  
Förändring 

Enligt Jacobsen (2005) syftar en organisatorisk förändring till att förändra beteenden, 
strukturer eller kulturer. Språkrådet skriver att förändring innebär ändring, förvandling 
(http://lexin.nada.kth.se/, 20071217). Det är viktigt att tänka på att människor utvecklas och 
förändras olika. Organisationer består sällan av en enhetlig grupp individer utan av flera olika 
som påverkar varandra. Det är därför viktigt att i en organisationsförändring se och förstå hur 
individer och grupper tar emot förändringar samt hur förhållandet mellan grupperna förändras 
(Jacobsen, 2005).  
 
En förändring börjar med att någon får en idé, en idé om hur organisationen kan utvecklas och 
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förbättras. Darling (1986; ref. i Boevy & Hede, 2001) anser att det är viktigt att tänka på att en 
förändringsidé som uppfattas som bra av en person kan uppfattas som dålig av en annan. 
Individer upplever inte bara förändringen olika, de skiljer sig också i sin vilja att anpassa sig 
till förändringen. Av dem som inte anser att förändringen är bra uppstår ofta ett motstånd till 
förändringen. 
  
Att lämna nuläget för att uppnå ett nytt läge är vad ett förändringsarbete bygger på. Att skapa 
en målbild är en förutsättning för att lyckas med en förändring. Gräsberg och Hulteberg (2005) 
för ett resonemang kring målbilden. Målbilden ska tala om vad som förväntas uppnås med 
förändringen, de menar att målbilden ska ge motiv till varför förändringen ska genomföras. För 
att skapa en enhetlig förståelse för målbilden är det viktigt att beskriva bakgrunden till 
förändringen. 
 
Gräsberg och Hulteberg (2005) betonar vikten av att fokusera på de positiva effekter som 
förväntas uppnås med förändringen. De negativa effekterna kommer att diskuteras ändå så de 
behöver ingen förstärkning. I lika stor utsträckning som målbilden förankras måste även 
innebörden av förändringen förankras. Förankringen, eller bristen på den, kan stjälpa eller 
hjälpa ett förändringsarbete. Om förankringen misslyckas kan det leda till att förändringen inte 
går att genomföra. Lyckas organisationen inte få de berörda att acceptera förändringen kommer 
de inte att känna sig motiverade vilket i sin tur leder till att verksamheten aldrig kommer kunna 
fungera så bra som det är tänkt. Hur mycket förankring som krävs är olika från situation till 
situation, alla förändringar kräver inte lika mycket förankring. Gräsberg och Hulteberg (Ibid) 
ser förankringen som en försäljning där det gäller att sälja in förändringen så pass övertygande 
att medarbetarna är beredda på att sälja den vidare. 
 

Motstånd och dess orsaker 
Motstånd betyder enligt nätversionen av Svenska Akademins Ordlista: ”handling eller 
verksamhet till försvar mot eller avvärjande eller hindrande av annan handling eller 
verksamhet och dylikt (till exempel ett angrepp, utförandet av något, någons strävanden eller 
planer och dylikt), handlingen att sätta sig till motvärn mot någon eller något eller att i 
hindrande syfte uppträda mot någon eller att sätta sig mot något; förhållandet att någon icke 
ger vika för någon eller något” (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 20071217). Denna studie 
handlar dock inte om fysiskt motstånd utan attityder och inställningar till förändring. 
 
Kyle (1993; ref. i Boevy & Hede, 2001) hävdar att graden av motstånd beror på två 
närliggande faktorer, kontroll och omfattning. Den första är graden av kontroll en individ har 
över förändringen och hans/hennes förmåga att starta, ändra och stoppa förändringen. När 
kontrollen över förändringen ökar, minskar motståndet. Oro och rädsla kan ha en förlamande 
effekt och ökar då medarbetarna inte känner att de har kontroll över situationen. Gräsberg och 
Hulteberg (2005) menar att även medarbetare som inte har något att frukta av förändringen 
ändå kan göra motstånd genom att tex. inte arbeta lika hårt. Den andra faktorn Kyle (1993; ref. 
i Boevy & Hede, 2001) tar upp är graden av påverkan förändringen har på individen. Desto 
högre påverkan av förändringen desto högre motstånd. Med andra ord, förändringar med låg 
påverkan och hög individuell kontroll leder till mindre motstånd än en förändring med hög 
påverkan och låg individuell kontroll. Kanter (1985) menar att motstånd till förändring kan 
påverkas av själva överraskningen, då individer lätt kan förbryllas över beslut och förändringar 
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som kommer över dem plötsligt och utan förvarning. Motstånd mot förändringen blir då en 
första reaktion eftersom medarbetarna inte fått möjlighet att förbereda sig mentalt. För att 
uppnå förankring anser Gräsberg och Hulteberg (2005) att förändringen aldrig får uppfattas 
som ett färdigt förslag uppifrån. Medarbetarna bör ges möjlighet att kunna påverka och vara 
delaktiga. Ledningen måste vara lyhörd och beredd att lyssna på organisationen. Förändringar 
måste diskuteras och ifrågasättas i den berörda organisationen, enskilda individer bör ges 
utrymme för detta. 
 

Motstånd som reaktion 
Block (1989; ref. i Wadell & Sohal, 1998) beskriver motstånd som ett uttryck av reservation 
vilket normalt uppstår som en respons eller reaktion till förändring. Denna reaktion ser 
ledningen ofta hos de anställda genom att de försöker stoppa, försena eller ändra det ledningen 
vill förändra. Motstånd ses därför ofta som något negativt av ledningen. Att anställda många 
gånger gör motstånd eller är negativa vid organisationsförändringar anser Angelöw (1991) är 
logiskt med tanke på att de flesta organisationsförändringar är toppstyrda, där anställda blir 
presenterade färdigpaketerade förändringsåtgärder, vilka de inte har någon möjlighet att 
påverka. Jonasson (1979) poängterar att om en förändring uppfattas som resultat, av ett beslut 
fattat över huvudet på den enskilde, upplever individen med stor sannolikhet förändringen som 
provokativ. Om beslut om förändringen sker i samråd upplevs dessa som mycket mindre 
provokativa. Lennéer- Axelsson och Thylefors (1991) för ett resonemang kring att misslyckade 
förändringar ofta beror på att de som har ansvaret för dem inte tillräckligt brytt sig om känslor 
och åsikter bland dem som konkret ska genomföra förändringen. 
 
Människor motarbetar inte förändringar automatiskt, det är de potentiella följderna och 
osäkerheten som förändringen kan orsaka som kan komma att motarbetas enligt Jacobsen 
(2005). En individ kan välja att motarbeta en förändring trots att han/hon ser nyttan av 
förändringen, detta eftersom individen själv kan förlora på den. En anledning till att individen 
gör motstånd är att förändringen kan innebära nya arbetsuppgifter som individen inte är säker 
på att klara av (Ibid). När individer riskerar att förlora något, så som tryggheten i att behärska 
arbetsuppgifter, anser Kotter och Schlesinger (1979) att fokus ofta läggs på individens bästa 
och individen bortser från den totala nyttan som förändringen skulle kunna ge. 
 
Kotter och Schlesinger (Ibid) bedömer att vissa människor har större benägenhet än andra att 
motarbeta förändringar, detta till stor del för att deras förmåga att förändras är begränsad. 
Lennéer- Axelsson och Thylefors (1991) beskriver att i samband med förändringar fastnar en 
del i olika slags förhoppningar. Motståndare hoppas att den planerade förändringen skall 
försvinna på vägen och aldrig fullföljas. Infrias dessa förhoppningar blir skadeglädjen stor. 
Andra blir istället euforiska och får orealistiska förväntningar på den kommande förändringen. 
Oavsett vilka förväntningar eller farhågor individerna haft inför en förändring kan resultatet bli 
något av en överraskning, en verklighetskonfrontation. En del byter jobb som konsekvens, 
andra accepterar verkligheten och tar aktivt itu med den. 
 

Motståndets positiva konsekvenser 
Tidig forskning stödjer teorin om att motstånd är något negativt, något som skall motarbetas. 
Block (1989; ref. i Wadell & Sohal, 1998) anser att det under senare år har skett en viss 
svängning vad gäller förhållningssättet till motstånd. Ett visst motstånd mot förändringar är 
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bra, men det är viktigt att motståndet är sakligt baserat (Gräsberg och Hulteberg, 2005). 
Jacobsen (2005) anser att ur ett pessimistiskt perspektiv kan det vara en indikation på att ingen 
engagerar sig om inget motstånd uppstår, människorna och de externa parterna i organisationen 
är helt enkelt ointresserade av om det går bra eller dåligt för organisationen. Levinson (1997) 
tycker att motstånd bör användas som en kritisk källa. På så sätt kan motståndet omvandlas till 
konstruktiv kritik vilket i sin tur kan leda till ett sökande efter alternativa metoder. Genom att 
medarbetare och förändringsledning arbetar tillsammans kan utbytet ske successivt och en 
överenskommelse kan ske under processens gång. Istället för att se motståndet som ett 
trångsynt egenintresse av de individuella arbetarna, börjar det ses som ett resultat av olika 
sociala faktorer.  
 

Olika faktorer som orsaker till motstånd 
Waddell och Sohal (1998) tar upp olika faktorer till varför motstånd kan uppstå;  
 
Rationella faktorer – motstånd kan uppstå när de anställdas syn på resultatet av förändringen 
skiljer sig från det resultat ledningen förutser (Ansoff 1988, Grusky & Miller 1970, Kotter 
1986; ref. i Wadell & Sohal, 1998). Motstånd kan bero på att förändringen i sig kräver extra 
insatser, vilket innebär att förändringen ofta gör att personalen pressas hårdare på jobbet under 
en period. Under en övergångsperiod kan de bli tvungen att arbeta med både det ”gamla” och 
det ”nya”, detta kan ge en känsla av att arbetstrycket ökar, vilket många ställer sig negativa till 
(Jacobsen, 2005).  
  
Icke rationella faktorer – en reaktion hos individuella medarbetare till en föreslagen förändring 
kan vara ett resultat av hur mottaglig individen är för förändring samt hur individen anser sig 
gynnas av förändringen. Upplevelsen av förändringen behöver således inte baseras utifrån en 
ekonomiskt rationell bedömning. Detta kan inkludera anställda som gör motstånd för att de 
helt enkelt inte vill byta kontor eller att de föredrar att arbeta med en speciell person (Judson 
1966, Kaufman 1971, McNurry 1973, Sayles och Straus 1960; ref. i Wadell & Sohal, 1998). 
Det finns även de som inte vill förlora den arbetsuppgift de behärskar eller trivs med. Jacobsen 
(2005) anser att både arbetsuppgifterna och det fysiska rummet kan vara känslomässigt 
laddade. Individen skapar en identitet som är knuten till de uppgifter som utförs och till den 
fysiska miljö individen befinner sig i på jobbet. Många organisatoriska förändringar kan då 
uppfattas som ett hot mot denna identitet, och skapar en rädsla för att förlora något som känslor 
investerats i.  
 
Ledningsfaktorer – motstånd kan uppstå genom att förändringar sker av den formella hierarkin, 
tex. att chefer på mellannivå får gå. Förändringar innebär för många ett direkt hot mot det egna 
inflytandet. Motståndet här har inte så mycket att göra med att de anställda förlorar makt utan 
mer att de ges mindre handlingsutrymme. Att inte ha möjlighet att påverka sin situation bidrar 
ofta till att individen är mer utsatt för vad andra gör och vad de menar att de ska göra (Judson 
1966, Lawrence 1954; ref. i Wadell & Sohal, 1998). 
  
Jacobsen (2005) och Kanter (1985) för ett resonemang om att förlust av sociala relationer kan 
vara en källa till motstånd, förändringar av en organisation medför ofta att förhållandet mellan 
människor ändras, vilket av många kan upplevas som något negativt. Jacobsen (2005) menar 
vidare att förändringar av organisationer ofta medför att människor omgrupperas tex. genom 
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att enheter splittras upp, att människor förflyttas eller att enheter slås samman. Det kan 
innebära att kontakten tappas med kollegor som lärt känna varandra genom samarbete, i stället 
ska nu samarbete ske med nya personer. Detta medför att många förlorar den sociala 
tillhörigheten i den ursprungliga gruppen.   
 
Som ett resultat av denna forskning ses motstånd till förändring som ett komplext 
mångfasetterat fenomen som orsakas av flera olika faktorer. Denna forskning har lett till att 
motstånd inte nödvändigtvis är något negativt för organisationen, motståndarna ska inte ses 
som fiender till förändring då motstånd kan spela en viktig roll i en organisationsförändring. 
När ordet motstånd nämns har det en tendens att ses som negativt, trots att motstånd många 
gånger är den effektivaste responsen som finns (Hultman, 1979; ref. i Wadell & Sohal, 1998). 
Motstånd bör användas konstruktivt. Motstånd kan vara en sund reaktion, när samhälle och 
arbetsliv förändras i en takt som är alltför påfrestande. Det är ett friskhetstecken när människor 
ifrågasätter och protesterar, även om det ställer till bekymmer för dem som har till uppgift att 
genomföra förändringar. Lennér-Axelsson och Thylefors (1991) menar att individen ständigt 
måste förändras för att utvecklas, bara det finns en saklig grund till förändringen. 
 

Betydelse av förankring vid en förändring 
I takt med att förändringar sker allt snabbare och organisationer hela tiden utvecklas har 
förtroende för ledarskapet fått en allt större betydelse. För att lyckas med en förändring är det 
viktigt att de anställda har förtroende för ledningen och organisationen (Lines, Selert, Espedal 
& Johansen, 2005). Öppenhet i ledarskapet uppfattas som förtroendegivande och pålitligt till 
skillnad från de ledare vars tankar och känslor angående förändringen hemlighålls.  
  
Gräsberg och Hulteberg (2005) menar att det inte bara handlar om vad som sägs när ny 
information ska förmedlas, det handlar även mycket om vem som förmedlar det. Den som 
förmedlar informationen ska vara trovärdig då detta avgör hur budskapet uppfattas. Även 
Kanter (1985) anser att en förändring kan ses och upplevas olika på grund av vem som 
förmedlar budskapet, men även varifrån i organisationen det kommer. Gräsberg och Hulteberg 
(2005) finner att engagemanget från medarbetarna spelar en stor roll i förankringsarbetet. 
Genom att välja engagerade personer som har ett stort förtroende bland sina kollegor och 
arbetskamrater att representera medarbetarna uppnår initiativtagarna till förändringen ofta en 
god förankring. 
 
För att målbilden ska upplevas som meningsfull tycker Gräsberg och Hulteberg (Ibid) att den 
skall vara tydlig och ingå i ett sammanhang. För att förstå hur saker och ting hänger ihop och 
för att förstå behovet av förändringen är det viktigt att medarbetarna har klart för sig hur 
sammanhanget ser ut. Genom att klargöra bakgrunden för alla som berörs av förändringen så 
att de förstår syftet, ges de berörda en chans att få förståelse för förändringens drivkrafter. 
 
 Gräsberg och Hulteberg (Ibid) menar att bristen på tydliga direktiv och otydlighet vid 
informationen ligger bakom mycket kritik vid organisationsförändringar. Att ge sig in i ett nytt 
verksamhetsområde fattas ofta av styrelse och affärsmodellen utarbetas av ledningen osv. Alla 
nivåer inom organisationen har sina problem att kämpa med. Det som är viktigt att tänka på är 
att försöka lösa problemen på den nivå de dyker upp så att inte underliggande nivåer drabbas. 
För att lösa problemen kan förutsättningarna behövas ändras längs vägen, vilket bör vara med i 
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beräkningarna redan från början . 
  
Gräsberg och Hulteberg (Ibid) diskuterar betydelsen av att lägga extra tid på att bryta ner 
förändringen i mindre delar så att alla får en chans att förstå hur de kommer att påverkas av 
förändringen. Om alla inte får en chans att förstå vad förändringen innebär kommer den vara 
svårare att acceptera. Att inte alla accepterar den kan i sin tur leda till att vissa kommer att 
fungera som en bromskloss i det fortsatta arbetet. 
 

Kommunikationens betydelse 
Ett hinder för ett lyckat förändringsarbete kan vara otillräcklig eller felaktig information.  Detta 
brukar ofta inledas med ryktesspridning som uppkommer genom brist på information och kan 
förebyggas genom att de som berörs av förändringen får riklig och direkt information. I särskilt 
påfrestande situationer som vid organisationsförändringar är det stor risk att budskap 
missuppfattas. Det är viktigt att upprepa budskapet även om det är tröttsamt för dem som 
meddelar informationen. Riklig och direkt information är av stor betydelse för ett bra 
förändringsarbete anser Angelöw (1991). Även Ahrenfelt (1995) betonar hur betydelsefullt det 
är med både information och kommunikation i ett förändringsarbete. Författaren poängterar 
hur viktigt det är att förstå skillnaderna mellan dessa. Information är en envägsprocess medan 
kommunikation är en flervägsprocess. Här menar Ahrenfelt (Ibid) att det inte är tillräckligt att 
informationsmaterialet sprids, det måste även kommuniceras. Kommunikation är även viktigt i 
betydelse av uppmuntran. Ahrenfelt (Ibid) belyser hur angeläget det är att chefer stödjer och 
uppmuntrar sina medarbetare under ett förändringsarbete i syfte att minimera känslor av att 
inte ha kontroll på vad som händer. 
 

Osäkerhet 
Osäkerhet vid en förändring kan bero på vilken omfattning förändringen har men också 
organisationens förmåga att genomföra förändringen på ett sätt som kan bli så framgångsrikt 
som möjligt. Medarbetarna kan känna oro över att inte kunna bedöma på vilket sätt 
konsekvenserna av förändringen kommer att drabba dem själva. Varje förändring innehåller ett 
osäkerhetsmoment vilket kan bidra till rädsla och ängslan. En rädd människa är en människa 
som känner sig hotad på något sätt. Ju större en förändring förefaller att bli jämfört med 
utgångsläget, ju större upplevs det möjliga hotet (Isabella, 1990; ref. i Lines et al., 2005). Om 
individen uppfattar en förestående förändring som hotfull, oavsett om den objektivt sett är det 
eller inte, kommer en stor del av personens energi att användas till att försvara sig. Om 
förändringen uppfattas som positiv kommer däremot individens energi att kunna användas till 
aktivitet och konstruktivitet (Angelöw, 1991). En hög nivå av osäkerhet leder i sin tur till ett 
stort behov av information, i form av kommunikation, från dem som leder förändringen. Den 
här typen av information och kommunikation är särskilt viktig i beslutsprocesser där de som 
kommer att uppleva förändringen inte har fått vara delaktiga i planeringen av 
förändringsprocessen (Lines 2004; ref. i Lines et al., 2005). 
  
Att lära in nya vanor och tankesätt kan enligt Lennéer- Axelsson och Thylefors (1991) vara 
tröttsamt, genom vanor och ritualer sparas energi. De flesta förändringar innebär en ökad 
spänning och oro och därmed större arbetsbelastning, fysiskt och psykiskt. Förändringar blir 
lätt också ett hot mot den upplevda arbetsidentiteten och det egna självförtroendet, eftersom 
individen under mer genomgripande förändringar känner sig okunnig och misslyckad under 
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inlärningstiden. Personer som lagt många arbetsår bakom sig tillhör sällan de mest 
förändringsivriga. Trygghet och gamla vanor värderas istället högt och illusionerna är färre. 
 

Förändringsarbetets olika faser 
Kurt Lewin presenterade 1951 en teori om organisationsförändringar. Den handlar om att 
organisationen genomgår tre olika faser vid en förändring – upptinings-, förändrings- och 
återfrysningsfasen. Upptiningsfasen handlar om att få de anställda att inse behovet av en 
förändring. Deras nuvarande situation diskuteras för att de anställda ska få upp ögonen för att 
en förändring behöver göras. I den här fasen ses dagslägets rutiner igenom, det gäller här att 
vara öppen för nya förslag och nya lösningar. Det är viktigt att det finns en motivation och 
delaktighet i processen och att de anställda kan få svar på frågor kring mål och syfte etc. När 
tex. mål, tidsplan, metod är fastslaget har förändringsfasen inträtt. Denna fas följer en tydlig 
struktur både vid själva arbetet med förändringen och vid informationsspridningen som ges till 
alla berörda parter. Nya beteendemönster införs i organisationen som ska syfta till att förstärka 
den effekt som förändringen vill uppnå. I den slutgiltiga fasen är det sedan dags att försöka 
”frysa” det önskade/uppnådda tillståndet (Bruzelius & Skärvad, 1995). 
 

Problemformulering 
En organisation behöver ibland genomgå förändringar för att möta kundernas behov och 
samhällets krav. Vår förförståelse säger oss att förändringar, stora som små kan leda till 
motstånd. Problemformulering som studien baseras på är: Hur människor i förändringsarbete 
upplever förändringsarbetet. Syftet med detta är att undersöka förhållanden som kan påverka 
förändringsbenägenheten i positiv eller negativ riktning . 
 

Frågeställningar 
Den frågeställning vi utgått från i studien handlar om att studera hur individer upplever en 
förändringsprocess. 
 

Bakgrund 
Det företag som valts att studeras genomgår för närvarande en organisationsförändring som 
innebär ett nytt arbetssätt för de anställda på företaget. Företaget bildade 1889 ett 
brandstodsbolag som senare kom att utvecklas till Försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget 
består av 24 självständiga och lokala försäkringsbolag som samverkar genom det gemensamt 
ägda Försäkringsbolaget AB med dotterbolag. Det är på det lokala Försäkringsbolaget som i 
princip alla kundkontakter sker och där fattas också de för kunderna viktiga besluten. 
Försäkringsbolaget erbjuder ett komplett sortiment av bank- och försäkringstjänster, som till 
exempel bank- och fondsparande, lån, bankkort, liv- och pensionsförsäkringar. De lokala 
Försäkringsbolagen har kundansvaret, med några få undantag. De sköter all försäljning av 
samtliga bank- och försäkringstjänster. Försäkringsbolagen finns nära kunderna och kan 
därmed enklare ge en snabb, bra och personlig service, inte bara när kunden vill öppna 
bankkonto, köpa en försäkring eller spara i fonder, utan även när en skada inträffat. 
Försäkringsbolagen är ömsesidiga, det vill säga de ägs av sina kunder, vilket innebär att en del 
av överskottet kan gå tillbaka till kunderna i form av återbäring. Försäkringsbolaget består av 
ca 140 anställda. 
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1996 startade även Försäkringsbolaget en banksida för att bättre tillgodose kundernas behov. 
Fram till idag, 2007, har Försäkringsbolaget bestått av dels bankrådgivare och dels 
försäkringsrådgivare. Den omorganisering som genomförs och som ska studeras innebär att 
bank- och försäkringssidan ska slås samman. En och samma person på Försäkringsbolaget ska 
i framtiden kunna hjälpa kunden med samtliga ärenden som han eller hon har. De olika 
kontoren som finns i Halland kommer att delas upp i två delar och få var sin chef. Tidigare har 
de haft två affärsområdeschefer, en för bank och en för försäkring.  Nu kommer chefernas 
ansvarsområden delas upp efter kontorens geografiska placering, där ansvarsområdena 
kommer delas upp i syd respektive nord. 
  
Omorganiseringen kommer att träda i kraft i januari 2008 och beräknas ta ca 2 år innan alla är 
fullärda med sina nya uppgifter. Förändringen kommer att medföra ett nytt lönesystem för de 
anställda, då bankrådgivare idag har fast lön medan försäkringsrådgivarna har en fast lön samt 
en rörlig del som baseras på hur mycket de säljer. Vilket lönesystem det kommer att bli i 
framtiden är fortfarande ovisst.   
 
Från att tidigare arbetat individuellt kommer de, i och med den stundande omorganisationen, 
att börja arbeta i team. Bankrådgivare och försäkringsrådgivare kommer att ingå i teamen. 
Målet är att alla i teamet ska kunna allt, det vill säga det ska inte vara uppdelning mellan de 
som sitter på bank och de som sitter på försäkring, alla ska inneha den kompetens det krävs för 
att kunna hjälpa kunderna hela vägen från bolån till hemförsäkring etc. Varje team har en 
teamledare som ska fungera som en coach för teamet. 
 
 

Metod 
 
Studien är baserad på en kvalitativ metod som valdes för att vi är intresserade av att undersöka 
förhållanden som kan påverka förändringsbenägenheten i positiv eller negativ riktning. Samt 
för att få en ökad förståelse för individers upplevelse och erfarenheter vid en 
förändringsprocess. Fokus i studien har varit på kvalitativa aspekter vilket varit avgörande för 
valet av metod. 
 
De intervjuer som genomförts har baserats på Kvales (1997) sju steg som han tar upp i boken 
”Den kvalitativa forskningsintervjun”. Det första steget är tematisering vilket handlar om att 
formulera undersökningens syfte och att beskriva ämnet för undersökningen innan 
intervjuandet börjar. Planering där hänsyn ska tas till vilken kunskap som eftersträvas. 
Intervjuerna bör genomföras med hjälp av en intervjuguide och ett reflekterande 
förhållningssätt till den kunskap som söks. Utskrifterna av intervjuerna bör förberedas för 
analys vilket innebär att de skrivs om från talspråk till skriftspråk. Val av analysmetod avgörs 
utifrån undersökningens syfte och ämne. När intervjuerna är analyserade ska intervjuresultatets 
generaliserbarhet fastställas genom en diskussion om reliabilitet och validitet. Slutligen ska en 
rapportering ske som tar med de etiska och vetenskapliga aspekterna. 
 
Nyckelfrågorna vid planeringen av en intervjuundersökning gäller intervjuns, vad, varför och 
hur. Vad, att skaffa sig förkunskap om det ämne som ska undersökas. Genom att studera 
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tidigare forskning inom förändringsarbete och organisationer har den kunskap som ligger till 
grund för arbetet samlats in. Varför, att klargöra syftet med undersökningen. Hur, att förvärva 
kunskap om olika intervju- analystekniker, och att avgöra vilka som är lämpligast i detta 
sammanhang (Ibid).  

Urval 
Eftersom studiens syfte var att undersöka hur personal upplever en förändringsprocess gjordes 
ett val att kontakta ett företag som just skulle genomgå en förändring. Populationen består av 
30 anställda, där 15 har hand om bankärenden och 15 har hand om försäkringsärenden. På 
grund av tidsbegränsning har ett urval gjorts då det inte hade varit möjligt att intervjua alla som 
berörs av förändringen. Urvalet har skett genom att en förfrågan gick ut till samtliga anställda 
som är berörda av organisationsförändringen. De fick därefter anmäla sitt intresse att delta i 
studien. Den ursprungliga planen var att utifrån de som anmälde sitt intresse göra ett 
slumpmässigt urval. Svarsfrekvensen blev dock inte så hög, sju personer anmälde sitt intresse 
för att delta i studien, vilket resulterade i valet att intervjua samtliga sju anställda som anmält 
sig. 
  
Även en intervju med en av initiativtagarna till förändringen, tillika blivande chef över hälften 
av de team som kommer att bildas, genomfördes. Syftet med den intervjun var att undersöka 
varför företaget valt att göra en förändring samt att höra en representant från ledningens åsikter 
kring förändringen. 
 

Material 
För att få fram information om personalens upplevelse av förändringsarbete har två 
intervjuguider (Bilaga 2 & 3) använts, en för personalen på Försäkringsbolaget och en för 
chefen. Båda intervjuguiderna är semistrukturerade, dvs. uppdelade i olika temaområden med 
stödpunkter. De olika temana är Förändring, Personal, Förändringsprocess och Reaktion. 
Exempel på frågor som togs upp under de olika temana var: 
Förändring: 

- Varför ska organisationen förändras? 
Personalen: 

- Hur tror Du att arbetsförhållandet med dina kollegor kommer att förändras? 
Förändringsprocessen: 

- När, var och hur fick Du ta del av informationen? 
- Känner Du dig delaktig i förändringsprocessen? 

Reaktioner: 
- Hur är Din spontana upplevelse av förändringen?  

 

Tillvägagångssätt 
Vi har valt att använda oss av låg grad av standardisering. Att använda sig av detta sätt innebär 
att språkbruket formuleras efter den intervjuade, frågorna tas i den ordning de passar och den 
intervjuade får gärna styra ordningsföljden, följdfrågor formuleras beroende av tidigare svar. 
Vid låg grad av standardisering är variationsmöjligheterna stora (Trost, 1997). 
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Före det första intervjutillfället skrevs ett brev (Bilaga 1) där undersökningen och 
undersökningsledarna presenterades. I brevet uppgavs telefonnummer samt e-post adress till 
oss så att de vid eventuella frågor kunde få kontakt med oss. Intervjuerna genomfördes på 
företaget vid olika tillfällen och personerna intervjuades en och en. För att dokumentera 
intervjuerna användes MP3-spelare, och löpande stödnoteringar. Varje intervjuperson 
tillfrågades om medgivande före inspelning och de informerades om att inspelningen bara var 
till för undersökningsledarna. Före varje intervju presenterades syftet och bakgrunden med 
studien. Båda undersökningsledarna deltog vid flertalet av intervjutillfällena, fördelen med att 
vara två är att det ger ett gott stöd att vara två och om undersökningsledarna är samspelta så 
ger det vanligen en bättre intervju med större informationsmängd och förståelse än endast en 
skulle göra (Ibid).  
 
Intervjuerna utfördes i rum i anslutning till de intervjuades arbetsplatser, på detta sätt undveks 
störningar från telefoner och dyl. Genom att genomföra intervjuerna på arbetsplatsen skapades 
en miljö där intervjupersonerna kände sig trygga, genom att sitta i ett annat rum än de 
vanligtvis arbetar kunde intervjuerna genomföras utan störningar från andra kollegor etc. 
(Trost, 1997). Efter intervjuerna skickades ett personligt mail ut där intervjupersonerna 
tackades för sin medverkan. 
 

Dataanalys 
När intervjuerna slutförts dokumenterades de skriftligt och därefter sammanställdes 
informationen. Genom att använda MP-3 spelare har en noggrann transkribering kunnats göra 
vilket har inneburit att vi har kunnat citera intervjupersonerna i studiens analysdel. Dock har en 
noggrann transkribering inte valts till samtliga intervjuer då detta skulle vara allt för 
tidskrävande. Teorin som återfinns i teorikapitlet har legat till grund för analysen i arbetet och 
har hjälpt att visa på sambanden och skillnaden mellan teorierna som återfinns i tidigare 
forskning och verkligheten vi studerat genom intervjuer. För att analysera vårt empiriska 
material har vi valt att använda oss av ad-hocmetoden. Ad-hocmetoden innebär att intervjuerna 
först läses igenom och att därigenom skaffa sig ett allmänt intryck. Sedan gå tillbaka till 
särskilda avsnitt, göra djupare tolkningar av speciella yttranden, omvandla delar av intervjun 
till berättelser, utarbeta metaforer för att fånga materialet, försöka visualisera resultatet i 
flödesdiagram och så vidare. Genom att använda sig av en sådan teknik kan 
undersökningsledarna finna förbindelser och strukturer mellan de olika intervjuerna som hade 
varit svårt att finna annars (Kvale, 1997). Citat från de olika intervjupersonerna har använts i 
resultatavsnittet för att belysa åsikter som framkommit. 
 

Etik 
I brevet till intervjudeltagarna informerades syftet med undersökningen samt att intervjun var 
helt frivillig och konfidentiell, detta upprepades sedan före varje intervjutillfälle. I brevet 
informerades även att intervjupersonernas egna åsikter inte kommer att kunna urskiljas i 
resultatet. Deltagarna anmälde själva sitt intresse att delta i intervjun vilket innebar att de 
genom sin anmälan medgav sitt samtycke till intervjun. Intervjuerna inleddes alltid med att 
intervjupersonerna informerades om att de när som helst kunde avbryta intervjun utan att det 
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skulle medföra några som helst konsekvenser, detta i enlighet med Vetenskapsrådets etiska 
riktlinjer (www.vr.se).  

 

Reliabilitet och validitet  
Validitet avser att mäta det som är relevant i sammanhanget och att använda rätt sak vid rätt 
tillfälle. Reliabilitet avser att något mäts på ett tillförlitligt sätt och handlar om pålitlighet. En 
hög validitet och reliabilitet bör alltid eftersträvas. Idén med reliabilitet bygger på att 
kvantitativa studier görs, att det mäts och att värden på variabler anges för varje enhet. Det är 
något annorlunda än att sträva efter att förstå hur den intervjuade tänker, känner eller beter sig. 
Situationen ska i alla avseenden vara standardiserad för att få en hög reliabilitet. Den 
kvalitativa intervjun å andra sidan förutsätter låg grad av standardisering (Trost, 1997). Genom 
att vara två vid intervjutillfällena ökar reliabiliteten till följd av att misstolkningar som kunde 
ha skett då endast en undersökningsledare varit närvarande. I rapporten har vi valt att inte 
namnge företaget.  
 
 

Resultat 
 
Intervjuer har gjorts med en representant från ledningen samt med personal som berörs av 
förändringen. I denna del presenteras den information som framkommit utifrån de olika 
temaområden som intervjuerna var uppdelade i, Förändring, Personal, Förändringsprocess och 
Reaktioner. Först presenteras resultatet av intervjun med den person som representerar 
ledningen, därefter presenteras en sammanfattning av personalens intervjuer. 
 

Ledningen 
Förändring 

Efter att ha gjort kundundersökningar bland dagens befintliga försäkringskunder har det 
framkommit att endast fyra av tio vet om att Försäkringsbolaget även har bank, detta har lett 
till diskussioner om hur problemet skall lösas. Att skapa kunddiskar på samtliga kontor är ett 
sätt företaget från 1 januari 2008 ska försöka med.  Anledningen till att förändringen ska 
genomföras är för att få högre fokus på kunden. Det är tänkt att personalen i kunddisken ska 
kunna ta emot och hjälpa kunder direkt med lättare bank- och försäkringsärenden. Tanken är 
att alla i personalen ska kunna bemanna disken och hjälpa kunden med det den frågar efter. 
Ytterligare en anledning till att företaget valt att genomföra förändringen är konkurrensen från 
andra banker och försäkringsbolag, för att stå sig bra i konkurrensen måste organisationen 
ständigt utvecklas. 
  
Förändringen kommer att ske under två år, eventuellt kommer halva personalstyrkan att 
utbildas halva 2008 och resten under halva 2009. Utbildningen kommer att ske i två steg. Steg 
ett är basen, vilket för försäkringsrådgivarna innebär att de ska kunna öppna konton och skapa 
kontokort osv. Det handlar inte om att alla ska kunna lika mycket om allt, steg ett innebär att 
den befintliga personalen ska kunna ungefär 25 procent av det nya affärsområdet. Steg ett 



 

12 
 

innebär totalt elva utbildningsdagar. I steg två, som de i nuläget inte vet hur många som 
kommer att gå, ges större kunskaper så som att på bank vara bolånskunnig. Målet är att alla till 
slut ska kunna 50/50, alltså lika mycket om båda affärsområdena, om den befintliga personalen 
kommer att nå dessa mål eller om det är så att företaget satsar på att utbilda den nya personalen 
på båda affärsområdena när de nyanställer är inte något som i nuläget är bestämt, det får 
framtiden utvisa. 
  
Det är affärsområdescheferna, från bank- och försäkringssidan som kommit fram till att 
förändringen måste genomföras, och resten av ledningen har stöttat genomförandet av den. Det 
finns andra kontor på andra orter som redan börjat arbeta på liknande sätt så det är inte en helt 
revolutionerande idé, men att den ska se ut just så här i detta län är något de arbetat sig fram 
till. Det är inte ett färdigt koncept som tagits från något annat län. 
  
För cheferna kommer arbetsuppgifter förändras i det avseendet att de kommer få nya områden 
att ansvara över. En chef kommer att ansvara för de tre kontoren i norr och den andre chefen 
kommer att ansvara för de tre kontoren i söder, i stället för att en har hand om alla 
försäkringsärenden på alla kontor eller alla bankärenden på samtliga kontor. 
  
Anledningen till att de valde att genomföra förändringen nu handlar om att de på så sätt kunde 
tjäna ett år. Deras affärsplanering ligger alltid på hösten och hade de väntat hade de inte fått 
med det för 2008 års målsättning. Allt är inte klart och slutförhandlat ännu, men året är ännu 
inte slut. 
 

Personalen 
I och med förändringen kommer personalen att börja arbeta i team, till dessa team har det 
rekryterats sex teamledare, till fem av kontoren har teamledarna rekryterats internt och till ett 
av kontoren har en person utifrån rekryterats. Varje teamledare ansvarar för utbildningen på 
sitt kontor, ledningen ser det som ett hantverk från golvet, som kommer att ta ungefär två år. 
Att de valt att ta så god tid på sig är för att göra det här grundligt. En förändring för personalen 
blir att de får en teamledare, tidigare har de haft sin gruppchef att vända sig till. Tanken med 
att arbeta i team är att personalen ska känna en styrka i teamet, och de ska lära av varandra, en 
del kan lite mer om vissa saker medan andra kan mer om annat. Skillnaden mellan att arbeta 
individualistiskt och i team handlar bland annat om lönerna. De på försäkring har haft rörliga 
löner, det vill säga en fast lön och sen säljer de på provision, medan bank har haft fast lön. Nu 
ska detta göras om och det ligger på förslag att ha ungefär liknande baslöner och sedan 
eventuellt arbeta med teamprovision, det nya lönesystemet är dock ännu inte fastställt. 

  
"Lönerna är väl det som man kan känna att det kan bli oroligt". 

 
Förändringsprocessen 

Personalen informerades i somras. Informationen lades upp på intranätet och samma morgon 
hade de kontorsbesök då alla fick information. Informationen gick ut i två omgångar. Första 
gången var personalchefen och en av områdescheferna med. Andra gången var båda 
områdescheferna med. Det anses som viktigt att åka ut och ta de fysiska träffarna när sådan 
här information ges. Det är viktigt att ha tidsaspekten med sig när information om en 
förändring delges, att förändringen inte är något som ska ske över en natt. Blir det oro är det 
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väldigt viktigt att hantera reaktioner från personalen med en gång och inte låta det växa 
vidare. Det poängterades även att det kan spela roll vem som säger informationen då personer 
är och uppfattas olika. Det går att lägga upp information på olika sätt, tydlig och otydlig 
information och det är lätt att missuppfatta informationen. 
  

"Från ju närmare chef det kommer desto bättre. Men det har vi 
nog löst genom några extrarundor. Det är bra, känns bra". 

  
När de genomförde andra informationsrundan upplevde de att det fanns mycket oklara frågor, 
antingen hade det skett missuppfattningar vid första mötet eller hade informationen helt enkelt 
inte nått fram. Personalen har alltid haft facket att bolla med. Sen har de sina respektive chefer 
samt de teamledare som är tillsatta. De tror att facket har fått mycket frågor, särskilt med 
tanke på att de ska börja arbeta efter en ny lönemodell. 
 

Reaktioner 
De flesta har varit positiva till förändringen, även om de på bank kanske kan ha svårt att se 
vad de tjänar på det, men ledningen tror nu att bankfolket tycker att detta är ett steg de måste 
prova på. 
 

Personal 
Förändring  

De anställda har olika arbetsuppgifter idag, vissa jobbar som försäkringsrådgivare och andra 
som bankrådgivare. De som är försäkringsrådgivare arbetar med en "slinga" över hela länet 
vilket innebär att kunden ringer ett nummer och på så sätt kommer till det kontor i Halland som 
är ledigt för tillfället. De som arbetar på banksidan har mer lokala kunder och arbetar med allt 
som rör bankärenden tex. in och utlåning samt att skapa konton. Den allmänna uppfattningen 
är att deras arbetsuppgifter kommer se likadana ut efter förändringen, det handlar om att de ska 
arbeta på ett bredare plan för att ge kunderna vad de vill ha. Förändringen upplevs som jobbig 
för en del, vilket de tror kan bero på osäkerheten kring allt som ska ske.  
  
För de vars uppgift är att gå in som teamledare kommer arbetsuppgifterna ändras en del. Det 
kommer att medföra personalansvar, att fungera som gruppchef med lönesamtal, 
utvecklingsansvar samt budgetansvar.  
  
Majoriteten är överrens om att det är ledningen bestående av affärsområdescheferna som 
kommit fram till att förändringen ska genomföras. De flesta har uppfattat syftet med 
förändringen på liknande sett, att de ska tillvarata kundens hela behov vad gäller sakförsäkring 
eller bank. Även om flertalet ställer sig positiva till förändringen upplever de att det inte 
kommer vara helt fritt från komplikationer. Även om majoriteten av de anställda nu, när allt 
landat lite, är nöjda med att förändringen ska ske finns det en del orosmoln som ligger kvar. 
Det är två starka kulturer som ska vävas samman och ingen har något egentligt svar på hur det 
ska gå till. 
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”Tror att det kommer vara svårt att få ihop de två sidorna, 

sak och bank, då det nu är två världar”. 
  
Det har framkommit att syftet med förändringen handlar om att kunderna efterfrågat en 
helhetslösning. Vissa ställer sig tveksamma till påståendet då de aldrig hört något liknande från 
kunderna. Upplevelsen är att kunderna inte har något emot att gå de tio meter som behövs för 
att få hjälp med ytterligare en av sina frågor. En annan anledning till förändringen är att kunna 
konkurrera med andra större banker. Försäkringsbolaget är rädda att tappa marknadsandelar 
om inte en förändring sker. Om syftet är att de ska bli effektivare eller om det är ren och skär 
omsorg från ledningens sida tycker vissa är oklart. 
 

Personalen 
Teamledarna tillsattes snabbt efter beslutet om att förändringen skulle genomföras, de börjar 
sina tjänster den 1 januari 2008 men det har framkommit att de redan nu tillbringar tid med 
sina nya arbetsuppgifter. Tanken var att de skulle fungera som bollplank men de har inte 
mycket mer information än sina medarbetare utan fungerar mer som ett stöd till dem. En sak 
som framkom var frågan över hur mycket mandat de nya teamledarna kommer få. 
  

”Får man då en mellanchef som är chef på pappret men i själva 
verket inte har så mycket att säga till om, då blir den positionen 

jättesvår för den personen”. 
  
Det är ett problem att ingen vet hur lönesystemet ska se ut. De går in i en ny 
organisation, men det finns ingenting skrivet, finns inga förslag. Det ses som en besvikelse att 
lönesystemet ännu inte är klart eftersom de skulle ha fått information om det för länge sedan. 
De har nyligen haft affärsplanering inför kommande år och hade då gärna vetat hur 
lönesystemet ska se ut när kommande aktiviteter skulle planeras. Det framkom även att de 
hoppas att ingen ska känna sig som en förlorare, det spekuleras i att de som arbetar på 
försäkringssidan kanske kan tappa drivkraften när provisionen försvinner. Vissa anser dock 
att det redan nu finns ett motstånd mot att ha rörlig lön på försäkringssidan, personalen känner 
att de inte uppskattas för sin service utan snarare för vad de säljer. Lönerna har stor betydelse 
för några av de anställda, det är utifrån lönerna som de kommer att ta ställning till om de vill 
fortsätta sin framtida karriär på Försäkringsbolaget.  

  
"I princip har ledningen sagt att allt kan gå omkull ifall de inte får igenom lön,  

men de vet ingenting ännu". 
  

En representant från bank och en från försäkring har tillsammans med ledningen diskuterat 
lönerna, vid senaste mötet ville inte ledningen längre ha med representanterna från 
personalen. Upplevelsen av detta är att ledningen kommer att lägga fram ett förslag som 
personalen sen får acceptera.  
 
Samtliga är positiva till att arbeta i team. De tror inte att det kommer vara någon större 
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skillnad mot hur det är idag. Det viktiga är att teamen fungerar gemensamt så att alla kunder 
känner att de får en bra service. Det som kan vara svårt är att få förståelse för varandra då 
försäkringsärenden kan göras på fem minuter medan bankärenden kan ta en timme med en 
timmes efterarbete. Det kommer dock inte bli någon större förändring då de redan idag arbetar 
så nära varandra.  
  
På sikt ska personalen arbeta så jämlikt som möjligt, problemet idag är att en bankkund är en 
större affär. Det är större att flytta sitt sparande, sina lån etc. medan försäkringsärenden kan gå 
på fem minuter. Ska alla nu jobba på samma sätt så blir det längre tid med varje kund vilket 
tar resurs från telefonslingorna. Teamen måste fungera gemensamt för att kunderna ska få bra 
service. 
 

Förändringsprocessen 
En fredag i semestertid skickades ett mail ut till de anställda om "Framtidens kontor", i mailet 
framgick att ledningen skulle komma under dagen och träffa dem. Vad mötet skulle handla 
om framgick inte i informationen. Vid det första mötet med personalen kom en av de 
ansvariga cheferna samt personalchefen. De körde ett snabbt informationsmöte på alla 
kontoren denna fredag för att det inte skulle bildas ryktesspridning mellan kontoren. 
   

"Den första informationsrundan var ganska oklar. Den lämnade mer 
frågor än vad det gav svar. Och det hann jäsa en del innan det han läggas 

ner och klarläggas". 
  
Hur informationen gavs är något samtliga tar upp, de upplevde att de två som informerade inte 
var tillräckligt förberedda. Ingen skriftlig information gavs utan enbart verbal. En minoritet av 
de anställda läste den information som kom ut via intranätet efter det första informationsmötet, 
övriga har ingen kännedom om att informationen legat där. Det första mötet gav fler frågor än 
svar. En av de första frågor som kom upp från personalen var hur de övriga kontoren mottagit 
informationen, till svar fick de att samtliga andra kontor köpt informationen utan några 
invändningar. Mötet avslutades sedan med att de som informerat sa att nu har ni köpt det här 
och lämnade sen mötet. 

 
 "När de lämnade mötet avslutade de med att säga att nu har ni köpt det här, men personalen 

satt som fågelholkar". 
 

Somliga uppfattade vid den första informationen att samtliga skulle lära sig allt inom bank och 
allt inom försäkring. De som inte vill vara med på förändringen skulle se sig om efter en ny 
arbetsgivare. Denna missuppfattning reddes senare ut vid det andra informationsmötet. 

Det har framkommit att alla inte förstår syftet med förändringen, de har det bra som det är idag 
och förstår inte varför en förändring ska genomföras. De spekulerar i om det kanske har att 
göra med att styrelsen tycker att de anställda ska lära sig det andra området också. Samtidigt 
kommer det från vissa håll fram att förändringen inte alls var oväntad, att det länge pratats om 
att något måste ske. Att det skulle ske nu och på detta sätt visste de dock inte. Ett andra möte 
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med de två områdescheferna blev mer eller mindre framtvingat då cheferna förstod att det 
fanns mycket frågor bland personalen. Vid första informationsmötet framstod det som att 
förändringen skulle ske från den första januari, inte successivt med utbildningar under två år. 
Det andra mötet gav en lugnande effekt.  

Efter att de fick information om förändringen har personalen haft facket att bolla sina tankar 
med samt sina respektive chefer och de tillsatta teamledarna och även med sina kollegor. 
Facket har meddelat att de gärna svarar på frågor utan ledningens medverkan.  
  
Flertalet är inte nöjda med sättet de fick information om förändringen på. Det kom fram att 
det kanske varit bra att ha lite framförhållning från ledningens sida. 

 
"Det är en avvägningsfråga, det är som att rycka bort ett plåster ibland  

är det lika bra att göra det snabbt". 
 

Upplevelsen är att synpunkter kring förändringen kommer fram till ledningen, antingen pratar 
de med sin teamledare eller direkt med sin högsta chef. Det kommer dock fram att de inte 
känner att de har varit delaktiga i besluten som tagits, ledningen har bestämt hur saker och 
ting ska ske. 
 

Reaktioner 
Den spontana upplevelsen av förändringen handlar mycket om sättet ledningen informerade 
på. Att informationen och sättet de genomförde det på kunde ha varit mer igenomtänkt. De är 
till stor del överrens om att förändringen kommer bli bra när allt väl lagt sig och de fått svar 
på sina frågor. De tycker att det ska bli spännande att lära sig mer, det verkar dock finnas en 
rädsla hos vissa över att det blir högre arbetsbelastning i och med förändringen. 
  

” /.../man tuggar i sig det helt enkelt, försöker göra det så bra som 
möjligt för man kan ju inte gå runt och vantrivas på jobbet, man 

måste ju försöka påverka sig själv att det ska gå bra”. 
  

“Det är en förändringsprocess, man vet vad man har men inte vad man får”. 
  
Reaktionerna som kommit fram visar även på att flera tror att det finns en åldersskillnad 
mellan de som är positiva eller negativa. Det kan vara svårt för dem som arbetat länge på en 
arbetsplats med specifika uppgifter att se varför de plötsligt ska behöva lära sig en massa nya 
arbetsuppgifter. Ungefär hälften tror att det kommer bli svårare för banksidan att lära sig 
försäkringssidan medan de andra tror tvärtom. De menar att det är två olika kulturer som möts, 
försäkringrådgivarna arbetar med en kundslinga medan bank har möten med kunden som kan 
ta flera timmar. Flertalet är noga med att poängtera att de själva ställer sig positiva till 
förändringen men att det finns de som inte tycker det ska bli lika spännande.  
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Analys/Diskussion 
 
Här diskuteras vårt resultat utifrån de olika temaområdena och kopplas ihop med tidigare 
forskning samt våra egna tankar kring förändringen. 
 

Anledning till förändring 
Ledningen såg att en förändring var nödvändig, detta som ett resultat av att de bland sina 
befintliga kunder såg att dessa inte visste om att de hade en bank. Flertalet av de anställda hade 
sett ett behov av en förändring men det var ledningen som tog steget. En 
organisationsförändring bygger enligt Jacobsen (2005) på förändring av beteende, struktur och 
kultur. För att genomföra dessa förändringar har ledningen valt att låta personalen genomgå 
utbildningar under två års tid med start i januari 2008. Att förändra kulturen är ett av de 
svåraste stegen med förändringen då såväl försäkringssidan som banksidan har en djupt 
förankrad kultur, det är samtliga medvetna om både bland ledningen och  bland personalen. 
Trots att det inte bara var ledningen som såg behovet av en förändring så betyder inte det att 
alla är tillfreds med den process de ska genomgå. Anledningarna till att personalen i olika grad 
motsätter sig förändringen är flera. Syftet med förändringen är inte helt klar från ledningens 
sida, målbilden som ska ge motiv till varför förändringen ska genomföras var inte tydligt 
formulerad. Eftersom målbilden presenterades så vagt har delar av personalen svårt att se 
nyttan med förändringen. Då målbilden ska redogöra för bakgrunden till förändringen 
(Gräsberg & Hulteberg, 2005). Ledningen förankrade aldrig behovet eller nyttan av 
förändringen vilket gjorde det svårt för personalen att se syftet. Alla är inte överrens om 
bakgrunden, fortfarande finns spekulationer om varför förändringen ska genomföras. Tankarna 
om att det är för att ledningen vill vara snäll och ge fler utbildningar finns, likaså att 
förändringen ska genomföras för att skapa en större helhetsbild för kunderna. 
 
Vad ledningen borde ha gjort när de gick ut och informerade om förändringen första gången, 
anser vi, var att fokusera på de positiva effekterna som förändringen skulle innebära, nu 
lämnade de det mer åt slumpen och personalen började genast fokusera på det negativa. Detta 
tror vi är viktigt inte minst för att minska otryggheten och osäkerheten hos de anställda. Det 
negativa behöver sällan någon förstärkning, det diskuteras ändå (Gräsberg & Hulteberg, 2005). 
Att gå ut en fredag och informera om en förändring och sedan lämna platsen öppnar upp för de 
anställda att själva diskutera och analysera informationen. Problemet i det här läget var den att 
information var så pass otydlig att den öppnade upp för mycket negativ ryktesspridning. 
Personalen uttryckte att informationen gav mer frågor än svar, men vem ska man ställa 
frågorna till när ingen som sitter på svaren är tillgänglig för att svara? 
 
Även om en del kände att förändringen kom som en bomb från klar himmel verkar det som de 
flesta var medvetna om att en förändring var något som behövdes för att föra organisationen 
framåt. För att förankra förändringen hos samtliga tror vi att ledningen skulle ha gjort som 
Gräsberg och Hultberg (2005) tar upp, brutit ner förändringen i mindre delar. Genom att göra 
detta ges alla en chans att förstå vad förändringen innebär, inte bara för organisationen utan 
även för varje enskild individ inom organisationen. Delar av den oro som medarbetarna kan 
känna över att inte kunna bedöma på vilket sätt konsekvenserna av förändringen kommer att 
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drabba dem själva kan kanske dämpas om ledningen redan från början försöker bryta ner 
förändringen i mindre delar (Isabella, 1990; ref. i Lines et al., 2005). Om de lyckas bryta ned 
den i delar och individerna förstår sin del i förändringen kommer personens energi att kunna 
användas till aktivitet och konstruktivitet, om de däremot inte förstår sin del så finns risken att 
deras energi kommer att gå åt till att göra motstånd (Angelöw, 1991).  
 
Desto högre påverkan en förändring har på individen, desto kraftigare motstånd genererar den 
(Gräsberg & Hulteberg, 2005). Det går att minska motståndet trots att påverkan är stor på 
individen, detta genom att öka kontrollen för individen över situationen. Det bästa sätt vi kan 
se är att öka kontrollen för individerna och att låta dem vara med redan från start. Ge dem 
information om vad förändringen innebär för dem och vilka olika val och möjligheter de har. 
En sak som alla individer påverkas av i och med förändringen är det nya lönesystemet. Att inte 
lönesystemet är utarbetat mindre än en månad innan det ska träda i kraft är ett av de största 
orosmomenten med förändringen. Samtliga kommer att påverkas men ännu vet ingen exakt 
hur. Precis som Gräsberg och Hulteberg (2005) säger så handlar allt förändringsarbete om att 
de lämnar nuläget för att uppnå ett nytt läge. Det stora problemet på den aktuella arbetsplatsen 
är dock att de lämnar nuläget till ett ännu okänt läge, och denna osäkerhet är en källa till 
motstånd.  
 

Informationens och kommunikationens betydelse 
Att det uppfattades som att de anställda antingen fick acceptera konceptet, som ledningen 
presenterade, eller se sig om efter ett annat jobb är enligt vår mening olyckligt. Att 
kommunikationen inte fungerat är uppenbart. Informationen som gavs vid första mötet var en 
envägsprocess, ledningen informerade och personalen lyssnade. Vad som hade varit att föredra 
är att de hade haft en god kommunikation, vilket i motsats till information står för en 
flervägsprocess (Ahrenfelt, 1995). Hade de haft en god kommunikation hade inte så många 
behövt lämna sitt arbete på fredags eftermiddagen med oro för framtiden, en oro grundad på 
missuppfattad information.  
 
De anställda är missnöjda med sättet de fick informationen om förändringen på. Oklar och 
otydlig information skapar en oro bland de anställda. Gräsberg och Hulteberg (2005) ser 
förankringen som en försäljning där det gäller att övertyga kunderna att acceptera förändringen 
så bra att de är beredda att sälja den vidare. Att få personalen på företaget att sälja in idén hos 
kunderna kommer att betyda allt i framtiden. Den personal som själva inte är helt övertygade 
om att detta är den bästa lösningen kommer få det svårt att förmedla känslan till sina kunder 
om idén.  
 
Om personalen skulle ha accepterat konceptet redan från början så skulle informationen ha 
förmedlats av en trovärdig person. På denna punkt finns det brister då inte alla berörda chefer 
deltog vid första informationsmötet. Samtliga anställda som deltog vid första 
informationsmötet har påtalat ett missnöje mot att inte båda affärsområdescheferna deltog. Det 
framkom dock från ledningen att de är medvetna om att det kan ha betydelse från vem 
informationen kommer ifrån då personer är olika. Information kan uppfattas på olika sätt av 
olika individer. Gräsberg och Hultberg (2005) menar att sändarens trovärdighet avgör hur 
budskapet uppfattas. Även Angelöw (1991) anser att det är stor risk att budskap missuppfattas 
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vid särskilt påfrestande situationer så som vid organisationsförändringar. Trovärdigheten blev 
lägre då inte samtliga affärsområdeschefer deltog. Budskapet framgick inte i enlighet med vad 
det var tänkt. Då beslutet att genomföra förändringen inte växte fram över en natt så tror vi att 
om ledningen undanhållit informationen under den tid det tog att komma fram till förändringen 
så hade de kunnat vänta ett par dagar med att informera personalen. På så sätt hade ledningen 
varit mer förberedd samtidigt som samtliga affärsområdeschefer hade kunnat vara närvarande. 
Trots att ledningen var medveten om att det varit bättre att alla deltog vid första informationen 
gjorde de ett val att gå ut och informera trots att en av cheferna inte kunde delta. Anledningen 
till att ledningen gjorde detta val var för att de ville meddela om förändringen så snart de 
beslutat att den skulle genomföras för att på så sätt undvika ryktesspridning. Angelöw (1991) 
menar att ryktesspridning kan förebyggas genom att de som berörs av förändringen får riklig 
och direkt information. Att de valde att gå ut och informera alla anställda så snabbt var en bra 
tanke, rykten hann inte uppstå mellan kontoren. 
  
De anställda upplever att ledningen presenterade förändringen som ett mer eller mindre färdigt 
koncept där personalen kände att de hade ingen eller liten möjlighet att påverka. Att personalen 
upplever det som ett färdigt förslag är negativt ur förankringssynpunkt (Gräsberg & Hulteberg, 
2005), medarbetarna bör ges möjlighet att påverka och vara delaktiga. Att ledningen är lyhörd 
och är beredda att lyssna på vad medarbetarna har att säga är viktigt för att personalen ska 
känna sig delaktiga. Personalen kände inte att ledningen lyssnade på dem vid första 
informationsrundan, utan snarare sa vad de ville ha sagt och åkte därifrån. När en förändring 
uppfattas som ett färdigt koncept av de anställda upplevs den som provokativ och det blir 
logiskt att de anställda reagerar med negativitet och motstånd mot förändringen (Lennéer-
Axelsson & Thylefors, 1991). Vi tror att denna negativitet hade, om inte helt försvunnit, så 
åtminstone kunnat tonas ner om ledningen släppt in de anställda vid beslutsfattandet. På den 
aktuella arbetsplatsen verkar det inte vara förändringen i sig personalen är negativ till utan 
snarare sättet den presenterats på.  
 

Motstånd mot förändring 
I och med att personalen inte fick delta och besluta om förändringen så upplever de inte att de 
har kontroll över förändringen. Personalen har haft liten eller ingen chans att påverka när det 
gäller att starta, ändra eller att stoppa förändringen. Detta faktum påverkar graden av motstånd 
(Kyle, 1993; ref. i Boevy & Hede, 2001). När kontrollen ökar minskar motståndet, vilket alltså 
betyder att om ledningen låtit personalen ha ett större inflytande vid förändringsprocessen hade 
de förmodligen inte behövt stöta på samma grad av motstånd. 
  
Då personalen och ledningen inte har samma förväntningar på resultatet riskerar de att stöta på 
motstånd. Ledningen menar att det framkommit från kunder att de vill ha en och samma person 
som har hand allt från bankärenden till försäkringsärenden. Då inte alla i personalen har fått 
liknande uppfattning från kunderna så har de inte samma förväntning som ledningen vad gäller 
resultatet av förändringen. Ledningen förväntar sig fler nöjda kunder, medan delar av 
personalen inte riktigt vet vad de ska förvänta sig för resultat. Det är detta Wadell och Sohal 
(1998) nämner som rationella faktorer till motstånd. Vidare tar de upp icke-rationella faktorer 
där personalen inte vill förlora den arbetsuppgift de behärskar eller trivs med. Genom den 
föreslagna förändringen kommer det att tillkomma nya arbetsuppgifter för de anställda som de 
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måste lära sig att behärska, vilket kan leda till osäkerhetskänslor.  
  
De anställda som har arbetat många år på företaget är de som är minst benägna att ändra sina 
arbetsrutiner, då förändringar lätt kan bli ett hot mot rollen individen har i sitt yrkesliv och 
även mot det egna självförtroendet (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 1991). En tendens till 
detta kan anas på företaget då ett argument till att delar av personalen inte vill genomföra 
förändringen är att de en gång valt att jobba med en specifik arbetsuppgift, tex. som 
banktjänsteman och har nu svårt att se varför de måste lära sig ett nytt affärsområde och helt 
plötsligt bli säljare. 
 
Gräsberg och Hulteberg (2005) skriver att förändringsledarna ofta uppnår en god förankring 
genom att involvera ett fåtal engagerade personer som utses att representera medarbetarna. 
Detta anser vi att företaget gjort genom att tillsätta sex teamledare. Teamledarna på kontoren 
har stort förtroende från sina medarbetare och kan på så sätt verka som goda ambassadörer för 
förändringsarbetet. 
 

Metodkritik 
Risken finns att två intervjuare känns som något slags maktövergrepp och att den intervjuade 
känner sig komma i underläge (Trost, 1997). Intervjutillfället kan ha upplevts som arrangerat 
vilket kan ha bidragit till att de intervjuade valde sina ord på ett sådant sätt att svaren inte helt 
återger åsikter och uppfattningar på ett sanningsenligt sätt. 
 
Av de trettio som fick en förfrågan om att bli intervjuade svarade sju vilket gjorde att vi inte 
kunde göra ett slumpmässigt urval. Detta kan ha bidragit till att de representanter som 
intervjuades inte var helt representativa. Samtliga analyser bygger på vår tolkning av svaren 
vilket innebär att svaren inte är helt objektiva. Detta medför att rapporten inte beskriver en 
helhet eller en exakt återgivning av verkligheten. 
 

Åtgärder 
Efter att ha sammanställt tidigare forskning med de resultat som framkommit genom intervjuer 
har nedanstående förslag sammanställts som skulle kunna gynna företaget vid eventuella 
framtida organisationsförändringar. 

• Utvecklingsdagar för personalen. Då det från personalens sida har framkommit att de haft 
liten eller ingen möjlighet att påverka förändringen samt att informationen om 
förändringen kom som en chock, tror vi att det hade varit givande med utvecklingsdagar 
för personalen. Dagar då personalen hade kunnat diskutera möjliga lösningar för 
framtiden. Ledningen kanske har ett färdigt förslag men för att göra de anställda mer 
involverade och delaktiga är detta ett förslag vi tror de skulle vinna på.  

• Belysa delmål. Vi tror företaget skulle vinna på att bryta ner målen till delmål som den 
anställda känner att de når och klara av. 



 

21 
 

• Informera om de olika stegen i en förändringsprocess. Ledningen eller någon person 
utifrån skulle kunna informera om de olika stadier en förändringsprocess går igenom. 
Detta för att öka förståelsen och minska oron. 

• Tydligt syfte. Under intervjuerna framkom det att alla inte förstod syftet med 
förändringen och vad det kommer innebära för dem som individer. Vi anser att det är 
viktigt att vara tydlig med vad förändringen kommer att innefatta, vilka som kommer att 
beröras och i vilken utsträckning. Det kan vara viktigt att poängtera vad förändringen 
kommer att innebära för dem, inte enbart vad förändringen kommer att innebära för 
företaget.  

• Belysa de positiva aspekterna. Vi tycker att det är viktigt att informera om de positiva 
konsekvenserna och inte bara de negativa då de positiva ökar motivationen och minskar 
det eventuella motståndet som kan uppstå. 

• Tydlig informationsspridning. De anställda tyckte inte att det första informationsmötet var 
så bra som det hade kunnat vara. Vi anser att det är viktigt att vara väl förberedd och att 
de berörda i ledningen är med och informerar. En första träff hade enligt vårt tycke kunnat 
följas upp av en ny träff ganska snart efteråt. Vi tror att det hade minskat den oro och de 
frågor som skapades. 

• Genomarbetade förslag. Det är viktigt att alla steg och åtgärdsförslag är genomarbetade så 
att ingen onödig oro uppstår. En så viktig punkt som ett nytt lönesystem borde varit 
utarbetat då det visat sig att denna punkt varit en av de negativa orsakerna till 
förändringen. 

 

Vidare forskning 
Efter att ha genomfört denna undersökning kring upplevelsen av ett förändringsarbete i 
samband med en organisationsförändring har nya frågor dykt upp som anses vara av intresse 
för framtida forskning inom området för organisationsförändringar. 

• Det hade varit intressant att återkomma om två år när förändringen är genomförd och se 
hur de anställda upplevt förändringen för att på så sätt få ett helhetsperspektiv. 

• Under arbetets gång har det framkommit att de övriga Försäkringsbolagen inom 
koncernen har genomgått liknande förändringsåtgärder. Vi anser att det hade varit 
intressant att studera dem för att se om och hur det skiljer sig. 

 
 

Slutsats 
 
Mot bakgrund av de resultat som framkommit i föreliggande studie så har vi dragit följande 
slutsats. En lyckad förändringsprocess bör bygga på fyra grundstenar, kommunikation, 
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delaktighet, förankring och påverkan. Dessa är de fyra faktorer vi kan se som kan stärka eller 
minska det eventuella motståndet från individer som kan uppstå i samband med en 
förändringsprocess. Vi finner det viktigt att belysa att motstånd inte nödvändigtvis måste ses 
som negativt. Motstånd kan ses som ett friskhetstecken, att de anställda faktiskt bryr sig. 
Jacobsen (2005) skriver att om det aldrig blir någon reaktion på förändringar eller 
förändringsförslag så kan det vara ett tecken på att personalen helt enkelt inte bryr sig om ifall 
det går bra eller dåligt för organisationen. Så länge motståndet är sakligt baserat (Gräsberg & 
Hulteberg, 2005) tycker vi inte att ledningen ska kämpa för att motverka det utan snarare 
använda kritiken konstruktivt så att förändringen och förändringsprocessen kan blir bättre än 
den ursprungliga förändringsidén. 

Första grundstenen för en lyckad förändringsprocess är god kommunikationsförmåga. 
Förändringsarbetet kommer att underlättas mycket om ledningen lyckas att kommunicera sitt 
budskap på ett tydligt sätt. Det är inte lika svårt att bryta gamla vanemönster om individerna 
får tydlig och utförlig information om hur och varför förändringen ska genomföras. 

Nästa handlar om delaktighet, en förändring som bestäms utan att personalen som berörs av 
den får vara delaktiga kan upplevas som provocerande. Risken med detta är att personalens 
energi kommer att användas på ett negativt sätt. Istället för att komma med sakligt baserad 
kritik kommer då kritik byggd på emotionell upplevelse att framföras vilket är svårt att 
använda konstruktivt. 

En tredje grundsten, förankring, handlar om ledningens förmåga att få personalen att förstå 
dels varför en förändring bör göras men och också hur den ska genomföras. Genom en god 
förankring kan eventuellt motstånd som bygger på att de berörda inte förstått nyttan med 
förändring reduceras.  

Den fjärde och sista grundstenen bygger på påverkan, individens förmåga att påverka var, när 
och hur en förändringsprocess ska drivas har en avgörande roll för hur individerna reagerar vid 
förändringsprocesser. Har individerna stor möjlighet att påverka genomförandet av 
förändringen kommer de med större sannolikhet inte använda sin energi till att motarbeta 
förändringen utan snarare tillföra positiv energi till förändringsprocessen. 

Vi vill avsluta denna studie med ett citat skrivet av Lennéer- Axelsson och Tylerfors (1991, s. 
162), 

”Vi måste förändra och förändras för att överleva och utvecklas,  
men förändringar får aldrig bli ett självändamål”.  

 

 



 

23 
 

Referenslista 
 
Angelöw, B.(1991). Det goda förändringsarbetet. Om individ och organisation i förändring. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Ahrenfelt, B. (1995). Förändring som tillstånd. Att leda förändrings- och utvecklingsarbete i 
företag och organisation. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bovey, W. H., & Hede, A. (2001). Resistance to Organizational Change: The Role of 
Cognitive and Affective Processes.[Elektronisk version]. Leadership & Organization 
Development Journal, 22, 372-382. 
 
Bruzelius, Lars. H., & Skärva, P-H. (1995). Integrerad organisationslära. Studentlitteratur: 
Lund. 
 
Carlsson, B. (1991). Kvalitativa forskningsmetoder för medicin och beteendevetenskap. Solna: 
Almkvist & Wiksell. 
  
Elg, M., Gauthereau, V., Witell, L. (2007). Att lyckas med förbättringsarbete 
Förbättra, förändra, förnya. Lund. Studentlitteratur. 
  
Gräsberg, I. & Hulteberg, O. (2005). Att lyckas med komplexa förändringsprojekt. Om konsten 
att lotsa sig själv och andra fram i en värld full av osäkerheter. Uppsala: Konsultförlaget/ 
Uppsala Publishing House. 
  
Jacobsen. D. I. (2005). Organisationsförändringar och förändringsledarskap. Lund: 
Studentlitteratur. 
  
Jonasson, B. (1979). Förändringar i arbetslivet. Mänskliga hänsynstagare. Helsingborg: 
Schmidts boktryckeri AB. 
 
Kanter, R. M. (1985). Managing the human side of change. Management Review, April, 52-56. 
 
Kotter, J. P. & Schlesinger, L. A. (1979). Choosing strategies for change. Harvard Business 
Review, Mars-April, 106-114. 
 
Kvale,S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
  
Larsson, S. (1986). Kvalitativ analys. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lennéer- Axelsson, B. & Thylefors, I. (1991). Arbetsgruppens psykologi. Stockholm: Bonniers 
fotosätteri. 
 



 

24 
 

Levinson, K. (1997). Medbestämmande i förändring. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 5, 2, 109-
121. 
 
Lines, R., Selert, M., Espedal, B., Johansen, S. T. (2005). The Production of Trust During 
Organizational Change.[Elektronisk version]. Journal of Change Management, 5, 221-246. 
 
Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Wadell, D., & Sohal, A. S. (1998). Resistance. A Constructive Tool for Change Management. 
[Elektronisk version] Management Decision, 36, 543-548. 
 

Elektroniska källor 
Företagets hemsida  
 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, (20071207) 
 
http://lexin.nada.kth.se/, (20071217) 
 
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf, (20071115) 
 



 

 

Bilaga 1 
 

 
 
 
Hej! 

 
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som skriver c-uppsats i Arbetsvetenskap och 
kommer i samarbete med Försäkringsbolaget i Halland att genomföra vår uppsats. Vi har 
inriktat oss mot och är intresserade av organisationsförändringar samt människors upplevelser i 
samband med förändringar. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur medarbetarna i en organisation uppfattar en 
förändringsprocess. Avsikten med undersökningen är att dina svar tillsammans med alla de 
andras skall ligga till grund för att underlätta arbetet i framtida förändringsprocesser.  
 
Vi ska bygga den här studien på individuella intervjuer. Undersökningen görs helt 
konfidentiellt, endast vi som arbetar med undersökningen kommer att veta vem som svarat 
vad. När intervjuerna sammanställs kommer en enskilds svar ej att kunna utläsas. I den färdiga 
rapporten kommer det inte gå att utläsa vilken organisation studien är gjord och inte heller 
vilka som deltagit vid intervjutillfällena kommer att presenteras.  
 
Deltagandet är frivilligt, alla som kan tänka sig delta i studien vänligen meddela oss via email 
senast den 25 oktober. Vi planerar att genomföra tolv intervjuer, urvalet kommer att ske genom 
lottning. Intervjuerna kommer att ske vecka 44 - 46. 
 
Vid eventuella frågor går det bra att nå oss via email sara@strandner.se/ 
weronica.wiberg@gmail.com eller på telefon 0739676762 / 0702033334. 
 
Vi ser fram emot att träffa Er! 
 
Med vänliga hälsningar 
Sara Strandner och Weronica Wiberg 
 
 



 

 

Bilaga 2 
Intervjuguide till ansvarig chef 

  
Förändring  

Vad innebär förändringen? 

Varför har ni kommit fram till att förändringen ska genomföras?  

Vilket syfte har förändringen? 

Från vem kommer förslaget? 

Är ni i ledningen överens om förändringen? 

Vilka förväntningar har du på förändringen? 

Hur påverkar förändringen dina arbetsuppgifter? 

  

Personalen  

Vad menar ni med team? 

Hur kommer det att förändra de anställdas arbetssituation? 

I vilken grad kräver förändringen att personalen kompetensutvecklar sig?  

T.ex. behöver gå på kurser för att lära sig nya områden etc. 

De anställdas lönesituation kommer att ändras, hur har ni tänkt er det? 

Vilka förändringar i arbetsuppgifter kommer förändringen att innebära för de anställda? 

  

Förändringsprocessen  

Hur har ni informerat personalen om förändringen? 

När informerade ni personalen? 

Vem informerade personalen? 

Vad innehöll informationen? 

Hur upplever du att personalen har mottagit förändringen? 

Har personalen möjlighet att bolla sina tankar med någon? 

Har personalen haft möjlighet att påverka förändringsprocessen?  

I så fall hur? 

  

Reaktioner  

Hur har reaktionerna varit från personalen?  



 

 

Orsaker till reaktionerna? 

 T.ex. oro för nya arbetsuppgifter, oro för nya arbetssätt etc..  

 Hur anser du att man på bästa sätt skulle kunna hantera reaktionerna som uppstår (både 

positiva och negativa)? 

  

Övrigt  

Något övrigt du vill tillägga? 



 

 

Bilaga 3 
Intervjuguide till personalen 

 
Förändring 

Beskriv dina arbetsuppgifter idag 

Beskriv hur du tror att dina arbetsuppgifter kommer att se ut när förändringen är genomförd 

Vem har kommit fram till att förändringen ska genomföras? 

Varför ska organisationen förändras? 

 

Personalen 

Hur tror du att arbetsförhållandet med dina kollegor kommer att påverkas? 

Har du fast eller rörlig lön idag? 

Vill du fortsätta med det lönesystem du har och i så fall varför/varför inte? 

 

Förändringsprocessen 

När fick du informationen om förändringen? 

Hur fick du ta del av informationen kring förändringen? 

Vem informerade dig? 

Har det förekommit möten där du fått möjlighet att diskutera förändringen? 

Känner du att ni får tillräcklig information om förändringsprocessen? 

Hade du velat ha informationen på ett annat sätt? 

Känner du dig delaktig i förändringsprocessen? 

Vad hade kunnat göras för att du skulle känna dig delaktig? 

Anser du att ni fått vara delaktiga i beslutet om att förändringen skulle genomföras? 

 

Reaktioner 

Hur är din upplevelse av förändringen? 

Hur upplever du att förändringen mottagits av dina kollegor? 

 

Övrigt 

Något du vill tillägga? 


