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Sammanfattning 

 

Titel: Förändringsmotstånd eller feedback? - En fallstudie om hur chefer betraktar 

medarbetares reaktioner på förändring  

 

Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Ella Hanser och Emil Larsson 

 

Handledare: Daniella Fjellström och Signe Jernberg 

 

Datum: 2017 - Maj 

 

Syfte: Organisationer genomgår ständigt förändringar, och flertalet beskrivs misslyckas. 

Medarbetarreaktioner beskrivs ofta avfärdas som förändringsmotstånd av 

förändringsledningen, och vara en anledning till att organisationsförändringar 

misslyckas. Men det finns forskare som anser att förändringsledningar bör se till 

anledningen bakom medarbetarreaktionerna för att använda dessa som feedback på 

organisationsförändringen. Att förändringsmotstånd mer handlar om en dynamik mellan 

förändringsledning och medarbetare. Detta ska på flera sätt leda till bättre 

förändringsprocesser. Av den anledningen är det intressant att genomföra en fallstudie 

för att undersöka hur detta förhåller sig i praktiken.  

 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur medarbetares upplevda 

förändringsreaktioner samspelar med förändringsledningens betraktande och beaktande 

av dessa under en förändringsprocess. 

 

Metod: En fallstudie med kvalitativ metod där data har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer. Empirin har sedan analyserats tematiskt och presenteras i 

ett gemensamt resultat och analyskapitel.  

 

Resultat och slutsats: Medarbetare har upplevt chefsskapsrelaterat, politiskt, 

irrationellt och rationellt förändringsmotstånd, vissa har även haft en förändringsvänlig 

inställning. Förändringsledningen har i huvudsak betraktat medarbetares reaktioner som 



 

 

irrationellt förändringsmotstånd samt delvis chefskapsrelaterat och politiskt 

förändringsmotstånd. Skillnaderna förstås till stor del bero på kommunikation. 

Förändringsledningen har delvis utrett orsaken bakom det irrationella 

förändringsmotståndet, och beaktat en del av det som feedback på kommunikationen 

om förändringen. Det övriga uppfattade motståndet har avfärdats.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Fler studier om kommunikation mellan medarbetare 

och förändringsledning i en förändringskontext, där forskaren undersöker om samt vilka 

kommunikationsfaktorer som kan leda till att det skapas en mer överensstämmande bild 

mellan medarbetares upplevda reaktioner och förändringsledningens uppfattande av 

dessa.  

 

Uppsatsens bidrag: Det teoretiska bidraget består av ökad kunskap om skillnader 

mellan medarbetares upplevda reaktioner under en förändringsprocess och hur dessa 

samspelar med förändringsledningens betraktande av desamma. Den bidrar också till 

ökad kunskap om vilka konsekvenser förändringsledningens uppfattande får för hur 

medarbetarnas reaktioner beaktas. Uppsatsens praktiska bidrag består av att skapa insikt 

kring samspel mellan medarbetares upplevda reaktioner och hur en förändringsledning 

uppfattar samt även dessa, vilket hjälper praktiker att skapa insikt och förståelse för 

dessa.  

 

Nyckelord: Resistance to Change, Communication, Change Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: Resistance to change or feedback? A case study of how managers perceive 

employees' reactions to change.  

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Ella Hanser & Emil Larsson 

 

Supervisor: Daniella Fjellström och Signe Jernberg 

 

Date: 2017 - May 

 

Aim: Organizations are constantly undergoing changes, and most are described as 

failure. Employee reactions are described to be dismissed as merely resistance to change 

by the change management and are given as a reason for change failure. But there are 

scholars who argue that change management should look at the reasons behind the 

reactions and use these as feedback on the change process. That resistance to change is a 

dynamic between change management and employees. This could lead to better change 

processes in several ways. For this reason, it is interesting to conduct a case study to 

examine how this is done in practice. 

 

The aim of the study is to increase knowledge about how empolyees’ experienced 

reactions to change interact with the way that those are perceived and acknowledged by 

change management.  

 

Method: A case study with qualitative method where semi-structured interviews is used 

for gathering data. The empirical data is analyzed using thematic analysis are presented 

together with the analysis in the result chapter. 

 

Result and conclusions: Employees' have experienced resistance to change based on 

rational factors, non-rational factors, political factors and management factors. While 

the change management has perceived resistance to change based on mainly non-

rational factors, and some resistance to change based on political factors and 

management factors. The change management has partly perceived the reactions behind 

the resistance to change to be based on non-rational factors, and acknowledged some of 



 

 

it as feedback regarding the communication of the change. The difference in perception 

is proposed to appear in miscommunication. The rest of the perceived resistance to 

change have been dismissed.  

 

Suggestions for future research: More studies regarding communication between 

employees and change management, where the researcher examines if and what 

communication factors that could contribute to create more congruence between 

reactions experienced by employees and the way those are perceived by change 

management.  

 

Contribution of the thesis: The theoretical contribution consists of increased 

knowledge about differences between employee reactions to change and the way that 

these interplay with change management’s regard. This study also increase knowledge 

of the consequences impact of change managements’ perception. The practical 

contribution consists in acknowledge these differences and the consequences that have 

for the way change management acknowledge the reactions, which will assist in 

creating understanding among practitioners.  
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1. Inledning 

I detta kapitel introduceras bakgrund till valt uppsatsämne. Bakgrunden övergår till en 

problemdiskussion som presenterar var befintlig forskning står, och belyser ett forskningsgap 

vilket motiverar och mynnar ut i uppsatsens syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

Att genomföra en organisationsförändring är en ledares absolut svåraste och huvudsakliga 

ansvarsområde (Yukl, 2012, s. 374). Organisationsförändring är den process som syftar till 

förnyad riktning och struktur hos en organisation, i syfte att bättre kunna anpassa sig till ständigt 

föränderliga behov och önskemål hos interna och externa intressenter (Moran & Brightman, 

2001). Förändring är ett ständigt aktuellt och pågående arbete hos organisationer, och beskrivs 

som avgörande för en organisations framtida välmående och överlevnad (Ansoff, 1991; Ford, 

Ford & D’Amelio 2008; O’Connor, 1995; Oreg, 2006). Reaktivt är förändringsmotstånd ett 

etablerat fenomen som genomsyrar en majoritet av de organisationsförändringar som ständigt 

pågår (Ford et al., 2008; Mabin, Forgeson & Green, 2000; O’Connor, 1995) och återfinns 

huvudsakligen hos anställda inom en organisation (Bovey & Hede, 2001; Mabin et al., 2001).  

 

Organisationsförändring är resurskrävande och förändringsmotståndet tenderar leda till både 

direkta och indirekta kostsamma misslyckanden (Ford et al., 2008). Efterarbetet med att reparera 

en misslyckad förändringsprocess är svårt och i synnerhet resurskrävande (Mabin et al., 2001). 

Förändringsmotstånd betraktas vanligen som någonting negativt (Appelbaum, Degbe, 

MacDonald & Nguyen-Quang, 2015; Ford & Ford, 2009) och medför en ineffektivitet vilket 

tenderar ha en negativ konkurrensinverkan (O’Connor, 1995). Fördröjning till anpassning i ett 

företagsklimat som ständigt förändras, riskerar hota organisationens framtida välmående 

(Ansoff, 1991; Pardo del Val & Martínez Fuentes, 2003). 

  

Vad förändringsmotstånd egentligen är, och hur det yttrar sig i praktiken är inte lika entydigt som 

det ofta antas vara i forskning (Hollander & Einwohner, 2004; Piderit, 2000). Oreg (2006) 

beskriver förändringsmotstånd som ett påverkande beteende orsakat av en respons eller reaktion i 

förändringsarbetet. Det påverkande beteendet innebär ofta att förändringsmotståndare uttalar ett 

missnöje mot förändringen och försöker övertyga andra att förändringen är dålig, vissa vägrar 
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spela med, utgör sig för att inte förstå varför förändringen är viktig, medvetet sänker sin 

produktivitetsnivå och även utför sabotage (Hollander & Einwohner, 2004; Scott, 1985).  

  

Det finns forskning på fenomenet förändringsmotstånd dokumenterat sedan 1948 (Coch & 

French 1948), och ämnet är än idag över 60 år senare ett utbrett aktuellt forskningsämne trots de 

förändringar företag ständigt genomgått och står inför. Detta grundar sig i att det fortfarande 

beskrivs finnas en utbredd problematik inom ämnet förändringsmotstånd. 

 

1.2 Problemdiskussion  

Att det hos individen finns ett automatiskt motstånd mot förändring betraktas inom 

organisationsforskningen och praktiken praktiskt taget som en vedertagen sanning skriver 

Goldberg och Dent (1999). De menar att det finns ett problem med själva uttrycket 

”förändringsmotstånd” (eng; resistance to change) (Goldberg & Dent, 1999). Flera författare 

skriver att det inte handlar om att medarbetare gör motstånd mot förändringen i sig, utan att de 

gör motstånd mot att förlora sitt arbete, sin position, lön, trygghet och så vidare (Goldberg & 

Dent 1999; Lawence 1954). Goldberg och Dent (1999) menar att benämna det som 

förändringsmotstånd hindrar förståelse för egentliga faktorn bakom motståndet samt hindrar 

effektiv hantering av den. Ford et al. (2008) samt Ford och Ford (2010) är inne på samma spår, 

även om de inte motsätter sig själva begreppet. Ford och Ford (2010) skriver att om ledningen är 

för snabb med att benämna en persons uppvisade attityd som förändringsmotstånd går de miste 

om att förbättra och stärka förändringsarbetet samt att få med den personen på tåget. 

 

Förändringsmotstånd beskrivs dock inte enbart som något negativt, utan kan även ge upphov till 

att förändringsledningen får feedback och inspel från medarbetare vilket kan leda till ett 

förbättrat förändringsresultat (Appelbaum et al., 2015; Ford & Ford, 2009; Piderit, 2000). Piderit 

(2000) menar att förändringsmotstånd är en missvisande term och istället bör termen 

förändringsreaktion användas. Ford och Ford (2009) beskriver dock att förändringsledare ofta 

avfärdar tecken på förändringsmotstånd som meningslös friktion trots att det kan vara viktig 

feedback. 
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Ford et al. (2008) skriver att forskare tar utgångspunkten att motståndet enbart ligger hos 

mottagaren, den som ska genomföra förändringen eller förändras, och att förändringsledaren 

(eng: change agent) inte bär någon del i det. Ford et al. (2008) kallar detta för att anlägga 

förändringsledarens perspektiv. Detta menar Ford et al. (2008) har lett till att forskare och 

förändringsledare har fokuserat på att förklara för mottagarna varför de reagerar ”fel” istället för 

att förbättra implementeringsverktygen för att kunna genomföra förändringar mer framgångsrikt. 

Ford och Ford (2010) skriver att förändringsledning bör använda förändringsmotståndet, istället 

för att klandra det för att implementeringen av förändringen misslyckats. De anser att chefer bör 

se förändringsmotstånd som feedback, där cheferna genom lyssnande kan förstå medarbetarnas 

perspektiv och förbättra förändringsprocessen. Detta kan enligt Ford och Ford (2010) leda till 

smartare, billigare och snabbare förändringsimplementering. 

  

Ford et al. (2008) föreslår ett annat perspektiv där förändringsmotstånd ses som en dynamik 

mellan tre element; förändringsmottagarens reaktion, förändringsledarens meningsskapande samt 

relationen mellan förändringsledare och mottagare. Förändringsmottagarens reaktion beskriver 

Ford et al. (2008) som all form av handling eller kommunikation som sker som svar på ett 

förändringsinitiativ eller implementering. Flertalet artiklar har undersökt detta område (se 

exempelvis Bovye & Hede, 2001; Coch & French, 1948; Lawrence, 1954; McKay, Kuntz & 

Naswall, 2013). Förändringsledarens meningsskapande handlar dels om uppfattandet av faktiska 

eller förväntade reaktioner från mottagaren samt om förändringsledarens egna handlingar (Ford 

et al., 2008). Här finner vi en del av forskningsgapet, att studera hur förändringsledaren uppfattar 

medarbetares reaktioner på förändring. Meningsskapande har, som Maitlis och Christianson 

(2013) visar i sin litteraturstudie, behandlats i förhållande till förändring men då enbart hur 

medarbetare försöker skapa mening utifrån vad ledarna tillhandahåller. Relationen mellan 

förändringsledare och mottagare sätter de två föregående aspekterna i ett sammanhang, där 

interaktion mellan parterna formar relationen (Ford et al., 2008).  

  

Relationen mellan förändringsledare och mottagare bygger som Ford et al. (2008) skriver på 

interaktion mellan parterna och interaktion mellan förändringsledare och förändringsmottagare 

sker genom olika typer av kommunikation (Welch & Jackson, 2007). I flertalet artiklar handlar 

det om hur ledningen eller förändringsledaren kommunicerar med sina anställda eller 
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förändringsmottagarna samt hur medarbetarna uppfattar det (Allen, Jimmieson, Bordia & Irmer, 

2007; Argyris, 1994; Daly, Teauge & Kitchen, 2003; Tanner & Otto, 2016). Kommunikation ur 

ett top-down perspektiv. Vad som dock inte lyfts fram är hur ledningen tolkar medarbetarnas 

reaktioner, samt hur dessa påverkar förändringens riktning. Kommunikation ur ett bottom-up 

perspektiv. 

 

Därför anses det intressant att undersöka samspelet mellan medarbetare och förändringsledning i 

en förändringsprocess, framförallt gällande medarbetares reaktioner. Genom att titta på 

samspelet dem emellan fylls en del av det forskningsgap som Ford et al. (2008) pekar ut i och 

med att förändringsledningens meningsskapande samt relationen mellan förändringsledning och 

medarbetare undersöks. Detta möjliggör också att studera huruvida Ford och Fords (2010) 

resonemang om att förändringsmotstånd från medarbetarna bör uppfattas som feedback på 

förändringsprocessen, används av ledningen i praktiken vid en förändring.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur medarbetares upplevda förändringsreaktioner 

samspelar med förändringsledningens betraktande och beaktande av dessa under en 

förändringsprocess.  
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2. Litteraturgenomgång 

Nedan presenteras en litteraturgenomgång av forskning inom organisationsförändring, 

förändringsreaktioner som uppstår samt hur dessa kommuniceras, och olika sätt att se på det. 

Litteraturgenomgången syftar till att skapa en kontext och ett ramverk för läsaren då detta ligger 

till grund för analysen av det empiriska materialet som sker i kapitel fyra.  

 

2.1 Organisationsförändring  

Organisationsförändringar är ett ständigt pågående fenomen i organisationer världen över. 

Begreppet organisationsförändring kan avse varierande omfattning och syfte. Nedan definieras 

organisationsförändring utifrån aktuell studies syfte. 

 

Yukl (2012, s. 374) beskriver att fenomenet organisationsförändring behövs för att kunna 

anpassa organisationen till en föränderlig omvärld. Ford och Ford (1995) definierar 

organisationsförändring som skillnader i en organisation, huvudsakligen strukturella, mellan två 

tidpunkter. Sastry (1997) beskriver att organisationsförändring har vuxit fram som ett allt mer 

centralt ämne i en global tid med hård konkurrens och låg förutsägbarhet.  

 

Tushman och Romanelli (1985) beskriver organisationsförändring ur ett evolutionärt perspektiv 

där en organisation ständigt måste anpassas och förändras för att möta intressenters efterfrågan 

och bibehålla effektivitet. Effekten av en organisationsförändring beskrivs av Tushman och 

Romanelli (1985) huvudsakligen med syftet att bättre passa till, eller anpassas efter en strategi, 

genom en markant förändrad struktur eller verkställande organ. Även Pardo del Val och 

Martínez Fuentes (2003) menar att det generella huvudsyftet med en förändring är en anpassning 

till förändrade omvärldsfaktorer, eller ett direkt effektiviseringsbehov som inte föranletts av 

ändrade omvärldsfaktorer.  

 

Även om definitioner av förändring enligt ovan (Ford & Ford, 1995; Tushman & Romanelli, 

1985) är generaliserade finns det flera olika dimensioner av organisationsförändring (Pardo del 

Val & Martínez Fuentes, 2003). Dessa dimensioner är beroende på förändringens omfattning, 

som beskrivs vara allt från mindre individuella förändringar, till helt nya organisationsscheman 
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där flertalet avdelningar eller undergrupper påverkas både direkt och indirekt genom förändrade 

eller förlorade arbetsuppgifter (Pardo del Val & Martínez Fuentes, 2003).  

 

Muo (2014) beskriver ett brett spektra av organisationsförändringar, från att göra helt nya saker, 

till att göra befintliga saker på ett nytt sätt eller på en annan plats eller i andra system, vilket 

tenderar att skapa obalans hos individer som bär statiska preferenser.  

 

2.1.1 Implementering av förändring 

Hur en organisationsförändring implementeras bland företagets medarbetare, med andra ord hur 

den presenteras och introduceras från förändringsledning till medarbetare, beskrivs påverka hur 

medarbetare reagerar på förändring.  

 

Bovey och Hede (2001) förklarar att en organisationsförändring i förberedelsestadiet ofta 

diskuteras och planeras utifrån de tekniska förändringar som avses implementeras, men att 

förändringsledningen ofta förbiser aspekten att det är människan bakom medarbetaren som också 

behöver genomgå förändring. Att enbart fokusera på tekniska förändringar beskrivs som osunt, 

då fokus även bör innebära resursallokering till att anpassa implementeringen efter människor. 

Mer konkret innebär det att nyttja de verktyg som blir relevanta i medarbetares 

förändringsprocess, så som kommunikation, upplärning och uppföljning (Bovey & Hede, 2001). 

 

Ford och Ford (1995) delar upp förändring i avsiktlig och oavsiktlig förändring. Avsiktlig 

förändring beskrivs vara förändring som initieras av en förändringsledare, ofta en högre uppsatt 

chef som formellt eller informellt tilldelas en roll som förändringsledare. Förändringen beskrivs 

vara avsiktlig om den genomförs på initiativ av förändringsledaren, alltså i de fall en 

initiativtagare beslutar att vid en tidpunkt i framtiden ska organisationen se annorlunda ut, och 

sedan arbetar för att konkretisera målbilden. Det finns alltså en ursprunglig målbild vad 

förändringen ska nå för resultat. Oavsiktlig förändring beskrivs däremot av Ford och Ford (1995) 

som en förändring vilken det inte fanns avsikt att initiera. En oavsiktlig förändring beskrivs 

inträffa när en organisation tvingas vidta åtgärder utifrån exempelvis en svårförutsägbar 

händelse. Denna typ av förändring är mer att betrakta som en effekt av någonting annat, 
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exempelvis dåliga resultat som föranleder krav från ägare. Även politiska och juridiska 

förändringorsaker inkluderas oavsiktliga (Ford & Ford, 1995). 

 

Lewis, Laster och Kulkarni (2013) skriver att beroende på hur en förändringsledning 

introducerar och kommunicerar inför och under en förändring kan medarbetare uppfatta och 

reagera på olika sätt.  

 

2.2 Reaktioner på förändring 

När en organisationsförändring sker uppstår en reaktion hos organisationens medarbetare. 

Medarbetare kan reagera på en mängd olika sätt och det finns också faktorer som påverkar hur 

medarbetarna reagerar. Dessa reaktioner kan i sin tur ta sig uttryck på olika sätt.  

 

Hur en människa reagerar på förändring beror på flera faktorer skriver Lewis et al. (2013), 

huruvida personen har varit med om förändring tidigare, hur ledningen initierar förändringen 

samt personlighet beskrivs påverka (Lewis et al., 2013). Muo (2014) skriver att även om 

förändringen beskrivs vara av en mindre art, uppstår förändringsmotstånd som en naturlig 

reaktion. Detta beskrivs (Muo, 2014) bero på naturliga mänskliga preferenser vilka innebär att 

människan föredrar det förutsägbara framför det oförutsägbara, stabilitet framför instabilitet. Av 

den anledningen kommer förändringar, instabilitet eller en risk för osäkerhet ofta leda till 

formellt eller informellt motstånd från medarbetares sida (Muo, 2014). 

 

Det finns egentligen ingen entydig definition av förändringsmotstånd (Ford & Ford, 2009; 

Goldberg & Dent, 1999; Muo, 2014; Tushman & Romanelli, 1985). Muo (2014) beskriver 

förändringsmotstånd som en reserverad reaktion mot en annonserad förändring, som yttrar sig 

genom försök till att hindra, fördröja eller påverka förändringen. Pardo del Val och Martínez 

Fuentes (2003) menar att förändringsmotstånd gör en förändringsprocess mindre effektiv, och 

kan dessutom ge upphov till ett fullskaligt misslyckande. Detta innebär stora kostnader och 

resurser för en organisation. Ansoff (1991) menar att förändringsmotstånd är en naturlig del av i 

stort sett alla förändringsarbeten, och någonting förändringsledare bör utgå från att stöta på.  
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2.2.1 Förberedelse för förändring 

En påverkande faktor för de förändringsreaktioner som uppstår hos medarbetare är hur 

förberedda medarbetarna är på förändringen.  

 

Nivån av förståelse för behov av och anledning till förändring beskrivs som en central faktor i 

vilken utsträckning förändringsmottagare kommer ta emot eller göra motstånd mot en förändring 

(Appelbaum et al., 2015; Weiner, 2009).  

 

Appelbaum et al. (2015) beskriver fem olika faktorer till förändringsberedskap. Tilltro och 

förståelse för att förändringen är nödvändig; tilltro till att förändringen är genomförbar; tilltro till 

att förändringen är till fördel för organisationen; tilltro till att förändringsledarna har en tilltro till 

förändringen och tilltro till att förändringen gynnar den egna individen.  

 

Weiner (2009) menar att beredskap för förändring skapar en kollektiv ansträngning för att 

genomföra förändring tillsammans, vilket bidrar till lägre motstånd. När förändringsberedskapen 

är hög kommer mottagare att inta en förändringsbenägen inställning socialt, men också att 

motivationen inför förändringen stiger. Detta anses leda till en enklare implementation. Weiner 

(2009) skriver att ju högre förändringsberedskap och förståelse det finns inför en förändring, 

desto mindre förändringsmotstånd kommer förändringsledningen att möta. Appelbaum et al. 

(2015) menar att detta samband även är kausalt, att ju lägre beredskap det finns i organisationen 

ju högre motstånd skapas hos medarbetare. Weiner (2009) är av samma uppfattning, och menar 

att det därför är centralt att se till att medarbetare har en beredskap och förståelse för förändring 

för att underlätta implementering och minska motstånd. 

 

2.2.2 Kategorisering av förändringsmotstånd 

Ett sätt att betrakta medarbetares reaktioner på förändring är att se det som förändringsmotstånd. 

Förändringsmotståndet kan dock bero på olika bakomliggande faktorer.  

 

Waddell och Sohal (1998) kategoriserar förändringsmotstånd utifrån olika bakomliggande 

anledningar. De använder kategorierna rationella faktorer (eng: rational factors), irrationella 
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faktorer (eng: non-rational factors), politiska faktorer (eng: political factors) och 

chefsskapsrelaterade faktorer (eng: management factors).  

 

Rationella faktorer 

Bakomliggande rationella faktorer till förändringsmotstånd beskrivs av Waddell & Sohal (1998) 

vara en konstruktiv kritik mot den utannonserade förändringen och utformningen av den. Detta 

förekommer ofta då medarbetare har en annan åsikt än förändringsledaren, som grundar sig i en 

problematik eller konkreta glapp mellan strategi och den planerade förändringsutgången. Davies 

(1977 se Muo, 2014) beskriver en typ av reaktioner mot förändring, rationellt oppositionellt 

motstånd grundat i analyser av förändringsinitiativet, där slutsatsen är att det är 

företagsekonomiskt motiverat att avstå förändringen. Muo (2014) beskriver att det finns tillfällen 

då en organisation bedriver en välfungerande strategi som inte bör förändras, och då bör 

förändringsmotståndet snarare utvärderas än klandras för att säkerställa sunt beslutsfattande. För 

att identifiera detta måste både ledare och medarbetare skapa en förståelse för situationen och 

förändringen.  

 

Irrationella faktorer  

Till icke-rationellt förändringsmotstånd beskrivs sådant som inte går att härleda till 

företagsekonomiska eller processorienterade argument, utan mer som en reaktion utifrån 

personliga preferenser eller en generell rädsla inför att göra annorlunda (Waddell & Sohal, 

1998). Det kan även innebära ett motstånd mot den sociala förändring som en 

organisationsförändring kan innebära, såsom byte av skrivbordsgranne eller kontor. En reaktion 

vilken beskrivs ofta betraktas som förändringsmotstånd anses beröra aspekten rädsla för att 

förlora sitt arbete, en statusfylld titel eller lön, vilket inte är att förväxla med ett konstruktivt 

företagsekonomiskt underbyggt förändringsmotstånd (Pardo del Val & Martínez Fuentes, 2003). 

Vidare beskrivs irrationellt förändringsmotstånd kunna uppstå även i enklare processrelaterade 

förändringar, exempelvis byte av programvaror, utan att det går att härleda till beskrivningen av 

rationellt förändringsmotstånd (Waddell & Sohal, 1998). Davies (1977 se Muo, 2014) beskriver 

ett emotionellt och själviskt förändringsmotstånd som motarbetar en total förbättring och 

förbättring hos andra individer än sig själv, någonting som inte är företagsekonomiskt motiverat 

utan handlar mer om den egna individen. 
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Ytterligare ett förändringsmotstånd som ej anses vara rationellt beskrivs av Waddell och Sohal 

(1998) vara politiskt, en typ av negativ laddning gentemot de som leder förändringen, vilket 

leder till att vissa medarbetare inte vill spela med. Motståndet beskrivs kunna bestå i en form av 

favorisering och ”poängräkning” vilket går ut på någon form av symboliskt motstånd som syftar 

till att just göra motstånd. Ett chefs- eller ledarskapsrelaterat förändringsmotstånd är istället ett 

förändringsmotstånd som baseras på att medarbetare upplever att chefs- eller ledarskapet brustit 

under förändringsprocessen och därav uppfattar det som dåligt (Waddell & Sohal, 1998).  

 

Waddell och Sohal (1998) sammanfattar att förändringsmotstånd sällan består i enbart en av 

kategorierna ovan, utan ofta av en sammanslagning av flera olika faktorer. Men de menar att 

förändringsmotstånd inte alltid bör avfärdas som ett irrationellt, politiskt eller chefskapsrelaterat 

förändringsmotstånd, utan poängterar att det finns ett rationellt förändringsmotstånd. Varför 

förändringsledare behöver förstå vad förändringsmotståndet bottnar i. Piderit (2000) beskriver 

dock att motståndet kan yttras både avsiktligt och oavsiktligt. Det beskrivs yttras genom både 

handlingar, och avsaknaden av handlingar, vilket kan vara svårt att tolka och förstå. 

 

Muo (2014) beskriver en tolkning av förändringsmotstånd som någonting neutralt snarare än 

negativt, vilket är beroende på den aktuella situationen. Davies (1977 se Mou 2014) och Muo 

(2014) poängterar att det finns svårigheter i att särskilja dessa åt, men att det finns underliggande 

indikationer på vilken typ av motstånd som uppvisas. 

 

2.2.3 Uppfattande och betraktande av reaktioner 

Hur medarbetares reaktioner på förändring uppfattas och betraktas av förändringsledning är 

avgörande för huruvida dessa kan betraktas som värdefull feedback eller avfärdas som friktion. 

 

Muo (2014) beskriver att reaktioner mot förändring ofta avfärdas eller betraktas som någonting 

negativt eller kontraproduktivt. I synnerhet vid de förändringar som innebär strukturella 

maktförändringar, där motståndet tenderar att yttras tydligt. Särskilt i de grupper som riskerar att 

påverkas negativt. Individer som kan få en starkare status antingen formellt eller informellt, 
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beskrivs dock tendera att välkomna och stödja förändringen. Piderit (2000) beskriver att 

förändringsmotstånd kan härstamma från olika dimensioner; kognitivt, emotionellt och beteende.  

 

Den kognitiva aspekten berör attityder till den aktuella förändringen som innebär utvärdering av 

densamma och kan innebära både en positiv eller negativ inställning och reaktion. Den 

emotionella dimensionen beskrivs vara en attityd som berör en individs känslor eller utslag i det 

sympatiska nervsystemet, som en reaktion vilken går att härleda till förändringsinitiativ. 

Beteendedimensionen beskrivs vara de faktiska handlingarna, eller avsaknaden av desamma, 

som uppvisas i samband med förändringen. Piderit (2000) menar att det finns en ambivalens eller 

samspel mellan dessa tre. Den kognitiva och emotionella dimensionen formar 

beteendedimensionen. 

 

Piderit (2000) har uppfattningen att det är svårare att beskriva negativa känslor än negativa 

tankar om en förändring. Men som ett samspel mellan dimensionerna beskrivs de negativa 

känslorna istället leda till negativa tankar, vilka beskrivs enklare att uttrycka. Det tenderar leda 

till att medarbetare undviker att prata om förändringen, eller inte försöker ta itu med känslor som 

då förblir inombords och inte kommuniceras. Att förstå de bakomliggande faktorerna och 

samspelet dem emellan, beskriver Piderit (2000) som centralt för att i sin tur förstå reaktioner 

som kan uppkomma inför och under en förändring.  

 

2.2.4 Hur reaktioner uttrycks 

Hur reaktioner uttrycks är avgörande för hur reaktioner uppfattas och betraktas. Medarbetare kan 

ge uttryck för en reaktion men avse något annat. Att se till bakomliggande faktorer är avgörande 

för förståelse av reaktionen. 

 

För att förstå vilka reaktioner som uppvisas under en förändring behöver förändringsledaren 

förstå de bakomliggande faktorerna och dynamiken dem emellan (Piderit, 2000). När negativa 

känslor uppstår mot en förändring kommuniceras det mindre uttalat genom humör, eller andra 

indirekta former av kommunikation. I de fall kan formellt samordnade möten om informella 

ämnen fungera för att skapa en atmosfär i vilken känslor kan ventileras öppet (Piderit, 2000). 

Vidare beskrivs det att detta kan ge upphov till organisatoriskt lärande där det går att ta lärdom 
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av negativ feedback, stress och kriskänslor. Hollander och Einwohner (2004) samt Scott (1985) 

beskriver ett beteende som ofta innebär att förändringsmotståndare uttalar ett missnöje mot 

förändringen och försöker övertyga andra att förändringen är dålig, vissa vägrar spela med, utgör 

sig för att inte förstå varför förändringen är viktig, medvetet sänker sin produktivitetsnivå och 

även utför sabotage. Motsägande beskrivs (Ford & Ford, 2009) dessutom kunna spela en vital del 

i en förändring. I de fall förändringsledare eller chefer genomför en förändring utan att laborera 

med motsägande reaktioner utifrån en presenterad färdig slutprodukt riskerar förändringen undgå 

diskussioner och förbättringar som kan vara av avgörande karaktär för ett lyckat 

förändringsresultat (Ford & Ford, 2009).  

 

Piderit (2000) skriver att det inledande steget i ett förändringsinitiativ borde vara att bjuda in till 

nya perspektiv genom konversation snarare än att slå samman en grupp chefer för att identifiera 

och föreslå behov, för att sedan bjuda in medarbetare. Detta menar Piderit (2000) är ett 

avgörande steg för att kunna förstå de ageranden som uppvisas och ges uttryck för. Medarbetare 

bör enligt Piderit (2000) involveras i ett inledande skede, där förändringen betraktas som en 

pågående process som ständigt förändras och justeras, snarare än en förutbestämd kartlagd åtgärd 

som enbart implementeras.  

 

Vidare menar Piderit (2000) att reaktioner mot förändring inte är någonting konstant, utan ofta 

förändras över tid. Genom att vara uppmärksam på, och studera förändringarna i reaktionerna 

kan de ge insikt i hur en förändring kan styras och hanteras för att skapa en lyckad förändring. 

Piderit (2000) beskriver att ett formellt annonserande av en förändring kan provocera kognitiv 

respons genom att enkelt skifta från negativ till positiv inställning, medan den emotionella 

förändringen beskrivs kräva längre tid, ofta genom informella konversationer med kollegor. Att 

förstå samspelet mellan de olika dimensionerna i förändringsreaktioner, för att kunna förstå olika 

reaktioner, beskrivs vara avgörande för en lyckad förändring (Piderit, 2000).  

 

2.3 Kommunikation vid förändring 

Kommunikation under en förändring spelar en viktig roll för ett lyckat förändringsresultat. 

Kommunikation är ett sätt att sprida information från förändringsledning till medarbetare. Hur 

förändringsledare kommunicerar om förändringen har en inverkan på medarbetares 
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förändringsreaktioner. Även medarbetares reaktioner mot förändring ges uttryck för genom 

kommunikation. 

 

Flera forskare pekar på kommunikationens vikt vid förändring (Daly et al., 2003; Elving 2005; 

Ford & Ford 1995; Simoes & Esposito 2014). Forskning har visat att många initiativ till 

förändring misslyckas på grund av tillkortakommanden i den interna kommunikationen (Beer 

2002; Lewis 2000 se Johansson & Heide, 2008; Elving 2005). Daly et al. (2003) skriver att de 

funnit att intern kommunikation spelar en viktig roll för att kunna genomföra en lyckad 

förändring. De lyfter också fram Schweiger och Denisi (1991 se Daly et al., 2003) som genom 

sin forskning visat att kommunikation minskar osäkerhet och negativitet gentemot förändring. 

De skriver själva också att faktorerna som påverkar förändringens effektivitet är desamma som 

påverkar den interna kommunikationens effektivitet (Daly et al., 2003).  

 

Kommunikation kan användas på olika sätt vid förändring skriver Frahm och Brown (2005) samt 

Johansson och Heide (2008). Kommunikation kan fungera som verktyg för att minska problem 

med implementering genom att erbjuda organisationens medarbetare information om processen. 

Johansson och Heide (2008) skriver också att effektiv kommunikation ses minska 

förändringsmotstånd och främja en förändringsvänlig inställning. Att en välfungerande och 

återkommande kommunikation minskar förändringsmotstånd beskrivs även i flera andra studier 

(se exempelvis Cameron, 1994; McKay et al., 2013; Simoes & Esposito, 2014).  

 

Simoes och Esposito (2014) undersöker i sin fallstudie ett företag som genomgår en väsentlig 

förändring i en finansiellt svår tid, där de menar att medarbetarnas förändringsmotstånd minskar 

ju mer ledningen kommunicerar om förändringens riktning och effekter. Elving (2005) har 

undersökt hur kommunikation kan bidra till att göra en organisation redo för förändring, något 

som ses som en nödvändig förutsättning för en effektiv förändring. Elving (2005) vidhåller att ett 

mål med kommunikation är att förebygga eller minska förändringsmotstånd. Ett annat mål 

Elving (2005) lyfter upp är att minska medarbetarnas osäkerhet för att på sätt göra dem redo för 

förändring. 
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2.3.1 Kommunikation för förståelse  

Likväl som att kommunikation sker från förändringsledning till medarbetare så sker det även 

kommunikation från medarbetare till förändringsledning. I bägge riktningarna ligger 

kommunikation till grund för uppfattandet som bildas hos individen.  

 

Kommunikation kan också handla om att skapa förståelse och mening menar både Frahm och 

Brown (2005) samt Johansson och Heide (2008). Maitlis och Christianson (2013) skriver att 

meningsskapande (eng: sensemaking) är processen som sker när människor försöker förstå 

frågor eller händelser som är nya, tvetydiga, förvirrande eller som på annat sätt bryter mot det 

som är förväntat. Meningsskapande är en social process som handlar om samspel mellan 

handling och uppfattning, och sker genom kommunikation (Johansson & Heide 2008). 

Johansson och Heide (2008) lyfter att detta är en grundläggande del av förändringens utfall. 

Chefer ses ha en avgörande roll i medarbetares meningsskapande genom att de kommunicerar ut 

information som ska bidra till förståelse och meningsskapande (Johansson & Heide, 2008; 

Maitlis & Christianson, 2013). Ford och Ford (1995) kallar detta meningsskapande för 

konversationer för förståelse. De skriver att det är genom dessa som individer försöker uppfatta 

situationen och utreda orsaks- och verkanssamband, arbeta för att skapa mening för frågan, 

problemet eller möjligheten, samt för att driva processen framåt (Ford & Ford, 1995).  

 

Kommunikation blir även ett sätt att frakta medarbetares attityder och känslor om förändringen 

till chefer i form av feedback (Johansson & Heide, 2008). Eftersom konversationer syftar till att 

skapa förståelse för händelser så ger de beslutsfattaren möjlighet att uppfatta vad medarbetarna 

har förstått och lärt sig, samt även möjlighet att dra slutsatser om hur framtida förändringar bör 

implementeras (Ford & Ford, 1995). Johansson och Heide (2008) menar även att 

bakgrundskonversationer är betydande för att skapa sammanhang. Bakgrundskonversationerna är 

resultat av individers direkta och indirekta upplevelser vilket påverkar förståelse och 

meningsskapande. Förändringsmotstånd betraktas komma från bakgrundskonversationer och bör 

hanteras genom kommunikation i form av dialog skriver Johansson och Heide (2008).  

 

Beech och Johnson (2005) skriver att även om det vore önskvärt att alla människor kunde förstå 

en organisationsförändring på samma sätt, så uppfattar individer situationer på olika sätt och 
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påverkar även andra människors meningsskapande. Pieterse, Caniëls och Homan (2012) har 

undersökt förändringsmotstånd i förhållande till yrkesmässiga diskurser. De fann att människor 

på olika positioner i en organisation tolkade förändring på olika sätt (Pieterse et al., 2012). 

Vidare drog Pieterse et al. (2012) slutsatsen att yrkesmässiga diskurser kan försvåra samarbeten i 

företag och bidra till förändringsmotstånd. 

 

2.3.2 Interna kommunikationskanaler  

Kommunikation inom en organisation kan ske på olika sätt. Vilken kommunikationskanal som 

används kan påverka uppfattandet och förståelsen hos individerna. 

 

Proctor och Doukakis (2003) beskriver en effektiv och fungerande kommunikation som en 

central faktor för hur förändringsmotstånd uppvisas och hanteras, och att interna 

kommunikationskanaler är avgörande för hur välfungerande kommunikationen blir. Författarna 

beskriver att kommunikation under förändring ofta sker “top-down” från ledning till 

medarbetare, via mellanchefer. Hornsby (2002) beskriver mellanchefens roll i kommunikationen 

som central, både “top-down” och “bottom-up”. Detta bestående av olika aspekter. Dels beskrivs 

inte en förändringsledning ha tillräcklig insyn i den dagliga praktiska verksamheten, det kan 

också finnas en differens i ledningens strategi och praktiskt utförande. Mellanchefens roll blir 

således central, menar Hornsby (2002). Att hålla ledningen informerad om vad som sker, men 

även att informera medarbetare om strategiska förändringar eller annan formell kommunikation 

beskrivs bli mellanchefens uppgift. Att ta till vara på innovation och idéer hos medarbetare 

beskrivs också vara en möjlig funktion hos en mellanchef (Hornsby, 2002).  

 

Författarna Proctor och Doukakis (2003) beskriver att den främre ledningen ofta samlar till möte 

med underställda, där det fattas beslut som sedan delegeras att kommunicera ut nedåt i 

organisationen med hjälp av mellanchefer. Mellancheferna kallar i sin tur till möten med sina 

underställda. Författarna beskriver dock att informationen som sprids ofta tenderar bli 

enkelriktad, men också filtrerad av mellancheferna (Proctor & Dukakis, 2003). Detta beskrivs 

riskera leda till att medarbetare ofta känner sig dåligt informerade om vad som händer, och 

således blir osäkra. Allen et al. (2007) fann i sin studie att mellanchefen, medarbetarnas närmsta 
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chef, var en viktig källa till information för medarbetarna. Dessa chefer försåg medarbetarna med 

mer detaljerad och arbetsspecifik information, och kunde därigenom adressera de frågor som 

medarbetarna kände osäkerhet kring vid en organisationsförändring (Allen et al., 2007).  

 

Allen et al. (2007) skriver att intern kommunikation inte enbart sker vertikalt, utan även 

horisontellt där medarbetare på olika hierarkiska nivåer pratar med varandra. Författarna skriver 

att kommunikationen mellan medarbetare varierar beroende på vilket stadie förändringen 

befinner sig i (Allen et al., 2007). Innan förändringen implementeras florerar det rykten och 

spekulationer om förändringens omfattning (ibid.). Allen et al. (2007) skriver att vissa 

medarbetare använder denna kommunikation till att spä på osäkerhet genom förändringen. Under 

implementeringsprocessen förändras kommunikationen medarbetare emellan skriver Allen et al. 

(2007). Medarbetarna vädrar åsikter och delar med sig av olika svårigheter till varandra (Allen et 

al., 2007).  

 

Welch (2007) beskriver att intern kommunikation sker vardagligt genom huvudsakligen formella 

och informella samtal mellan kollegor och närmre chefer. Formell kommunikationen tenderar 

ske via inplanerade möten. Vidare beskrivs två-vägs-kommunikation som centralt för en god 

intern kommunikation, primärt en face-to-face kommunikation framför alternativa metoder. 

Dock beskriver Welch (2007) att en face-to-face kommunikation sällan är möjligt, i synnerhet i 

större företag då kommunikationen skulle bli ineffektiv. Istället menar han att en mer effektiv 

och enkelriktad kommunikation är en mer frekvent förekommande kommunikationsform för 

kommunikation av viktiga meddelanden i dessa företag. Detta sker huvudsakligen via interna 

kanaler såsom intranät, mail och nyhetstidningar (Welch, 2007). 

 

 

2.4. Förändringsmotstånd som feedback 

Förändringsmotstånd beskrivs ofta avfärdas av förändringsledning som onödig friktion. Dock 

beskrivs förändringsmotstånd kunna utgöra en central del av en framgångsrik förändringsutgång 

genom att betraktas och användas som feedback genom förändringen. 

 

Hultman (1979, s. 54) beskriver att i diskussioner om begreppet förändringsmotstånd avfärdas 

det som någonting negativt, när förändringsmotståndet som sådant egentligen kan utgöra den 
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bästa vägledningen i ett förändringsarbete. Muo (2014) beskriver instämmande att 

förändringsmotstånd tenderar att avfärdas som någonting negativt, men att det finns situationer 

där förändringsmotstånd bör välkomnas och utvärderas. Piderit (2000) föreslår att det engelska 

begreppet “Resistence To Change” bör avskaffas och istället handla om “Respone To Change”. 

Waddell och Sohal (1998) skriver att till skillnad från den traditionella synen på 

förändringsmotstånd som en problematik, bör det betraktas som en nyckel till ett lyckat 

förändringsresultat. Hur det uppfattas blir därför ett kritiskt moment menar Waddell och Sohal 

(1998). 

 

2.4.1 Reaktion för förbättring 

Vissa forskare menar att medarbetares reaktioner ger upphov till förbättring av en förändring. 

Även genom att förstå reaktionerna kan detta i sin tur förbättra en förändring.  

 

  

Albanese (1973, p. 418, se Waddell & Sohal, 1998) beskriver att det ofta är en förbestämd 

förändringsutgång som är favoriserad av ledningen. Av den anledningen öppnas sällan 

möjligheterna för diskussion (Waddell & Sohal, 1998). Detta innebär implicit att 

förändringsutgången begränsas till den kunskap som finns hos de som leder den. 

Förändringsmotståndet beskrivs kunna fungera som en källa till innovationsrikedom genom att 

fler förslag och möjligheter tas upp för diskussion (Piderit, 2000). Ford och Ford (2009) 

beskriver att reaktion mot förändring kan bidra till en bättre förändringsprocess på fem olika sätt: 

 

Höjer medvetandet: När medarbetare ställer frågor mot förändringen blir dessa ofta svarade 

genom diskussioner, vilket beskrivs höja medvetandet. Ett höjt medvetande om förändringen 

beskrivs enskilt bidra till en bättre genomförd förändring.  

 

Anknyter till syftet: Medarbetare som påverkas av förändring behöver skapa förståelse för 

bakomliggande faktorer till förändring för att kunna förändras. De diskussioner som 

förändringsmotstånd ger upphov till, beskrivs leda till att skapa en bättre förståelse till syftet.  
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Förändra förändringen: Motståndet kan leda till ett bättre förändringsresultat. Delar av 

förändringsmotståndet kan innebära att medarbetare föreslår alternativa utgångar som inte 

ledningen sett eller tagit hänsyn till vid initieringen.  

 

Skapar deltagande och engagemang: Motståndet kan leda till en känsla av samhörighet i en 

dimension av “vi och dem”-tänk. Diskussioner mellan förändringsledning och mottagare 

beskrivs kunna stärka mottagares (medarbetares) relation som grupp. 

 

Avsluta gammalt: Förändringsmotstånd kan uppvisas eftersom det finns dolda skav i en 

organisation. Diskussion som uppstår under förändring kan verka förlösande för att gå vidare.  

 

 

2.5 Teoretisk referensram 

Baserat på litteraturgenomgången dras slutsatsen att organisationsförändring är ett ständigt 

förekommande och återkommande fenomen i organisationer (Yukl, 2012, s. 374; Tushman & 

Romanelli, 1985). Organisationsförändring kan som Ford och Ford (1995) beskriver bero på 

olika faktorer och den initieras ofta av företagsledningen (Ford et al., 2008). Genom 

kommunikation implementeras sedan förändringen bland organisationens medarbetare, vilka 

normalt sett är de som ska genomgå eller utföra förändringen skriver Ford et al. (2008).  

 

Befintlig teori beskriver att det uppstår en förändringsreaktion hos medarbetare som en effekt av 

ett förändringsinitiativ (Lewis et al., 2013). Medarbetare beskrivs av Lewis et al. (2013) kunna 

vara antingen positiva eller negativa till förändringen och att det finns flera olika faktorer som 

påverkar deras inställning. Muo (2014) pekar på att negativa reaktioner på förändring är vanligt 

bland medarbetare, men att det finns olika anledningar till att medarbetare tenderar reagera 

negativt. En faktor som tenderar att ha stor inverkan på medarbetarnas reaktioner är 

kommunikationen från förändringsledningen (Daly et al., 2003; Hornsby, 2002; Lewis et al., 

2013; Proctor & Doukakis, 2003; Welch, 2007). En annan faktor som också påverkar är enligt 

Appelbaum et al. (2015) och Weiner (2009) hur organisationen förberett förändringen, om alla är 

införstådda med hur och varför förändringen kommer ske. Allen et al. (2007) samt Piderit (2000) 

har också tagit upp att reaktionerna tenderar att skifta under förändringsprocessen.  
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Förändringsreaktioner beskrivs enligt tidigare forskning uppvisas genom kommunikation (Ford 

& Ford, 1995). Den reaktion som medarbetarna upplever i samband med förändringen förmedlas 

till förändringsledningen genom medarbetarnas kommunikation med förändringsledningen, detta 

kan röra sig om både uttalad och outtalad kommunikation (Piderit, 2000). Det är även 

kommunikation som ligger till grund för hur en annan individ uppfattar och betraktar något 

(Johansson & Hedie, 2008). Här beskrivs det dock finnas en viss problematik, vilken Beech och 

Johnsson (2005) beskriver, då alla individer uppfattar saker på olika sätt. Pieterse et al. (2012) 

har dessutom funnit att individer uppfattar kommunikation på olika sätt beroende på deras 

hierarkiska position i en organisation. Medarbetares reaktioner för en förändring brukar uppfattas 

som förändringsmotstånd av praktiker (Ford & Ford, 2009; Goldberg & Dent, 1999; Muo, 2014; 

Tushman & Romanelli, 1985). Waddell och Sohal (1998) beskriver fyra olika kategoriseringar av 

förändringsmotstånd, chefskapsrelaterat, irrationellt, rationellt och politiskt. Men de skriver 

också att det är vanligt att de olika kategorierna går i varandra (Waddell & Sohal, 1998). 

Förändringsmotstånd beskrivs ta olika uttryck (Hollander & Einwohner, 2004).  

 

Kommunikation spelar också en central roll i hur förändringsreaktioner hanteras skriver Proctor 

och Dukakis (2003). Muo (2014) skriver att förändringsledningen tenderar att betrakta 

förändringsmotstånd som något negativt och Ford et al. (2008) skriver att förändringsledningen 

ofta avfärdar reaktioner som de betraktar som förändringsmotstånd utan att se till anledningarna 

bakom reaktionerna. Detta är det dock flera forskare som vänder sig emot (se exempelvis Ford et 

al., 2008; Goldberg & Dent, 1999; Muo 2014; Piderit 2000). Hur förändringsledningen beaktar 

medarbetarnas reaktioner beskrivs kunna få stora och avgörande konsekvenser för förändringens 

resultat (Piderit, 2000).  

  

Flera forskare, bland annat Muo (2014) samt Wadell och Sohal (1998), lyfter vikten av att beakta 

medarbetarnas reaktioner på en förändring för att uppnå ett så lyckat förändringsresultat som 

möjligt. Ford och Ford (2010) menar att medarbetares reaktioner, vilka förmedlas till 

förändringsledningen genom kommunikation från medarbetarna, bör betraktas som feedback på 

förändringen. Genom att förändringsledningen ser till anledningen bakom reaktionerna och 

bemöter frågor, kritik och idéer kan medarbetarna få en djupare förståelse och medvetenhet om 
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av 

förändring 

Förändring
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förändringen, känna delaktighet och engagemang, bidra till att förbättra förändringen samt lämna 

gamla skav som funnits i organisationen bakom sig (Ford & Ford, 2009; Piderit, 2000).  

 

Utifrån detta har nedanstående modell skapats för att visuellt knyta ihop litteraturgenomgången.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 1: Sammanfattning av teori, egen illustration. 

 

För att öka förståelsen för hur medarbetarnas upplevda reaktioner samspelar med 

förändringsledningens betraktande och beaktande av dessa, behöver både medarbetarnas samt 

förändringsledningens perspektiv på förändringsreaktioner undersökas. Detta blir intressant att 

 Chefskapsrelaterat förändringsmotstånd 

 Irrationellt förändringsmotstånd 

 Politiskt förändringsmotstånd  

 Förändringsvänlig inställning 

 Rationellt förändringsmotstånd 

 

Feedback Avfärdas 
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undersöka då tidigare forskning pekat på att det verkar föreligga stora skillnader mellan 

medarbetarnas upplevda reaktioner och hur dessa uppfattas och betraktas av förändringsledning, 

men att de två perspektiven inte kombinerats i en och samma undersökning tidigare. 

Kommunikation mellan förändringsledning och medarbetare blir därmed centralt att undersöka 

då den ligger till grund för de reaktioner som uppstår hos medarbetare samt hur dessa förs vidare 

till förändringsledningen, vilket ligger till grund för deras betraktande. Uppfattningen ligger 

sedan till grund för om och hur reaktionerna beaktas av förändringsledningen. Detta har lett fram 

till uppsatsens fyra forskningsfrågor vilka följer nedan.  

 

F1 Vilka olika typer av reaktioner beskriver medarbetarna att de upplevt 

under förändringen? 

F2 Hur beskriver medarbetare att de har kommunicerat sina reaktioner? 

F3 Vilka typer av reaktioner har förändringsledningen uppfattat bland medarbetarna? 

F4 Har förändringsledningen beaktat reaktionerna på något sätt? 
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3. Metod  

I det här kapitlet presenteras tillvägagångssättet som använts i denna studie. Kapitlet inleds med 

att redogöra för den kunskapssyn som ligger till grund för metodvalen för att sedan redogöra mer 

ingående för de specifika metodval som gjorts för denna undersökning.  

 

3.1 Vetenskapligt synsätt  

Det empiriska insamlandet angrips i denna undersökning utifrån insikten att det inte kommer gå 

att finna någon absolut och definitiv sanning. Då uppsatsens syfte går ut på att öka förståelse för 

hur respondenterna upplevt, betraktat, och beaktat företeelser i deras sociala verklighet blir 

tonvikten att ligga på individuella tolkningar vilket enligt Bryman och Bell (2013, s. 477) är att 

betrakta som ett hermeneutiskt synsätt. Både reaktioner på förändringen samt den återgivna 

kommunikationen under förändringen är studerad utifrån individens tolkningar om dessa. 

Sohlberg och Sohlberg (2001, s. 266) beskriver hermeneutik som en forskningstradition med 

utgångspunkt i tolkning och förståelse. Utifrån det anses ett hermeneutiskt synsätt anlagts som 

vetenskapsteoretisk utgångspunkt för studien, vilket utformar undersökningens metodval. Av den 

anledningen anses kvalitativ metod lämplig för aktuell studie, då Bryman och Bell (2013, s. 391) 

beskriver kvalitativ metod att fokusera just på förståelse och ord.  

  

3.2 Forskningsdesign 

För att kunna fullfölja uppsatsens syfte; att öka kunskapen om hur medarbetares upplevda 

förändringsreaktioner samspelar med förändringsledningens betraktande och beaktande av dessa 

under en förändringsprocess, behövs en tolkande metod framför en kvantifierbar, då betraktande 

av reaktioner handlar om individers subjektiva tolkning och förståelse. Kommunikationen genom 

förändring blir även föremål för studien då reaktioner förmedlas genom kommunikation. Även 

om kommunikation kan betraktas som fakta, beaktas den i aktuell studie som någonting som 

respondenten upplevt. Bryman och Bell (2013, s. 84) beskriver att en fallstudie syftar till att 

detaljerat studera enstaka fall, utifrån dess specifika kontext och rådande förutsättningar. Därför 

har en fallstudie valts för denna undersökning. Semistrukturerade intervjuer med medarbetare 

och alla medlemmar av förändringsledningen på Organisation X har valts som metod för att 

genomföra denna undersökning.  
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Bryman och Bell (2013, s. 85) skriver att det är vanligt att betrakta en fallstudie som synonymt 

med en kvalitativ metod då det handlar om att forskaren djupdyker i ett fall. I detta fall studeras 

en specifik organisation som genomgår en förändring och av den anledningen blir en fallstudie 

lämplig. Metoden möjliggör att, som Yin (2013, s. 31) skriver, studera ett pågående fenomen i 

dess sammanhang. Yin (2013, s. 22) skriver också att en fallstudie lämpar sig om 

problemformuleringen eller syftet handlar om ”hur och varför”. Något som är aktuellt i detta fall. 

 

Litteraturgenomgången har skapats utifrån tidigare forskning och uppsatsens syfte har fungerat 

som utgångspunkt. I litteraturgenomgången har det redogjorts för de olika delområden som är 

aktuella för studien och avsnittet avslutas med att sätta alla delar i relation till varandra i en 

teoretisk referensram. Utifrån detta har forskningsfrågorna (se F1-F4) tagits fram. 

Forskningsfrågorna har legat till grund för utformningen av undersökningens intervjufrågor som 

fungerat som underlag till den empiriska undersökningen. Både litteraturgenomgången samt den 

empiriska undersökningen har varit centrala delar för att utveckla ett relevant bidrag i 

undersökningen och uppsatsen. Det empiriska resultatet analyseras i relation till den teoretiska 

referensramen och detta har lett fram till en slutdiskussion där slutsatser konstateras. Detta ligger 

till grund för uppsatsens avslutande kapitel där teoretiskt samt praktiskt bidrag konstateras och 

förslag till vidare forskning ges.  

 

3.2.1 Framställande av litteraturgenomgång  

Uppsatsens teoretiska material består huvudsakligen av publicerade vetenskapliga 

forskningsartiklar, som hittats i databaserna “Discovery” och “Google Scholar” genom 

nyckelsökorden “Resistance to Change”; “Communication”; “Change Management”. Dessa 

sökord har använts för att skapa förståelse för var befintlig forskning inom det ämne som valts 

för uppsatsen står idag. Att det är just dessa sökord som har använts beror på att de varit direkt 

eller indirekt knutna till uppsatsens syfte. Förändringsreaktioner och förändringsmotstånd och 

hur de uppleves och betraktas ligger till grund för uppsatsen syfte och därför var det centralt att 

läsa på om annan forskning på ämnet, och för detta användes sökordet "Resistance to change". 

Utifrån den läsningen framkom det ganska snabbt att kommunikation mellan medarbetare och 

förändringsledning påverkade både hur medarbetare reagerar på förändring men även hur 
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förändringsledning betraktar medarbetares reaktioner, varpå "Communication" också blev ett 

nyckelord. Då en del av uppsatsens syfte handlar om hur förändringsledning betraktar och 

beaktar medarbetares reaktioner var det också av vikt att ta reda på mer om förändringsledning, 

därför blev "Change Management" också ett nyckelord.  

 

Artiklarna kommer huvudsakligen från vetenskapliga tidskrifter som är peer reviewed, vilket bör 

tyda på att artiklarna i dessa tidskrifter bör hålla god kvalité. Efter att artiklarna valts ut har de 

lästs igenom och noga granskats kvalitetsmässigt utifrån artiklarnas uppbyggnad, innehåll, samt 

om och vilka andra källor de refererar till, faktorer som ger indikation på kvalitén på innehållet 

(Högskolan i Gävle, 2017).  

 

Sex av artiklarna som använts till litteraturgenomgången kommer inte från vetenskapliga 

tidskrifter som är peer reviewed, dessa har ändå betraktats uppfylla krav om god kvalité. Tre av 

dessa (Argyris, 1994; Ford & Ford, 2009; Lawrence, 1954) är tryckta i Harvard Business 

Review, en tidskrift som torde hålla god kvalité då den produceras av ett mycket känt lärosäte 

med gott renommé. Författarna, Argyris och Lawrence, är också välkända forskare som 

publicerat många andra vetenskapliga artiklar i olika tidskrifter. Dessa två artiklar är också vida 

citerade, 1068 gånger respektive 430, och förekommer som källor i flera av uppsatsen andra 

källor vilket också bör tyda på kvalité. Ford och Ford (2009) är också välkända författare inom 

ämnet med flera publicerade verk, och flera av deras andra artiklar förekommer också som källor 

i uppsatsen. En av de andra artiklarna (Frahm & Brown, 2005) blev under en konferens som hålls 

av en vetenskaplig tidskrift som är peer reviewed framröstad till bästa artikel, något som bör tyda 

på god kvalité, och även denna artikel är tydligt kumulativ och refererar till diverse andra källor. 

De resterande två artiklarna (Mabin et al., 2001; Maitlis och Christianson, 2013) håller båda 

formen för vetenskapliga artiklar samt har ett innehåll som bygger på tydliga källhänvisningar, 

av den anledningen finns de artiklarna med som källor i uppsatsen.  
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3.3 Beskrivning av fallet - Organisation X 

Företaget, Organisation X, som studeras i denna undersökning är ett energibolag som är 

verksamma i Norden. Det har en total koncernomsättning på drygt 60 miljarder SEK och cirka 

700 anställda, med kontor på flera platser i norden. Organisation X bearbetar och säljer råvaror 

till både privatpersoner och företag, och är idag ett av de fyra största bolagen med en 

marknadsandel på 20%. Föremålet för den här undersökningen är den svenska verksamheten, 

som omsätter drygt 45 miljarder SEK, har cirka 150 anställda, och har varit verksamma i Sverige 

sedan tidigt 2000-tal. Under senare 2000-tal har Organisation X köpt upp konkurrenters 

verksamhet, vilka varit verksamma en längre tid. Organisation X är finansiellt välmående och 

redovisar en vinst om 7% vinstmarginal i det senaste bokslutet, och har inte gått med förlust de 

senaste fem åren. Ytterligare avgränsning har gjorts till avdelningen Finans på huvudkontoret i 

Stockholm, kontoret har cirka 40 anställda. Finansavdelningen blev en sammanslagning genom 

uppköpet, och har sedan dess inte genomgått några förändringar. Organisation X 

Finansavdelning består av fyra underavdelningar; Cash, Kredit, Controlling och Redovisning. 

Finansorganisationen har en låg personalomsättning.  

 

I kapitel 4.1 presenteras en kronologisk förändringsbeskrivning. Informationen där är 

huvudsakligen hämtad från den inledande intervjun med initiativtagaren tillika CFO på 

Organisation X. Den risk som uppstår med att hämta information från en källa, som även är 

nyckelintressent, är att informationen är vinklad eller filtrerad. Eftersom flertalet övriga 

respondenter indirekt bekräftar informationen i nämnt kapitel menar vi dock att den ej saknar 

trovärdighet eller på annat sätt är vinklad av betydande karaktär.  

  

3.3.1 Urval 

Val av företag att studera föll på Organisation X, eftersom det fanns en relation med företaget 

sedan tidigare. Detta skulle garantera en god access, vilket Fjellström och Guttormsen (2016) 

beskriver som en fundamental aspekt i kvalitativ forskning och skrivs kunna utgöra skillnaden 

mellan en bra eller dålig forskningsrapport. Den befintliga relationen kan spegla valet av företag 

som ett bekvämlighetsurval, då företaget fanns tillgängligt (Bryman & Bell, 2013, s. 204). Dock 

har faktumet att Organisation X befinner sig i en förändringsperiod varit avgörande för det 
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slutgiltiga valet i och med undersökningens syfte och därför bör inte urvalet enbart betraktas som 

ett bekvämlighetsurval. Då denna studie syftar till att skapa ökad förståelse för en social kontext 

ansågs god access, likt det Fjellström och Guttormsen (2016) beskriver, som det viktigaste kravet 

att tillgodose för att kunna gå på djupet och uppfylla syftet.  

 

Totalt har det skett intervjuer med 10 personer på Organisation X, varav en av dessa intervjuats 

två gånger, så det totala antalet intervjuer uppgår till 11 stycken. Vid valet av storleken på urvalet 

har det främst setts till undersökningen syfte och vad det handlar om, då Boddy (2016) skriver att 

storleken på ett kvalitativt urval bör styras av det. Undersökningens syfte handlar om att öka 

kunskapen om hur medarbetares upplevda förändringsreaktioner samspelar med 

förändringsledningens betraktande och beaktande av dessa, blir därmed djup och förståelse för 

intervjupersonernas subjektiva verklighet vad som eftersträvas. Därav anläggs ett hermeneutiskt 

perspektiv och som Boddy (2016) skriver så är det i dessa fall inte urvalet storlek som är det 

väsentliga, utan att forskaren går på djupet i intervjuerna. Tidsaspekten, i detta fall en 

begränsning på 10 veckor för att utföra undersökningen, är något som Boddy (2016) också 

menar är viktigt att ta hänsyn till, samt den egna kunskapsnivån och erfarenheten hos forskaren. 

Efter att detta vägts in i det hela gjordes bedömningen att 10 respondenter och 11 intervjuer var 

rimligt för att få ett omfattande empiriskt material för att fylla syftet med undersökningen. Detta 

utan att riskera att axla en för stor mantel med ett större antal respondenter än vad som 

behärskas.  

 

Nedan presenteras en tabell över de respondenter som deltagit i undersökningen. Av 

anonymitetsskäl kommer det inte göras några större beskrivningar av enskilda respondenter 

utöver faktorer som kan vara centralt för studiens resultat samt för andra forskares möjlighet att 

bedöma studiens överförbarhet.  
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Förteckning över respondenter Anställningstid (år) 

CFO 1-5 

Chef HR 10-15 

Avdelningschef 10-15 

Avdelningschef 20-25 

Avdelningschef  35-40 

Medarbetare 5-10 

Medarbetare 5-10 

Medarbetare 25-30 

Medarbetare 5-10 

Medarbetare 1-5 

Tabell 1: Respondentförteckning, egen tabell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Respondentförteckning, egen bild 

 

Respondenterna består av personer från alla olika avdelningar på Organisation X. Boxarna med 

fetstilta ramar ingår i vad som refereras till som Finans ledningsgrupp, tillika 

förändringsledningsgruppen. HR-chefen är gråmarkerad då denne ingår i urvalet trots tillhörande 

utanför finansorganisationen. Samtliga dessa avdelningar ingår i förändringen men påverkas i 

varierande utsträckning. De avdelningar som påverkas i störst utsträckning är Controlling och 

Redovisning. Åldersspannet på respondenterna varierar mellan ca 25-60 år. Respondenternas 

anställningstid på Organisation X sträcker sig från 18 månader tills från när Organisation X 

startades, men alla som deltagit har en tillsvidareanställning på företaget. CFOn har varit anställd 

på företaget i cirka ett och ett halvt år. En av respondenterna har någon gång under månaderna 

inför intervjun sagt upp sig från företaget. Ytterligare en respondent sade upp sig kort efter 
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intervjun, och en annan går i pension efter överlämning. Respondenterna har suttit på sina 

positioner i en varierad längd. Vissa respondenter har suttit på samma eller liknande position i 

flera år, medan andra har bytt position mer frekvent. Av respondenterna är tre män och sju 

kvinnor, vilket är att jämföra med hela finansorganisationen där 65% är kvinnor och 35% är 

män. Då eventuella skillnader i uppfattning mellan könen inte är föremål för denna undersökning 

kommer det inte utvecklas något vidare resonemang om detta. 

 

Personerna som intervjuats befinner sig på olika hierarkiska nivåer inom företaget. Urvalet består 

av fem medarbetare, och fem förändringsledare fördelat på tre mellanchefer samt CFO och HR-

chef. Både mellanchefer och förändringsledarna är att betrakta som förändringsledning, vilket 

motiveras i empirin. Att genomföra intervjuer med de som ingår i förändringsledningen var en 

förutsättning för att kunna uppfylla uppsatsens syfte, att öka kunskapen om hur medarbetares 

upplevda förändringsreaktioner samspelar med förändringsledningens betraktande och beaktande 

av dessa under en förändringsprocess.  

 

För att ta reda på hur en individ betraktar något krävs det att forskaren går på djupet och försöker 

se verkligheten med respondentens ögon, vilket är vad som eftersträvats i intervjuerna med 

förändringsledningen. Att intervjua medarbetare om deras reaktioner samt hur de uppvisat dessa 

ger också läsaren en möjlighet att bilda en förståelse för vad som legat till grund för 

förändringsledningens uppfattning, och bidrar till en transparent bild över en kontextuella 

verkligheten. Dessa intervjuer var också nödvändiga för att undersöka medarbetarnas upplevda 

reaktioner, vilka utgör en central del av syftet.  

 

Den andra aspekten, hur förändringsledningen har beaktat medarbetarnas reaktioner handlar mer 

om ett samband eller relation mellan parter. Av den anledningen krävdes intervjuer med både 

förändringsledning och berörda medarbetare för att förstå den aspekten. Hur 

förändringsledningen betraktar något har stor påverkan för hur de beaktar det, samtidigt som 

tidigare forskning har pekat på att det är vanligt att förändringsledning tenderar att avfärda 

medarbetares reaktioner som enbart förändringsmotstånd utan att undersöka dessa närmare. Av 

den anledningen gjordes bedömningen att det var viktigt att också få medarbetarnas perspektiv 

gällande deras reaktioner på förändring, samt deras perspektiv gällande hur reaktionerna tagits 
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sig uttryck. Detta då tidigare forskning visat att hur individer uppfattar saker sker i en social 

kontext mellan människor och att individer påverkar varandras uppfattning på olika sätt.  

 

Urvalet respondenter kan liknas vid vad Bryman och Bell (2013, s. 496) kallar för snöbollsurval 

då det inledande fanns kontakt med HR-chefen på Organisation X, som föreslog personer på 

företaget som beskrevs av intresse för undersökningen att intervjua. Förslagen grundade HR-

chefen på att respondenterna skulle beröras av förändringen samt tillgänglighet. På grund av 

tillgänglighet följdes dock inte rekommendationerna till fullo. Respondenter återfinns från 

samtliga avdelningar inom finansorganisationen. Detta har gjorts för att försöka få ett så 

representativt urval som möjligt samt förhindra olika skevheter i resultatet som annars skulle 

kunnat uppstå vilket Boddy (2016) skriver är viktigt.  

 

Vid valet av respondenter skriver Rowley (2012) att forskaren bör se till vilka som bäst kan svara 

på undersökningens forskningsfrågor. Att intervjua personer som var påverkade av förändringen 

var avgörande för att få ett empiriskt material som skulle uppfylla undersökningens syfte och av 

den anledningen togs beslutet att utgå från respektive avdelningschefs rekommendation, men på 

grund av tillgänglighet har urvalet justerats därefter. Dock påverkas respondenter i olika 

utsträckning av förändringen. Eftersom initiativtagaren till förändringen också är 

respondenternas chef kunde vederbörande ge dem möjlighet att avsätta arbetstid till intervjuer 

något som också ansågs viktigt för att alla respondenter skulle ha möjlighet att delta på lika 

villkor.  

 

Däremot har det som Yin (2013, s. 117) skriver om nyckelinformanter och att forskaren måste 

vara uppmärksam så att dessa inte får för stort inflytande över studien och påverkar den eller 

forskaren, varit viktigt att reflektera kring när det gäller urval. Initiativtagaren kan anses vara en 

nyckelinformant då han är den som leder förändringen, gett tillträde till företaget och de övriga 

respondenterna som deltar då han också är CFO på Organisation X. Det skulle kunna vara 

möjligt att han i samråd med avdelningschefer påverkat urvalet respondenter han vet kommer ge 

en viss bild eller som han gett instruktioner till hur de ska svara. Av den anledningen har det 

riktats uppmärksamhet mot likheter mellan respondenternas svar då Yin (2013, s. 118) menar att 

det kan vara ett tecken på att det kan vara något bakomliggande som gör att alla svarar på samma 
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sätt. Dessutom har inte rekommendationer fullständigt efterlevts, varför risken för denna aspekt 

ska influerat resultat ses som låg hos medarbetare. I största möjliga mån har också 

initiativtagaren lämnats ovetandes om vilka frågeställningar och medarbetare som intervjuas, en 

viss information om ämnesval har dock varit nödvändig att förmedla. 

 

3.4 Empirisk insamling  

Det empiriska materialet är inhämtat via kvalitativa intervjuer av semistrukturerat slag med 

respondenter från olika hierarkiska nivåer men samtliga tillhörande samma företag och säte. 

Kvalitativ intervju valdes som metod för att forskaren lägger tyngden vid intervjupersonens 

ståndpunkter (Bryman & Bell, 2013, s. 474; Rowley, 2012) och detta ansågs gå hand i hand med 

uppsatsens syfte som går ut på att kunskapen om hur medarbetares upplevda 

förändringsreaktioner samspelar med förändringsledningens betraktande och beaktande av dessa 

under en förändringsprocess. Samtliga intervjuer är gjorda face-to-face vilket ger upphov till att 

forskaren kan identifiera kroppsspråk för att göra en djupare tolkning av respondenten 

(Opdenakker, 2006). Då det empiriska materialet som samlas in via intervjuerna blir av 

sekundärt slag har det känts centralt att intervjua både förändringsledningen samt medarbetare 

för att skapa en bättre förståelse för den sociala kontext som respondenterna befunnit sig i. Att 

förmedla den sociala kontexten är viktigt inom kvalitativ forskning för att kunna bedöma 

forskningen kvalité (Bryman & Bell, 2013, s. 391) Gummesson, 2006; Miles & Huberman, 

1984) samt är även viktigt för hur en individ uppfattar faktorer (Johansson & Heide, 2008).  

  

Yin (2013, ss. 116-117) skriver att intervjuer är en av de viktigaste informationskällorna vid en 

fallstudie. Då forskaren vid en fallstudie vill studera en specifik social kontext fungerar 

intervjuer i dessa fall ofta som styrda samtal snarare än utfrågningar, varför det är viktigt att 

forskaren har möjlighet att vara flexibel och kunna anpassa sig under intervjun skriver Yin 

(2013, s. 117). Just att det fanns utrymme för anpassning under intervjuerna ansågs vara viktigt 

då respondenterna skulle intervjuas om deras uppfattningar och känslor om förändringen. Alla 

individer är olika och uppfattar, upplever och tolkar händelser och situationer olika. Av den 

anledningen behövde det finnas möjlighet att anpassa intervjun utefter respondentens svar, att 

ställa följdfrågor om vad de olika personerna berättade om och låta respondenten berätta om det 

som var viktigt och centralt för just den individen. Då Bryman och Bell (2013, ss. 474-475) 
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beskriver att dessa faktorer är syftet med kvalitativa intervjuer överlag och semistrukturerade 

intervjuer specifikt blev det naturligt att välja denna form. Detta är också en anledning till varför 

en kvantitativ intervju inte var möjlig då dessa behöver ha en tydlig struktur för att garantera 

reliabilitet och validitet samt att forskaren och behöver kunna standardisera intervjusvaren 

(Bryman & Bell, 2013, s. 170 & 215). 

Yin (2013, s. 119) lyfter dock ett varningens finger för att lägga för stor vikt vid respondenternas 

svar och skriver att de endast bör betraktas som ”verbala utsagor” (Yin, 2013, s. 119). Med det 

menar han att olika skevheter som dåligt/förvrängt minne, problem att formulera sig och uttrycka 

sina upplevelser och uppfattningar kan påverka. Detta är något som vägts in när respondenternas 

svar har analyserats och jämförts mot varandra.  

 

Intervjuledaren har en professionell relation till två av respondenterna då de arbetar på samma 

avdelning. I hänsyn till anonymitetskravet kommer det inte presenteras vilka av respondenterna 

det är, men det är en förändringsledare och en medarbetare. Den risk som upplevs med att 

intervjuledare och respondent har en sedan tidigare kontakt är att respondenten eventuellt 

censurerar och döljer delar av svar som kan vara känsligt i någon mån. Dock har respondenterna 

frivilligt ställt upp på intervjun och det faktum att deras svar ej avviker från övriga respondenter i 

någon särskilt utstickande mening, dras slutsatsen att relationen inte har någon markant negativ 

inverkan mot kvalitetskriterier.  

 

3.4.1 Utformning av intervjuguide 

Bryman och Bell (2013, s. 363) skriver att forskare normalt använder en intervjuguide som 

utgångspunkt vid semistrukturerade intervjuer. Något som togs fasta på för att vara säkra på att 

få in det empiriska material som behövdes för att uppfylla uppsatsens syfte, men också för att 

garantera en viss jämförbarhet mellan intervjuerna. För intervjuerna togs det fram två 

intervjuguider, se Bilaga 1 och 2, vilka baseras på forskningsfrågorna som utvecklats utifrån den 

teoretiska referensramen, se Forskningsfrågor 1-4. Detta i linje med det som Rowley (2012) 

föreslår för att forskaren ska vara säker på att få rätt data. Frågorna utgör centrala teman för 

undersökningen samt ger en struktur åt frågornas ordningsföljd vilket Bryman och Bell (2013, s. 

475) skriver att en intervjuguide bör göra. En av intervjuguiderna riktar sig till medarbetare, se 



 

 32 

Bilaga 1, och den andra riktar sig till chefer, se Bilaga 2. Anledningen till att det är två olika 

beror på att frågorna måste formuleras olika beroende på vilken position respondenten har i 

företaget. Att ha två olika guider gör att intervjuaren kan fokusera på respondenten istället för på 

hur frågor ska formuleras något som Bryman och Bell (2013, s. 484). Vid utformandet av 

frågorna har hänsyn tagits till Bryman och Bells (2013, s. 485) samt Eriksson och Hultmans 

(2014, ss. 106-108) råd. Av den anledningen utgörs intervjuguiderna av enkla, raka och tydliga 

frågeställningar, ledande frågor, facktermer och att ställa flera frågor samtidigt har i största 

möjliga mån försökt undvikas.  

 

Etiska aspekter finns också med i intervjuguiderna. Detta då det anses viktigt att respondenterna 

vet vad de deltar i och hur deras uppgifter kommer behandlas. Vetskapen om detta tros också 

bidra till att skapa trygghet för respondenterna och få dem att tala mer öppet. De etiska 

aspekterna som tagits med rör informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet och nyttjandekravet som Bryman och Bell (2013, s. 137) tar upp och dessa 

förklaras närmre under 3.5.3 Etiska aspekter.  

 

3.4.2 Praktiskt genomförande 

Intervjuerna har genomförts på företaget där respondenterna arbetar. Detta beror på att 

intervjuerna gjorts under arbetstid och genom att vara på respondenternas arbetsplats minimeras 

inverkan på deras resterande arbetsdag. Trots att de genomförts på Organisation X har 

intervjuerna tagit plats i ett mindre konferensrum för att garantera avskildhet och lugn. Dock var 

det en respondent som hade en telefon som ringde upprepade gånger under intervjun, trots att 

samtalen inte besvarades kan det ändå upplevas som ett störningsmoment. Detta bedöms dock 

inte ha påverkat respondenten markant. En av respondenterna var försenad till sin intervju med 

20 minuter varpå den blev något kortare, respondenten upplevdes också som något stressad 

under intervjun men gav ändå utförliga svar varför intervjun använts.  

 

Som nämnts ovan har respondenter delvis valts utifrån rekommendationer från HR-chefen på 

Organisation X. Den första kontakten med respondenterna själva togs sedan via mail, där det 

informerades kort om undersökningen, dess syfte och omfattning samt frågan ställdes ifall de 
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skulle kunna tänka sig att medverka. De personer som tackade ja fick sedan ett tidsfönster på 

ungefär två veckor där de kunde själva kunde boka in sin intervju när det passade dem. Detta 

möjliggjordes av att intervjuaren är timanställd på Organisation X och därför hade möjlighet att 

anpassa sitt schema. Först försökte majoriteten av intervjuerna styras till två specifika datum, 

detta visade sig dock inte fungera. Vilket föranledde att intervjuerna blev utspridda.  

 

Den första intervjun gjordes med Organisation X CFO, som är projektägare och som initierat 

förändringen. Detta för att få en djupare förståelse för bakomliggande motiv och strategier för 

hur kommunikation har skett. Efter det intervjuades medarbetare i de lägre hierarkiska leden, 

vilka ofta beskrivs vara föremål för den faktiska förändringen, i syfte att komma åt 

medarbetarnas reaktioner och tankar om förändringen. Eftersom länken mellan medarbetare och 

företagsledning hierarkiskt ofta sker mellan avdelnings/mellanchefer som rapporterar uppåt, har 

vi även att intervjuat de närmsta cheferna till de medarbetare vi intervjuat. Mellancheferna ingår 

också i förändringsledningen och är således även att betrakta som förändringsledare. Detta för att 

kartlägga vad och hur uttalade reaktioner kommunicerats, och sen eventuellt vidarebefordrats. 

Den avslutande intervjun gjordes med CFO. Denna gång med utgångspunkt i de tidigare 

intervjuresultaten för att kartlägga och identifiera upplevda och faktiska skillnader i vad 

medarbetare anser att de kommunicerat eller uppvisat och hur förändringsledningen betraktat det, 

samt om förändringsledningen använt medarbetarnas åsikter som feedback.  

  

Längden på intervjuerna har varierat mellan 45 minuter till 1 timme och 45 minuter. Det är en av 

uppsatsförfattarnas som genomfört intervjuerna, detta på grund av boende på olika orter och 

svårigheter att få ihop datum och tider som passade bägge uppsatsförfattarna samt personerna 

som skulle intervjuas. Ursprungligen var tanken att genomföra några intervjuer tillsammans men 

då ombokningar skett med kort varsel fanns ingen möjlighet för båda uppfatsförfattarna att 

närvara. Intervjuerna har spelats in och efteråt transkriberats. Efter att intervjuerna transkriberats 

har transkriberingen visats för respondenten för att säkerställa att det inte ska ha skett några 

feltolkningar. 
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3.4.3 Etiska aspekter  

Innan intervjuerna påbörjades tillfrågades respondenterna om det gick bra att intervjuerna 

spelades. Intervjuerna inleddes med att intervjuaren informerade respondenterna om studiens 

syfte, om vilka delar som ingår den samt om hur respondenternas svar kommer behandlas. 

Intervjuaren informerade även om att svaren enbart skulle användas till denna undersökning. 

Sedan blev respondenterna tillfrågade om de fortfarande vill delta i undersökningen. Efter det 

berättade intervjuaren för respondenterna att deras deltagande är helt frivilligt samt att de har rätt 

att avbryta intervjun närhelst de så önskar. Intervjuaren informerade även om att personuppgifter 

kommer behandlas konfidentiellt och att det enbart är intervjuaren som kommer ha tillgång till 

dessa för att på så sätt förhindra att svar kan kopplas till person och garantera anonymitet. Detta 

för att täcka informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2013 s. 137). Medarbetare meddelades att deras respektive 

avdelningschef är informerad om intervjun, men att ingen annan får vetskap om att intervjun 

genomförts eller vad som sagts. Detta likt vad DiCicco‐Bloom och Crabtree (2006) kan vara 

avgörande för en respondents trygghet och därför också trovärdighet genom att respondenten 

vågar vara ärlig.  

 

3.5 Analys 

Det empiriska materialet har analyserats genom tematisk analys. Rowley (2012) skriver att 

användandet av tematisk analys går ut på att försöka hitta nyckelteman i empirin för att sedan 

länka samman dessa till en sammanhängande redogörelse.  

 

För att kunna analysera det empiriska materialet som samlats in blev det första steget att 

transkribera de genomförda intervjuerna, detta har liksom Rowley (2012) rekommenderar skett 

löpande allt eftersom intervjuerna har genomförts. Det blev ett första steg för att bli mer bekant 

med det empiriska materialet. När detta var gjort kodades de transkriberade intervjuerna. Redan 

när intervjuerna transkriberades upptäcktes kopplingar till de teorier som presenterats i uppsatsen 

litteraturgenomgång. Av den anledningen skapades koderna delvis utifrån det empiriska 

materialet men även från uppsatsens litteraturgenomgång och de teorier som presenteras där. 

Koderna som använts presenteras i nedanstående tabell.  
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Koder som använts för att koda transkriberade intervjuer 

Chefsskapsrelaterat förändringsmotstånd 

Delaktighet  

Irrationellt förändringsmotstånd  

Formell kommunikation  

Förståelseskapande/Meningsskapande 

Förändringsorsak  

Förändringsomfattning 

Förändringspåverkan (på individs arbetsuppgifter) 

Förändringsresultat 

Förändringstakt 

Informell kommunikation  

Kommunikation bottom-up 

Kommunikation top-down 

Politiskt förändringsmotstånd 

Rationellt förändringsmotstånd 

Transparens 

Tabell 2: Koder, egen tabell. 

 

Kodningen genomfördes i kodningsprogrammet NVivo. Intervjuerna laddades upp i NVivo och 

de ovanstående koderna lades in i programmet. Därefter markerades del för del av intervjuerna 

med aktuell kod. När alla intervjuer var kodade kunde programmet sammanställa listor utifrån 

koderna, vilket resulterade i att allt material som var kodat med samma kod hamnade i samma 

lista. Det hjälpte oss att skapa struktur i processen, vilket Rowley (2012) skriver är viktigt att 

tänka på. Attride-Stirling (2001) beskriver kodningen som en central del vid empirisk analys, och 

att det textuella sammanhanget är centralt för forskaren för att förstå respondenten. NVivo tillåter 

forskaren att hoppa mellan kod och transkriberat material för att minimera kontextuella 

missförstånd.  

 

Nästa steg blev att återigen gå igenom materialet kod för kod för att hitta olika teman i empirin. 

Koderna blev ett sätt att komma ännu närmare det empiriska materialet utifrån teorin. Genom att 

bli mer bekanta med empirin kunde olika teman urskiljas. Detta gjorde att kodernas relevans för 

empirin minskade och istället blev det temana som blev den röda tråden i analysprocessen.  

 

Temana skapades utifrån empirin men även i relation till teorin, syfte och uppsatsens 

frågeställningar. Detta för att säkerställa att syftet och frågorna besvaras på ett tydligt sätt 
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(Rowley, 2012). Attride-Stirling (2001) förklarar att teman tenderar utvecklas längs arbetet. Det 

framkom två huvudteman, samt ett antal underteman. Dessa visas med exempelcitat i Tabell 3.  

 

Dessa teman har valts då de knyter an till undersökningens syfte. Huvudtemat 

"Förändringsreaktioner" rör den ena delen av syftet, nämligen den om medarbetarnas upplevda 

reaktioner. Under det huvudtemat finns det ett antal underteman som på olika sätt berör 

medarbetarnas reaktioner på förändringen under förändringsprocessen. Dessa redogörs delvis för 

över en tidshorisont för att tydliggöra hur reaktioner har skiljt sig åt från när förändringen 

introducerades samt under processen, detta då teorin säger att det är vanligt att reaktionerna 

förändras över tid. Dessa teman har skapats för att kunna ge en uttömmande redogörelse för 

medarbetarnas upplevda reaktioner, något behöver redogöras för då syftet handlar om hur 

medarbetarnas reaktioner samspelar med förändringsledningens betraktande och beaktande av 

dessa för att syftet ska kunna uppfyllas. För att kunna undersöka samspelet är det intressant att 

först titta på medarbetarnas reaktioner för att sedan kunna relatera det till förändringsledningens 

betraktande och beaktande, för att därefter dra slutsatser om samspelet dem emellan.  

 

Det andra temat "Motstånd eller feedback?" handlar om syftets andra del, förändringsledningens 

betraktande och beaktande av medarbetarnas reaktioner. Undertemana handlar om hur 

förändringsledningen har betraktat, hanterat och beaktat medarbetarnas reaktioner. Detta är 

viktigt att redogöra för, för att det ska gå att se hur dessa samspelar med medarbetarnas upplevda 

reaktioner på förändringen.  

 

Även förändringskontexten ansågs viktig att redogöra för, för att skapa sammanhang och 

förståelse hos läsaren. Av den anledningen så inleds kapitel fyra med det. Forskaren strävar efter 

breda teman för att få in empiriskt material i varierande grad, men forskaren måste se till 

relevansen i svaren och därför inte skapa för breda tema (Attride-Stirling, 2001). Teman som 

presenteras nedan anses breda men samtidigt innehålla relevanta svar.  
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Förändringsreaktioner 

Initial syn på förändringen  

  
“Jag tror att förändringen behövs, men jag vet inte om tajmingen just nu är perfekt.” 

  

Reaktioner under processen  

  
“Och vissa kanske säger att de inte har reagerat, men man märker på alla att de har 

reagerat.”  

  

Förändringsmotstånd 

  
“Det som var jobbigt var att, när vi fick reda på detta, jag har alltid varit positiv till 

förändring och göra nya saker, projekt och så vidare. Men tyvärr, den här förändringen 

påverkade jättemycket, och det var en jobbig typ av förändring” 

  

Kommunikation av reaktion 

  
“Det var enklare i det här ”vi-forumet”. Det var mindre grupp och här kan man diskutera mer 

öga för öga tillsammans. Där vågade jag mer säga mina åsikter än i ett stort finansforum.“  

  

Motstånd eller feedback? 

Betraktande av reaktioner 

  
”…det handlar om motstånd för förändring…” 

  

Hantering av reaktioner 

  
"Jag har pratat en del med de som är opinionmakers, några som då starkt ifrågasatt varför vi 

inte gjort mer. Då har jag starkt förklarat rationalian för det, och då tror jag att man känner 

sig lyssnad på." 

  

Beaktande av input och reaktioner 

  
“Ja, men det är det jag menar, i alla sådana här processer oavsett vilken nivå man har, att 

man måste själv ta modet att föra fram det. Och gör man inte det får man gilla läget.”  

  

Tabell 3: Huvudteman, underteman och exempelcitat, egen tabell 

 

Utifrån dessa teman studerades sedan det empiriska materialet och utforskades för att identifiera 

mönster genom att återgå till transkriptionen, men utan att läsa det fullständiga innehållet 

(Attride-Stirling, 2001; Miles & Huberman, 1984). Sedan genomfördes analys bestående av 

uppsatsförfattarnas tankar samt empiri jämfört med och diskuterat i förhållande till teori. Då de 



 

 38 

olika teman gjort att det empiriska materialet delats upp efter innehåll har det även fått inverkan 

på analysen. Teman har fungerat vägledande vid analys och koppling mellan empiri och teori, på 

det sätt att uppdelningen gjorde att empirin kom fram tydligare. Detta gjorde att det blev lättare 

att se kopplingar till teorin som presenteras i litteraturgenomgången. I slutdiskussionen 

sambandbinds de olika teman och relateras till varandra för att kunna dra specifika slutsatser för 

uppsatsen utifrån dess syfte. På det sättet visas det även vilka teman som framträtt extra tydligt 

vid analysen av empirin samt även vad de olika temana pekar på, vad som varit unikt samt 

likheter som flera teman visar. Det som sedan presenteras som uppsatsens teoretiska och 

praktiska bidrag är något som framkommit bland flera av de olika teman när de har analyserats, 

även det ämne som föreslås för vidare forskning är något som framträtt bland flera teman vid 

analysen.  

 

3.6 Kvalitetskriterier  

För att granska studien har utgångspunkt tagits i de kvalitetskriterier som Bryman och Bell 

(2013, s. 402) presenterar för kvalitativ forskning. Dessa utgörs av två grundläggande kriterier; 

trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2013, s. 402). Trovärdighet innehåller sedan fyra 

delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera 

(ibid.).  

 

3.6.1 Trovärdighet 

Tillförlitlighet innebär att forskaren framställer verkligheten på ett så riktigt sätt som möjligt och 

att de som deltagit i studien får ta del av resultaten skriver Bryman och Bell (2013, s. 403). För 

att uppnå detta har intervjuerna transkriberats efter att de genomförts och sedan har 

transkriberingen erbjudits respondenten. Detta för att säkerställa att det inte skett några 

feltolkningar.  

 

Överförbarhet rör hur väl studiens resultat går att överföra till en annan situation skriver Bryman 

och Bell (2013, s. 403) och för att andra forskare ska ha en chans att bedöma det så krävs det en 

ordentlig/”tät” beskrivning av den empiriska verkligheten menar de. För att uppfylla detta krav 



 

 39 

har avsnitt 3.3 författats. Där beskrivs fallet på ett så utförligt sätt som möjligt utan att röja 

varken företagets eller respondenternas identiteter.  

  

Pålitlighet skriver Bryman och Bell (2013, s. 405) handlar om att noga redogöra för varje steg av 

forskningsprocessen och gjorda metodval. Detta har eftersträvats att uppnå genom metodkapitlet 

där det noga redogjorts för undersökningens metod samt olika metodval och anledningen bakom 

dessa. Under arbetets gång har även fyra andra studenter samt våra handledare vid flera tillfällen 

läst igenom uppsatsen och bedömt hur uppsatsens teoretiska slutsatser berättigas av metod, 

metodval, samt argumentering och redogörelse för dessa.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar enligt Bryman och Bell (2013, ss. 405) om att 

forskaren inte medvetet låtit värderingar eller teoretiskt synsätt påverka forskningens 

genomförande eller resultat, även om de också påpekar att absolut objektivitet inte är möjligt 

inom samhällsvetenskaplig forskning. Utgångspunkten för detta forskningsprojekt var att 

fullständig objektivitet inte skulle vara möjligt, dels då syftet med studien är att undersöka 

människors upplevelse av deras verklighet och dels då en av oss har koppling till företaget som 

studeras. Trots detta har ambitionen varit att hålla en objektiv linje genom att ifrågasätta och 

diskutera val och metod under arbetets gång.  

 

3.6.2 Äkthet  

Kriteriet äkthet syftar mer till helhetsbedömningen av forskningsprojektet skriver Bryman och 

Bell (2013, s. 405), dessa har Bryman och Bell (2013, s. 405) delat in i; rättvis bild, ontologisk 

autenticitet; pedagogisk autenticitet och katalytisk autenticitet.  

 

Rättvis bild rör om den bild som förmedlas speglar åsikterna bland de som deltagit (Bryman & 

Bell, 2013, s. 405). För att tillgodose detta har både medarbetare och förändringsledning 

intervjuats för att kunna ge en heltäckande bild. Då avdelningarna på Finans har påverkats i olika 

utsträckning har också valet gjorts att intervjua respondenter från varje avdelning, för att på så 

sätt försöka få ett så rättvisande empiriskt material som möjligt. Respondenterna har även fått 

läsa igenom de transkriberade intervjuerna för att säkerställa att de uppfattats rätt. Av dessa 
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anledningar bör undersökningen ge en rättvis bild av förändringsledningens och medarbetarnas 

uppfattningar om ämnet.  

 

Genom den redogörelse som görs för empirin i kapitel fyra, samt tillhörande analys och 

diskussion bidrar undersökningen till både ontologisk och pedagogisk autenticitet. 

Intervjufrågorna samt svaren som dessa generade tyder på att deltagandet givit respondenterna 

ontologisk autenticitet då respondenterna blivit tvungna att tänka efter och reflektera kring de 

händelser som skett under förändringen samt hur de upplevt och uppfattat dessa. Vilket är vad 

ontologisk autenticitet handlar om (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Då undersökningen innehåller 

både medarbetarnas perspektiv samt förändringsledningens möjliggör undersökningen också 

pedagogisk autenticitet som Bryman och Bell (2013, s. 405) menar det, då detta skapat en 

möjlighet för bättre förståelse av andras verklighetsuppfattningar. Detta har gjort att 

förändringsledningen uppmärksammats på medarbetarna upplevt förändringen, medarbetarna ges 

också möjlighet att förstå hur förändringsledningen uppfattat deras reaktioner.  

 

För att kunna förändra sin situation behöver individen först bli medveten om den, att även bli 

medveten om hur andra personer i miljön upplever saker kan också vara ett steg på vägen. Då 

undersökningen bidragit till ontologisk och pedagogisk autenticitet bör den i ett längre perspektiv 

också kunna bidra till det Bryman och Bell (2013, s. 405) kallar katalytisk autenticitet. 

Uppsatsen bidrar även med taktisk autenticitet genom att belysa skillnader i upplevelse och 

uppfattning som förekommit mellan medarbetare och förändringsledning. Genom att lyfta dessa 

skillnader samt olika respondenters tankar om bakomliggande orsaker blir det möjligt för 

Organisation X att först och vidta åtgärder, därmed uppnås det som Bryman och Bell (2013, s. 

405) benämner som taktisk autenticitet. 

 

Sett till den empiriska insamlingen finns det belägg för att undersökningen levererar äkthet. 

Däremot är urvalsbegränsningen någonting som påverkar studiens äkthet. Eftersom inte samtliga 

medarbetare är intervjuade finns inte möjlighet att redogöra för samtliga reaktioner som uppstått, 

men det faktum att alla medarbetare som intervjuats beskriver någorlunda lika reaktioner talar 

för att reaktionerna är till viss del återkommande. Däremot är en stor majoritet av 

förändringsledningen intervjuade vilket talar för att betraktande och beaktande hos 
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förändringsledningen har stor äkthet. Detta sker under grundantagandet att respondenter varit 

ärliga i intervjuer. 
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4. Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras resultatet av den empiri som samlats in för denna studie. Empirin 

kommer även att analyseras och ställas i relation till den teori som presenterats tidigare i 

uppsatsen. Resultat och analys presenteras löpande i texten då detta anses underlätta för läsaren. 

Förändringsbakgrund- och genomförande presenteras ur initiativtagarens perspektiv. 

 

4.1 Förändringsbakgrund 

Förändringen berör en finansavdelning inom en organisation med cirka 150 anställda i Sverige, 

varav 100 sitter i Stockholm. Av dessa sitter cirka 40 personer på finansavdelningen. På senare 

2000-tal genomfördes uppköp av ett större bolags svenska verksamhet. I samband med detta 

sades flertalet upp, och vissa valde frivilligt att lämna, vilket skapade vakanser som behövde 

tillsättas fort. Detta har bidragit till att Organisation X inte har optimal kompetens på rätt plats, 

utan att de har låtit personer växa in i roller. I takt med en föränderlig omvärld där bolaget vill 

vara det mest kostnadseffektiva i branschen, och samtidigt diversifiera sin verksamhet genom att 

köpa upp fler företag behöver de se över kompetensen hos sina anställda. De anställda beskrivs 

ha suttit länge på sina poster. Det har inte skett några större förändringar sedan fusionen, och 

bolaget har en mycket låg personalomsättning. Bolaget har efter fusionen bedrivits väldigt 

lönsamt med vinster i miljardklassen och en avkastning som med marginal slår ägarnas krav.  

 

Under hösten 2015 tillsätts en ny CFO som kommer in och ser ett, vad vederbörande menar, stort 

förändringsbehov i syfte att skapa en mer ändamålsenlig organisation. Både CFO och fler i 

Finans ledningsgrupp, vilken är en konstellation av avdelningscheferna inom 

finansorganisationen, menar att den svenska finansorganisationen är större än jämförbara 

organisationers. Men att det ändå blir stora problem vid plötslig frånvaro. CFO börjar därför 

tillsammans med Finans ledningsgrupp diskutera behovet. För att förstå varje avdelning gör de 

en aktivitetsgenomlysning under våren 2016, där varje medarbetare beskriver sina arbetsdagar, 

vilka arbetsuppgifter de har och hur lång tid dessa tar. Parallellt med detta studerar de vad 

finansavdelningen ska leverera, både inom avdelningen samt gentemot den övriga verksamheten. 

När de jämför dessa menar initiativtagaren att de förstår att det finns stor förändringspotential, 

och menar på att finansorganisationen inte är ändamålsenligt organiserad. I synnerhet inte för 

framtida utmaningar. Förändringsinitiativet presenteras officiellt för hela organisationen i Maj 
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2016. I Bilaga 3 återfinns organisationsschema från April 2016, månaden innan förändringens 

introduktion.  

 

4.1.1 Förändringens genomförande  

Förändringsgruppen som sätts ihop är ledningsgruppen för Finans samt en HR-chef, och består 

totalt av 5 personer. Efter att de presenterat initiativet och behovet pusslar de ihop nya roller 

utifrån aktivitetsgenomlysningen och det som finansavdelningen ska kunna leverera. Rollerna 

försöker de sedan matcha mot kompetensprofiler, för att sedan i sin tur i första hand matcha mot 

befintlig personal. Under oktober går de ut till medarbetare och ber dem om input inför 

förändringen, vilka behov medarbetare ser eller vilka förändringar de vill se. Medarbetarna får 

ungefär en månad på sig att lämna förslag. Förslagen uppmanas att lämnas skriftligt per mail 

eller direkt till något ur förändringsledningen. Under hösten tackar förändringsledningen 

medarbetarna för den input som givits. I samband med detta berättar de att förändringsarbetet 

pågår, men ingenting om vad som händer och inte händer.  

 

Efter introduktionen av förändringen uppstår ett initiativ vilket refereras till som Vi-grupper. Vi-

grupperna är en del av ett kulturbyggande, där varje grupp leds av två chefer. En chef i varje 

grupp ingår i Finans ledningsgrupp, och leder gruppen tillsammans med ytterligare en chef som 

kommer utanför finansorganisationen, och ingår därmed inte i förändringsledningsgruppen. Det 

är totalt 5 grupper, varje grupp består av 5-7 personer och syftar till att diskutera både formellt 

och informellt, reflektera kring vad medarbetare känner inför olika ämnen. Vi-grupperna 

beskrivs utgöra ett forum i vilket medarbetare kan diskutera under garanti att vad som sägs 

stannar i gruppen, och möjliggör även en direkt dialog med Finans ledningsgrupp. Syftet med 

Vi-grupperna är bland annat att skapa bättre relationer mellan kollegor, men även implementera 

en förändringsvänlig inställning. Mycket av de samtal som diskuteras i Vi-grupperna beskrivs 

handla om förändringsarbete och känslor som uppstått under det. 

 

Slutresultatet av förändringen presenteras i Februari 2017, genom att ledningen presenterar ett 

organisationsschema med den nya finansorganisationen. Omfattningen blir mindre än förväntat, 

och innebär att cirka 5 positioner försvinner, exklusive 3 som sa upp sig i samband med 

förändringen. Ytterligare cirka 10 medarbetare tvingas sökas om nya tjänster för att deras 
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befintliga tjänster förändrades väsentligt eller försvann, men de har ingen garanti att de får den 

nya tjänsten. Av totalt 4 större avdelningar påverkas huvudsakligen 2, samtliga på Controlling 

påverkas och en majoritet på Redovisning påverkas. På resterande två avdelningar påverkas 

respondenter i mindre utsträckning.  

 

I Bilaga 4 återfinns organisationsschemat som presenteras i Februari 2017 och är målbilden för 

förändringsutgången. Flera roller har även försvunnit och återfinns ej i det senare 

organisationsschemat. Avdelningschefen för Redovisning avgår, och ersätts av chefen för 

Controlling. Som en del av förändring har även Supply Controlling och Marknad Controlling fått 

en gemensam chef. En tidigare medarbetare på Controlling tar över rollen som Controlling-chef. 

Personen som tidigare var chef för Cash Management och Kredit är numer endast chef för 

Kredit. 

 

 

Under Mars 2017 läggs rollbeskrivningarna för tjänsterna ut internt och samtliga tillåts söka. 

Kompetensbeskrivningarna är omfattande och betydligt högre än innan förändringen. Under 

April pågår bearbetningen av ansökningarna och det är i samband med det som intervjuerna för 

denna undersökning genomförs. Det är ingen förutom Finans ledningsgrupp som är formellt 

bekräftad i sin nya tjänst när empiriskt insamlande genom intervjuer sker. Bland 

förändringsledare ingår respektive avdelningschef, CFO och HR-chef. För att bevara anonymitet 

kommer de presenteras som Förändringsledare 1, 2, 3, 4 och 5 oberoende av inbördes inflytande 

eller roll. Övriga medarbetare är förändringsmottagare och presenteras som Medarbetare 1, 2, 3, 

4 och 5 och även det utan någon logisk struktur eller samband, för att bevara anonymitet. 
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4.2 Reaktioner på förändringen  

Nedan presenteras de reaktioner medarbetarna själva menar har uppstått. Även hur reaktioner har 

kommunicerats presenteras. 

 

4.2.1 Initial förändringssyn  

I stort sett samtliga medarbetare beskriver sig uttryckligen positiva till förändringen vid dess 

introduktion, och att det funnits potential till att förändra och förbättra organisationen. Dock 

beskriver sig flera inte förstå syftet, vad det egentligen är förändringsledningen vill göra. 

 

Medarbetare 5: ”Det var bra, det finns ett stort behov också..” 

 

I stort sett samtliga menar sig se behov och potential, men menar att förändringen inte tillgodoser 

just de behov eller potential medarbetare sett. Flertalet medarbetare menar att timingen inte är 

optimal. 

 

Medarbetare 2: “Jag tror att förändringen behövs, men jag vet inte om tajmingen just nu är 

perfekt.” 

 

Trots att flertalet beskriver sig uttryckligen någorlunda positiva tolkas flertalet respondenter ändå 

något negativt inställda till förändringen. Medarbetare utgör sig för att vara positiva inför 

förändringen, men sammantaget beskriver flertalet alternativa sätt att sköta förändringen på som 

hade varit till stor fördel. Vissa respondenter beskriver sig positiva inför förändringen, men 

menar samtidigt att den inte tillför någonting, och snarare har lett till att medarbetare sagt upp 

sig. Vissa respondenter menar att det finns ett förändringsbehov, men att timingen är fel och att 

den aktuella förändringen inte tillgodoser behov. En respondent beskriver sig uttryckligen 

mycket negativ. Respondenten menar att både genomförandet varit bristfälligt och slutresultatet 

inte tillgodoser organisationens behov. Utöver synpunkter, har medarbetare svårt att beskriva en 

bakgrund och syfte, och att introduktion av förändring skett otydligt.  
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Att flertalet beskriver sig positiva inför en förändring men att aktuell förändring inte tillgodoser 

behoven tyder på att flertalet medarbetare antingen inte förstått förändringen, 

förändringsbakgrunden eller inte samtycker till förändringsutgången. Att flertalet beskriver sig 

positiva inför förändring, men inte tolkas så inför denna förändring, styrker också att 

medarbetare har synpunkter på förändringsutgång. 

  

Lewis et al. (2013) förklarar att reaktioner sker individuellt hos medarbetare och kan bero på 

tidigare förändringserfarenheter och exempelvis hur en förändring introduceras. Beech och 

Johnson (2005) skriver att individer kommer reagera annorlunda beroende på att tolkning sker 

individuellt. Pieterse et al. (2012) beskriver beroende på position inom företaget reagerar 

individer på olika sätt, vilket också skulle kunna förklara den variation som respondenter 

uppvisar. Flera respondenter beskriver introduktionen otydlig och abstrakt, och att de inte förstod 

bakgrund och syfte, men att de ändå var positiva. Detta framstår som anmärkningsvärt eftersom 

flertalet forskare (Ansoff, 1991; Muo, 2014; Waddell & Sohal, 1998; Pardo del Val & Martínez 

Fuentes, 2003), menar att osäkerhet är en starkt bidragande faktor till förändringsmotstånd. Dock 

menar Appelbaum et al. (2015) att en del i förändringsbemötande- och mottagande beror på hur 

väl medarbetare tycker att förändring är nödvändigt, någonting som förklarar att medarbetare 

beskriver sig positiva vid introduktion.  

 

4.2.2 Reaktioner under processen 

 

Medarbetare 2: “Och vissa kanske säger att de inte har reagerat, men man märker på alla att de 

har reagerat. Folk har gått omkring och pratat och undrat olika saker. Exempelvis vilken chef, 

och hur arbetsuppgifterna kommer se ut, och förslag på hur de borde se ut. Tankar och idéer. “ 

 

Medarbetare har reagerat olika under förändringsprocessen. Medarbetare 2 beskriver ett klimat 

där i stort sett samtliga på medarbetarnivå ger uttryck för att ha påverkats under processen. 

Flertalet beskriver sig ha varit mer positiva när förändringsinitiativet presenterades, eller när de 

från början förstod att det skulle bli någon form av förändring, eftersom de då inte riktigt förstått 

omfattningen och vissa tolkade det som ett kulturbygge snarare än en effektiviseringsprocess. 

Dock beskriver sig några mer oroliga vid introduktionen eftersom de inte visste vad det skulle 
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innebära. Under förändringens gång beskriver sig flera ha blivit allt mer oroliga, vilket 

medarbetarna beskriver beror på avsaknad kommunikation. Några beskriver sig bli allt mer 

positiva allt eftersom målbilden blir mer och mer tydlig, och löpande har förstått hur de 

påverkas. Inför presentationen av organisationsschemat beskriver flertalet en stor oro och 

osäkerhet. Efter att organisationsschemat presenterats varierar respondenternas reaktioner, och 

att det har förändrats mer från att de antingen är oroliga för att de tvingas söka en ny tjänst som 

de inte fått svar på ännu, till att det är kollegor som tvingas lämna eller söka, och även vem ens 

nya chef är.  

 

Medarbetare 3: ”Jag tror att det är det som har varit ett av problemen, i motståndet. Jag tror inte 

motståndet är förändringen i sig, motståndet är informationen om det, skulle jag tro.” 

 

Medarbetare 3 beskriver sig inte uppvisa någon förändringsreaktion, men att medarbetaren 

upplever att det i många andra grupper finns det en hel del vad medarbetaren beskriver som 

förändringsmotstånd. Medarbetaren beskriver dock detta som ganska osakligt och att det 

huvudsakligen handlar om petitesser. Medarbetaren tolkar det som att missnöjet huvudsakligen 

handlar om vilken information de fått, att de inte känner att de har fått tillräcklig information.  

 

Vad Medarbetare 3 beskriver om kommunikationen är genomgående. I stort sett samtliga 

medarbetare beskriver att de har känt sig exkluderade rent kommunikativt. Somliga spekulerar i 

att förändringsledningen har ljugit eller aktivt undanhållit information för medarbetare genom 

processen. Några medarbetare beskriver att vissa har fått mer information än andra. Dock 

beskriver i stort sett samtliga respondenter att det förekommit en hel del rykten, vissa med 

substans i de diskussioner som förekommer i förändringsledningen. Medarbetare upplever inte 

för få kommunikationstillfällen, utan beskriver innehållet som saklöst.  

 

Enligt Piderit (2000) beskrivs förändringsreaktioner förändras genom förändringsarbetet, 

någonting som uppvisas hos flertalet respondenter. Det påpekas en bristfällig kommunikation 

genom förändringsarbetet, någonting flera respondenter menar ligger till grund för de reaktioner 

som beskrivits. Enligt flera forskare (Daly et al., 2003; Elving, 2005; Ford & Ford, 1995; Simoes 

& Esposito, 2014) beskrivs kommunikationen som central vid förändringsimplementering. Även 
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Beer (2002), Lewis (2000 se Johansson & Heide, 2008), Elving (2005) beskriver betydelsen av 

kommunikationen genom förändringsprocess som en så kritisk del i en förändring att det riskerar 

leda till ett fullskaligt misslyckande om den inte fungerar. Schweiger och Denisi som (1991 se 

Daly et al., 2003) påvisar i sin studie att välfungerande kommunikation sänker osäkerhet och 

negativitet, någonting som även Cameron (1994), McKay et al. (2013) samt Simoes och Esposito 

(2014) menar är centralt.  

 

I studien av Simoes och Esposito (2014) beskrivs förändringsmotståndet minska vid mer 

kommunikation. I aktuell förändring som studerats beskrivs enligt medarbetare att det 

kommunicerats tillräckligt frekvent men att innehållet varit bristande. Elving (2005) beskriver 

också att kommunikation tenderar minska osäkerhet, någonting som inte upplevs ha skett i denna 

studie förrän det att förändringsutgången presenterades. Dock bekräftar den empiriska 

insamlingen flertalet forskares (Daly et al., 2003; Elving, 2005; Ford & Ford, 1995; Simoes & 

Esposito, 2014) inställning till att kommunikation är en kritisk aspekt under förändring sett till 

hur förändringen tas emot och vilka reaktioner som uppstår hos medarbetare.  

 

4.2.3 Förändringsmotstånd 

Flertalet respondenter beskriver att de inte är oroliga i en direkt dimension utan att det är deras 

kollegor som är drabbade, eller riskerar att drabbas. Detta skapar ett orosklimat som speglas 

genom informella samtal företrädelsevis mellan kollegor, ett fåtal uppger att de gått till sin 

närmsta chef.  

 

Medarbetare 2: “Det som var jobbigt var att, när vi fick reda på detta, jag har alltid varit positiv 

till förändring och göra nya saker, projekt och så vidare. Men tyvärr, den här förändringen 

påverkade jättemycket, och det var en jobbig typ av förändring” 

 

Flera medarbetare beskriver sig ha påverkats genom andras oro. Att nära kollegor har påverkats i 

större utsträckning som gjort dem oroliga, vilket har spridits över avdelningar. Endast ett fåtal 

respondenter beskriver oro för sin egen tjänst, utan den huvudsakliga oron beskrivs röra kollegor. 

Detta kan till viss del bero på att respondenterna berörs i olika utsträckning. Flertalet 
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respondenter beskriver dock informella diskussioner om spekulationer i vem som ska bli deras 

chef och vilka kollegor de kommer få, och menar att delar av deras oro och osäkerhet består i 

det. Ett fåtal beskriver rädslan över att få en chef de inte kan samarbeta med, som ska utöva 

någon form av kontrollbehov och filtrera information. 

 

Två respondenter beskriver att vissa personer inte får vara kvar trots att de arbetat väldigt länge 

och faktiskt gjort sitt jobb. Respondenterna förstår inte hur avgången motiveras om personen 

bevisat gjort sitt jobb på daglig basis. Även om reaktionen inte beskrivs emotionell tolkas den 

emotionell.  

 

Medarbetare 2 beskriver att andra blir rädda för förändringen, eftersom medarbetaren själv ser ett 

stort effektiviseringsbehov och tror att andra också gör det, vilket spär på rädslan för 

förändringen. Medarbetaren beskriver att hen själv reagerade genom att fundera på vad bolaget 

kunde ge vederbörande. Vad medarbetaren själv kunde göra åt sin situation, stanna kvar eller 

inte? Respondenten beskriver sig inte som trygghetsträvande, i och med den basala trygghet en 

fast anställning innebär. Medarbetaren beskriver också att folk tyckte det blev jobbigare och 

jobbigare med tiden, att folk blev mer och mer oroliga.  

 

Uppfattningen Medarbetare 2 beskriver är frekvent återkommande, och poängterar 

effektiviseringspotential som en saklig orsak till rädsla. Muo (2014) förklarar att det är naturligt i 

en förändringsprocess egentligen oberoende av art, att när det finns ovisshet eller osäkerhet 

kommer individer vara skeptiska inför det. Dock tolkas detta inte att förknippa med Waddell och 

Sohals (1998) beskrivning av företagsekonomisk rationalia till förändring. Även om motståndet 

beskrivs vara sakligt i den mening att medarbetaren pekar på vad hen är orolig inför, tolkas det 

snarare är en personlig emotionell fråga än en företagsekonomisk. Inte heller tolkas detta vara 

någonting som Davies (1977 se Muo, 2014) förklarar vara oppositionellt motstånd med 

utgångspunkt i faktiska analyser av förändringsinitiativet. Även den oro som uppstår i brist på 

kommunikation som nämndes ovan är en form oro och osäkerhet. Oron i sig är saklig och saknar 

ej grund, men berör egentligen inte den strukturella förändringen utan snarare processen som 

sådan.  
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Några respondenter beskriver saklig kritik mot förändringen, huvudsakligen timingen av den. 

 

Medarbetare 3: ”Det hade nog varit bättre att göra en större förändring när man ser hur allting 

landar” 

 

Medarbetare 2: ”Dessutom vet man inte vad systembytet innebär, vad de kommer mynna ut i för 

arbetsuppgifter”  

 

Respondenterna beskriver att det vore bättre att göra förändringen efter det att de nya systemen 

är implementerade. Att det inte är lämpligt att göra en förändring inför en förändring. De menar 

att de vore till fördel att ha fler resurser inför förändringen och tydligare också förstå hur det 

faktiska behovet ser ut efter systembytet. En respondent diskuterar dock en fördel i att 

genomföra aktuell förändring inför systembytet. 

 

Ett fåtal respondenter beskriver saklig kritik mot de faktiska rollerna som presenterades i slutet 

av förändringsprocessen. 

 

Medarbetare 2: ”Jag var väl lite besviken på utgången. Jag hade velat ha mer utvecklingsroller, 

mer framtidstänk, lite mer sånt. Så jag var lite mer besviken.”  

 

Den huvudsakliga och återkommande kritiken som lyfts berör förändringsprocessen, mer 

specifikt kommunikationen eller avsaknaden av den. Respondenter lyfter även saklig, men 

mestadels unik kritik mot den aktuella förändringsutgången som ej återfinns hos andra 

medarbetare. Flertalet synpunkter rör roller och arbetsfördelning.  

 

Det finns konstruktiva synpunkter hos flera medarbetare som dessutom berör samma aspekter, i 

synnerhet angående förändringens inverkan på utveckling av och inför systembyte. Dessa 

respondenter beskriver utförligt sina resonemang ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Samma 

respondenter beskriver en viss oro, men att de inte gett något direkt uttryck för det. De har heller 

inte formellt ifrågasatt eller lämnat de synpunkter som ges uttryck för i intervjun. 
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De reaktioner som beskrivs ovan kan liknas vid det Waddell och Sohal (1998) och Davies (1977 

se Muo, 2014) kategoriserar som rationella reaktioner som grundar sig i företagsekonomiska 

argument med faktiska och konstruktiva synpunkter mot förändringen. Det finns konkret 

feedback mot förändringen. Dock beskriver Piderit (2000) att emotionella reaktioner kan 

kommuniceras genom kognitiva, sakliga yttranden. Muo (2014) beskriver att det finns tillfällen 

då en organisation bedriver en väl fungerande strategi som inte bör förändras, men 

respondenterna i aktuell studie ger nästan uteslutande uttryck för ett förändringsbehov och de 

synpunkter som uppvisas berör den faktiska utformningen snarare än behovet. Likt det Ford och 

Ford (2009) beskriver att ett motstånd, eller en reaktion, kan förbättra en förändring, bör 

medarbetares sakliga feedback utvärderas. Feedbacken har dock inte kommunicerats 

uttryckligen. 

 

Flertalet medarbetare tolkas uppleva en skepsis gentemot förändringsledningen. Några 

medarbetare upplever att ledningen inte har varit särskilt förberedda inför presentationer, vilket 

har gett ett negativt intryck. Vidare menar medarbetar att kommunikationen överlag varit 

bristande, en kritik vilken riktas förändringsledningen. Flertalet beskriver ett diffust syfte och 

bakgrund. Några medarbetare menar att de känt sig aktivt exkluderade, och spekulerar i att 

förändringsledningen inte har något intresse för att tillfredsställa medarbetare i förändringen. 

Flertalet medarbetare yttrar försiktigt kritik gentemot förändringsledningen, kritik vilken tolkas 

som hårdare än den uttryckligen framställs. En respondent beskriver uttryckligen en stark skepsis 

gentemot förändringsledning och motiverar det genom förändringsgenomförandet. Dock gör 

flertalet respondenter skillnad på grupperingar i förändringsledningsgruppen. Flera talar om 

enskilda individer snarare än gruppen, och riktar särskild kritik mot enskilda förändringsledare.  

 

Vad som beskrivs ovan skulle kunna vara indikationer på vad Waddell och Sohal (1998) 

beskriver vara chefskapsrelaterat förändringsmotstånd. Medarbetare menar att 

förändringsledningen sköter förändringsarbetet dåligt vilket ger upphov till förändringsmotstånd. 

Dock är medarbetares reaktioner nära relaterade till vad Waddell och Sohal (1998) menar är 

politiskt förändringsmotstånd som yttrar sig genom en negativ laddning gentemot 

förändringsledning, som kan bestå i favorisering eller ”poängräkning” genom symboliskt 

motstånd. Waddell och Sohal (1998) beskriver dock att olika faktorer till förändringsmotstånd 
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tenderar ske i samverkan, någonting vilket även beskrivs ske hos medarbetare i aktuell studie. I 

synnerhet i politiskt och chefskapsrelaterat förändringsmotstånd, där ett chefskapsrelaterat 

förändringsmotstånd tenderar öka politiskt, särskilt hos en respondent. Detta motstånd är inte att 

betrakta som det Piderit (2000) och Waddell och Sohal (1998) beskriver som irrationellt, utan 

snarare som rationellt, medan reaktionerna ges upphov till misstolkning då de framställs som 

politiskt eller chefskapsrelaterat förändringsmotstånd. Dock riktas kritiken huvudsakligen mot 

enskilda förändringsledare framför hela gruppen förändringsledare, vilket talar för ett 

chefskapsrelaterat förändringsmotstånd, som även yttrar sig politiskt. 

 

4.2.4 Kommunikation av reaktion 

I stort sett samtliga respondenter beskriver informella diskussioner mellan kollegor som den 

huvudsakliga kommunikationen om förändring. Flertalet respondenter beskriver att de har haft 

möjligheten men aktivt valt att inte kommunicera till förändringsledningen. Samtliga 

medarbetare beskriver en närapå total medarbetartystnad under formella 

kommunikationstillfällen, enbart en till tre medarbetare beskrivs ha ställt frågor eller lämnat 

kommentarer. 

 

Medarbetare 2: “Det finns en del spekulationer, som man vill diskutera med sina kollegor. Men 

man vill kanske inte gå till finans ledningsgrupp och ta det där.”  

 

Ett fåtal respondenter beskriver att de tagit mindre formella kommunikationstillfällen att 

kommunicera feedback direkt till förändringsledningen. Huvudsakligen beskrivs de informella 

samtalen kollegor emellan handla om spekulationer, i synnerhet om vem som ska få vilken tjänst. 

Ett fåtal respondenter beskriver att de mellan kollegor har diskuterat kritiska synpunkter på 

förändringen. 

 

I stort sett samtliga respondenter beskriver Vi-grupperna som ett väl fungerande forum för att 

kommunicera och ventilera tankar och funderingar. Detta beskrivs leda till en ökad förståelse. 
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Medarbetare 2: “Det var enklare i det här ”vi-forumet”. Det var mindre grupp och här kan man 

diskutera mer öga för öga tillsammans. Där vågade jag mer säga mina åsikter än i ett stort 

finansforum.“  

 

Bakgrunden till varför dessa grupper fungerar bättre menar flertalet respondenter är att det är 

mindre grupper, men att det också blir mer personligt och intimt med den gemensamma 

överenskommelsen att vad som sägs i gruppen stannar där. Respondenter beskriver sakliga 

diskussioner om varierande samtalsämnen, men att vissa har fått hjälp att förstå sina reaktioner 

mot förändringen. Något som i sin tur har gjort det enklare att hantera ett eventuellt motstånd, 

eller kommunicera synpunkter. Några respondenter beskriver att grupperna har fungerat som en 

möjlighet att ställa de frågor medarbetare inte tidigare vågat, och att de därför tydligare förstått 

syftet och bakgrunden till förändringen. Medarbetare beskriver möjligheten att kommunicera 

synpunkter direkt till en förändringsledare och ger uttryck för att detta till viss del har underlättat 

förändringsmottagande genom minskad oro.  

 

Piderit (2000) beskriver att kommunikationen huvudsakligen tenderar att ske via informella 

kanaler, vilket även skett hos aktuella respondenter. Diskussioner har därför inte nått 

förändringsledning då respondenterna berättar att de skett exempelvis i korridorer eller vid 

kaffemaskinen. En påtaglig tystnad vid kommunikationstillfällen beskrivs återkommande och 

skulle kunna vara tecken på vad Muo (2014) beskriver vara tydliga tecken på 

förändringsmotstånd, som yttrar sig genom avsaknaden handlingar. Piderit (2000) beskriver att 

motstånd kan yttras genom avsaknaden handlingar, någonting som flertalet respondenter menar 

ske vid formella tillfällen. Den tystnad som genomgående beskrivs går att likna vid det 

Hollander och Einwohner (2004) beskriver vara en aktiv passivitet för att skapa friktion i 

förändringsprocessen. Avsaknaden av handlingar menar Piderit (2000) skapar svårigheter för en 

förändringsledning att uppfatta och förstå vad reaktionen består i.  

 

Piderit (2000) beskriver att formella möten med informella samtal kan fungera för att skapa en 

atmosfär där känslor och funderingar kan förekomma, detta ger upphov för ledning att bättre 

uppfatta och förstå bakomliggande faktorer. Gruppsamtalen kan formalisera och fånga upp de 

informella samtal mellan kollegor.  
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4.3 Motstånd eller feedback? 

I föregående avsnitt har det redogjorts för hur medarbetarna på Organisation X reagerat på och 

under förändringen. I detta avsnitt kommer det att presenteras hur förändringsledningen har 

betraktat dessa reaktioner, samt även hur reaktionerna har beaktats.  

 

4.3.1 Betraktande av reaktioner  

Alla personer som har intervjuats pekar på att förändringen har tagits emot på olika sätt i 

organisationen. Förändringsledarna har uttryckt att vissa medarbetare har varit väldigt positiva 

och ivriga att sätta igång medan andra beskrivs som ytterst motsträviga och stora motståndare till 

förändringen. Några har gjort kopplingen att medarbetarnas reaktioner på förändringen beror på 

hur de påverkats av den, och menar på att de medarbetare som inte har påverkats i så stor 

utsträckning har uppvisat en mer likgiltig hållning. 

  

Förändringsledare 3: “Jag skulle säga att 20% är positiva, 50% är indifferent, 30% är 

negativa..” 

  

Något som förändringsledningen påpekar är att det har varit stor oro bland medarbetare på 

Organisation X, allt från att förändringen blev känd fram tills nu. Genomgående för alla 

intervjuer med förändringsledningen är att respondenterna tar upp oron som cirkulerat bland 

medarbetarna. De berättar att oron har tagit olika uttryck men att oavsett reaktion så har 

förändringsledningen betraktat det som att det är oro som är den bakomliggande faktorn. Flera i 

förändringsledningen har betraktat det som att alla medarbetare egentligen förstår att 

Organisation X behöver genomgå en förändring och att det inte finns några rationella argument 

emot förändringen. Det tycks dock finnas en uppfattning om att oron har minskat något efter att 

det nya organisationsschemat presenterades den 20 februari 2017. Detta menar respondenterna 

ska vara på grund av att alla fått veta förändringens omfattning samt vilka som blir berörda. 

  

Förändringsledare 3: “...min ovetenskapliga analys är att det har funnits någon slags nästan 

sjuklig rädsla för förändring.” 
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Två personer ur förändringsledningen pratar om att de också tycker att det var varit vissa 

medarbetare som riktat negativa reaktioner mot en del av förändringsledningen, framför allt mot 

CFOn som är initiativtagare till förändringen. Detta har de nåtts av genom olika informella 

samtal mellan medarbetare som de har hört, men även på hur frågor har ställts till CFOn vid 

olika formella möten. Flera ur förändringsledningen beskriver sig också ha uppfattat att det har 

förekommit kritik mot den formella kommunikationen som skett top-down från medarbetarna. 

Kritiken ska främst ha bestått av att medarbetarna tycker att förändringsledningen varit dåliga på 

att informera om vad som pågått i processen menar respondenterna från förändringsledningen.  

  

Flera ur förändringsledningen har också tagit upp att de uppfattat att reaktionerna har varierat i 

styrka under förändringens gång. Under vissa perioder har medarbetarna uppvisat fler, eller 

större reaktioner där flera har betraktats som negativt inställda. Dessa reaktioner uppfattade 

förändringsledningen främst i början av förändringsprocessen, och då mycket genom informella 

samtal mellan medarbetare. Efter att organisationsschemat har presenterats upplever fler i 

förändringsledningen att de betraktat mer positiva och nyfikna reaktioner bland medarbetarna. 

Några beskriver att de betraktar stämningen bland medarbetarna som avvaktande men positiv, 

andra som nyfiken. Detta då medarbetarna har kommit med mycket frågor gällande vilka 

personer som kommer tillsättas på de olika positionerna. 

 

En sak som är gemensam för alla respondenter ur förändringsledningen är att de använt uttrycket 

förändringsmotstånd eller bara motstånd när de har refererat till vissa reaktioner som de har mött 

hos medarbetare, eller när de har refererat till Organisation X medarbetare som grupp. 

  

Förändringsledare 5: “…motstånd, då i bemärkelsen att man faktiskt sätter klackar i 

backarna…” 

  

Förändringsledare 3: “…det handlar om motstånd för förändring……den som var 

förändringsmotståndare…” 

  

Förändringsledare 2: “…de fick då ett väldigt motstånd från de på läktaren…” 
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Det är inte enbart medarbetare som har beskrivits på detta sätt utan även vissa medlemmar av 

förändringsledningen har beskrivit att de betraktat vissa andra av förändringsledningen som 

förändringsmotståndare. 

  

Förändringsledare 3: …någon som varit väldigt förändringsbenägen, någon som är ganska, en 

neutral, och nån som är direkt motståndare. Även om det inte uttrycks som att man inte vill att 

det ska förändras. Men beteenden och hur man agerar är tydligt tecken på motstånd. 

  

Även medarbetare beskriver sig uppfatta att förändringsledningen betraktat deras reaktioner på 

detta sätt. 

  

Medarbetare 4: “Man har ju hört lite hur han har reagerat om man säger så då då…” 

  

Medarbetare 5: “…att han hade tänkt en ”[..]exit”, att han skulle lämna bolaget. Att vi hade gått 

över gränsen enligt honom..” 

  

Alla individer är olika och därför blir det naturligt att förändringsledningen betraktar 

medarbetarreaktionerna på varierande sätt. Förändringsledningen har i det här fallet betraktat 

medarbetarnas reaktioner på liknande sätt, alla respondenterna ur förändringsledningen har lyft 

just oro som den bakomliggande faktorn. Att förändringsledningen är benägen att beskriva 

medarbetarna som antingen positiva till förändringen eller motståndare till förändringen tyder på 

att förändringsledningen redan där till viss del bestämt sig lite för hur de betraktar medarbetarnas 

reaktioner. Detta synsätt kommer fram hos förändringsledningen då vissa medarbetare som yttrat 

sig mycket gällande förändringen beskrivs som dryga, gnälliga och konfliktsökande under 

intervjuerna. Det tycks även finnas en viss uppdelning bland förändringsledningen i hur de 

betraktar varandra. 

 

Dock är det två som också beskriver sig ha uppfattat negativa reaktioner från medarbetare riktade 

mot vissa ur förändringsledningen. Beroende på vad medarbetare visar och kommunicerar till 

förändringsledningen så blir det olika lätt för förändringsledningen att uppfatta olika saker. 

Förändringsledningen tolkas betrakta en del kritik som saklig, den ska dock främst ha rört 
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kommunikationen under förändringen. Att förändringsledningen betraktat det som att kritiken rör 

just kommunikationen ses som ett tecken på den interna kommunikationens vikt vid en 

organisationsförändring. Den otillräckliga kommunikationen skulle också kunna vara en 

anledning till att förändringsledningen betraktat medarbetarreaktionerna som orosbaserade. 

 

De reaktioner som förändringsledningen nåtts av har de till stor del betraktat som ett 

förändringsmotstånd som beror på oro bestående av olika faktorer, det Davies (1977 se Muo, 

2014) betecknar som emotionellt eller irrationellt förändringsmotstånd. Dock har flera i 

förändringsledningen uttryckt att de uppfattat en brist på det Waddell och Sohal (1998) 

benämner som rationellt förändringsmotstånd, förändringsmotstånd som är knutet till 

företagsekonomiska aspekter. Detta kan bero på att det är det som medarbetarna har 

kommunicerat till förändringsledningen, då Proctor och Dukakis (2003) skriver att 

kommunikation är en central del i hur förändringsmotstånd uppvisas.  

 

Ford och Ford (1995) skriver att det som har kommunicerats från medarbetare till 

förändringsledning blir att fungera som feedback på vad medarbetare förstått och inte förstått. I 

detta fall har förändringsledningen betraktat medarbetarnas kommunikation som känslorelaterad 

snarare än företagsekonomiskt knuten och betraktar den därför som irrationellt 

förändringsmotstånd. Det som kan betraktas som rationellt förändringsmotstånd är i så fall 

kritiken mot hur kommunikationen av förändringsprocessen skötts. Men det skulle också kunna 

vara ett tecken på det Waddell och Sohal (1998) kallar chefsskapsrelaterat förändringsmotstånd, 

att medarbetarna inte tycker att chefs- eller ledarskapet har fungerat som det borde under 

processen. Kritiken gällande kommunikationen stämmer också överens med befintlig forskning 

(se exempelvis Daly et al., 2003; Hornsby, 2002; Lewis et al., 2013; Proctor & Doukakis, 2003; 

Welch, 2007) om att just intern kommunikation är viktig och påverkar medarbetarnas reaktioner.  

 

Två stycken respondenter säger sig också ha uppfattat tecken på något som kan liknas vid 

antingen det som Wadell och Sohal (1998) beskriver som chefsskapsrelaterat 

förändringsmotstånd eller politiskt förändringsmotstånd. Förmodligen skulle det kunna vara en 

blandning av de båda, då det enligt Waddell och Sohal (1998) är vanligt att förändringsmotstånd 

är grundat i flera av de olika kategorierna. Den informella kommunikation som skett mellan 
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medarbetare har av förändringsledningen betraktats som någon form av irrationellt 

förändringsmotstånd i linje med det som Ford och Ford (1995) tar upp om 

bakgrundskonversationer. 

  

En alternativ förklaring kan också vara att förändringsledningen betraktat medarbetarnas 

kommunikation på ett annat sätt då meningsskapande sker genom tolkning (Maitlis och 

Christianson (2013). Alla individer uppfattar och betraktar saker på olika sätt som Beech och 

Johnsson (2005) skriver. En tredje förklaring kan också vara i linje med det som Pieterse et al. 

(2012) skriver om att människor på olika hierarkiska nivåer inom en organisation uppfattar 

kommunikation på olika sätt. Det kan vara så att förändringsledningen därför tenderat att 

betrakta medarbetarnas kommunikation som irrationellt förändringsmotstånd. 

  

Att förändringsledningen uppfattat att medarbetarnas reaktioner varierat under förändringens 

gång går i linje med det som Allen et al. (2007) och Piderit (2000) skriver. Enligt Allen et al. 

(2007) är det vanligt med starkare reaktioner innan medarbetarna vet så mycket om förändringen, 

men att allteftersom förändringsarbetet fortskrider så tenderar de att lugna sig.  

 

Empirin stämmer i det här fallet in på vad Muo (2014) skriver är vanligt att en 

förändringsledning gör, nämligen betraktar reaktionerna hos medarbetarna som ett motstånd och 

något negativt samt avfärdar dem. Goldberg och Dent (1999) skriver att resultatet av att betrakta 

en reaktion som motstånd ofta blir att den bakomliggande orsaken bortses ifrån, något som också 

skett vid dessa tillfällen. Att detta också lett till uppsägningar vid Organisation X går att relaterat 

till en konsekvens som Ford och Ford (2010) sett, att betraktandet av reaktioner som 

förändringsmotstånd kan leda till att förändringsledningen inte lyckas få med sig alla 

medarbetare på tåget.  

 

4.3.2 Hantering av reaktioner 

Under intervjuerna har förändringsledningen berättat att de har hanterat medarbetares reaktioner 

på olika sätt. Dels har medarbetarna bjudits in att uttrycka sina reaktioner vid större möten där 

hela Organisation X varit med. Vid dessa tillfällen är det få medarbetare som har visat och 
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uttryckt sina reaktioner uppger förändringsledningen. Enligt dem har majoriteten av 

medarbetarna varit tysta vid dessa tillfällen och det har rört sig om två till tre medarbetare som 

har kommunicerat någon form av reaktion. De medarbetare som suttit tysta har inte hanterats i 

någon större utsträckning uppger förändringsledningen och de har inte vidtagit några åtgärder 

mer än att ställa allmänna frågor för att få dessa medarbetare att kommunicera aktivt under 

mötena. Flera ur förändringsledningen säger att de inte tror att medarbetarna som varit tysta 

under mötena haft starka känslor emot förändringen. De som har kommunicerat vid dessa 

tillfällen har däremot uttryckt väldigt starka reaktioner mot förändringen menar respondenterna. 

Reaktionerna har betraktats som negativa, kritiska och har inte alltid framförts på ett trevligt sätt 

enligt respondenterna i förändringsledningen. 

 

Förändringsledare 3: "Jag har pratat en del med de som är opinionmakers, några som då starkt 

ifrågasatt varför vi inte gjort mer. Då har jag starkt förklarat rationalian för det, och då tror jag 

att man känner sig lyssnad på." 

  

De medarbetare som har kommunicerat starka reaktioner berättar förändringsledningen att de har 

haft enskilda samtal med. Vissa i förändringsledningen hade haft enskilda samtal rörande 

förändringen med alla medarbetare på sin avdelning. Det har även skett informella samtal mellan 

representanter från förändringsledningen och medarbetare i syfte att hantera reaktioner som 

uppkommit under förändringen. En ur förändringsledningen berättade också att vissa ur 

förändringsledningen tagit vissa medarbetare åt sidan i samband med ett större möte för att prata 

med medarbetarna om deras reaktion. En ur förändringsledningen tog upp att det ibland varit 

svårt att hantera vissa medarbetares reaktioner, detta på grund av den hierarkiska skillnaden 

mellan chef och medarbetare. Ytterligare några beskrev att de tillslut ledsnat ur på vissa 

medarbetares reaktioner och hanterat dem genom att tala om för medarbetarna att de inte måste 

vara kvar på arbetsplatsen. 

  

I samband med förändringens genomförande har Organisation X också arbetat med att bygga 

kultur. Detta har skett genom något som respondenterna benämner som Vi-grupper. Dessa 

uppger samtliga respondenter ur förändringsledningen som ett viktigt verktyg för att hantera 

medarbetarnas reaktioner på förändringen. Dels har förändringsledningen upplevt att de som 
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varit tysta under de större mötena har kommit till tals på dessa möten och att medarbetarna också 

har kommit till insikt i sina egna reaktioner. Förändringsledningen har på det sättet betraktat 

dessa möten som väldigt centrala för att kunna uppfatta, betrakta och hantera medarbetarnas 

reaktioner. 

  

Beroende på hur medarbetarnas reaktioner sett ut har de hanterats på olika sätt. Hur reaktionerna 

hanterats har i det här fallet också berott på vilken medlem ur förändringsledningen 

medarbetarna haft som sin närmsta chef då de har hanterat reaktioner på olika sätt. Vissa 

förändringsledare har haft samtal med alla på sin avdelning, andra enbart med vissa medarbetare. 

Att det enbart var en som upplevde svårigheter med att hantera medarbetarnas reaktioner på 

grund av hierarkiska skillnader kan bero på att det kan vara svårt att ha informella samtal om 

formella ämnen mellan chef och medarbetare utan att befinna sig i rätt forum för det. Det skulle 

sedan kunna vara så att Organisation X lyckats skapa ett sådant forum med sina Vi-grupper och 

det var av den anledningen som alla betraktat dem som positiva och värdefulla. Det upplevs 

också intressant att förändringsledningen säger sig ha uppfattat att majoriteten av medarbetarna 

inte kommunicerat några reaktioner medan de som har kommunicerat visat väldigt starka 

reaktioner utan att reflektera över skillnaden i någon större utsträckning,  

  

Medarbetarnas reaktioner har hanterats genom kommunikation på olika sätt vilket tyder på att 

empirin stämmer in på det som Proctor och Dukakis (2003) skriver om kommunikation, 

nämligen att den är vital för att hantera förändringsmotstånd. Det går att se spår från det Welch 

(2007) skrev om att intern kommunikation sker genom samtal, både formella och informella, i 

empirin då förändringsledarna hanterat medarbetarnas reaktioner genom samtal. Dessa samtal 

kan enligt Welch (2007) innehålla både envägs och tvåvägs kommunikation, även det stämmer 

överens med empirin. Det går också att se att mellancheferna spelat en central roll i hanteringen 

av medarbetarnas reaktioner, vilket stämmer in på det Hornsby (2002) skriver. Att 

förändringsledningen bemött, det som de betraktat som förändringsmotstånd, med diskussioner 

och genom att svara på frågor kan ses gå i linje med det som Ford och Ford (2009) skriver kan 

leda till en bättre förändringsprocess. Genom diskussion och möjlighet att ställa frågor stärks 

medarbetarnas medvetenhet om förändringen och det blir då enligt Ford och Ford (2009) lättare 

för medarbetare att förstå syftet. 
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Något som också går i linje med teorin är det som Piderit (2000) tar upp gällande behovet av att 

skapa formella möten där medarbetare får chans att ventilera tankar och känslor, detta har 

förändringsledningen gjort med hjälp av Vi-grupperna. Piderit (2000) skriver också att avsaknad 

av handling, kommunikation i det här fallet, kan vara ett tecken på förändringsmotstånd även det. 

Här skiljer sig empirin från teorin då förändringsledningen inte tycks ha diskuterat eller 

reflekterat kring möjligheten att medarbetarna kommunicerar sin reaktion genom att vara tysta 

och att tystnad inte behöver innebära att medarbetarna har en positiv inställning.  

 

4.3.3 Beaktande av input och reaktion 

Under en period i mitten av förändringen öppnade förändringsledningen upp för medarbetare att 

komma med input på förändringen. Medarbetarna hade ungefär två månader på sig att komma 

med dessa, de skulle lämnas skriftligt eller per mail och kunde röra allt kring förändringen. 

Några förslag ska även ha lämnats muntligen till förändringsledningen. Förändringsledningen 

upplever att de har varit väldigt tillmötesgående och öppnat upp för medarbetarna att komma 

med synpunkter och förslag på förändringen. De beskriver att medarbetarna hade möjlighet att 

fråga och engagera sig om de ville. Större delen av förslagen som kom in rörde ofta en specifik 

avdelning eller en specifik roll menar respondenterna från förändringsledningen. När det gäller 

hur dessa förslag beaktades går förändringsledningens åsikter isär vilket nedanstående citat 

indikerar.  

  

Förändringsledare 4: “Vi hade på agendan att vi måste se till att vi har tagit hänsyn till förslagen 

från medarbetare. Men i förslagen vi la, så hade man de förslagen i bakhuvudet. Och det var 

inga förslag som inte redan var kända, utan det var sådant som redan hade diskuterats på 

avdelningarna.” 

  

Förändringsledare 3: “Sen om det är just för att det är den inputen som gavs, eller för att den 

sammanföll med vad det fanns för tankar och tyckande i finans ledningsgrupp..” 

  

Förändringsledare 1: “Det kan hända att det har avfärdats ganska så omgående. Det 

förekommer.” 
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Förändringsledare 4: “Och vi har faktiskt tagit hänsyn till en hel del utav det..” 

  

Däremot så har flera i förändringsledningen påpekat att de inte fick in så mycket synpunkter eller 

förslag från medarbetare. Detta upplever flera av dem som konstigt och tycker att det tyder på ett 

bristande intresse eller engagemang hos medarbetarna. Förändringsledningen upplever att de har 

bjudit in till deltagande men menar att medarbetarna inte tagit sitt ansvar att delta. Vissa 

beskriver medarbetarnas tystnad som en brist på engagemang.  

  

Förändringsledare 3: “Så kommer det kanske upp att man gömmer sig bakom.. ”jag förstår inte 

syftet”.. ”jag förstår inte varför” …Varför har du inte frågat om syftet, om du inte förstår det?” 

  

Förändringsledare 2: “Vad hindrade dem att fråga om det var något de undrade? Ingenting.” 

  

Förändringsledare 1: “Ja, men det är det jag menar, i alla sådana här processer oavsett vilken 

nivå man har, att man måste själv ta modet att föra fram det. Och gör man inte det får man gilla 

läget.” 

  

Förändringsledningen berättar att det framkommit mycket reaktioner från medarbetare under Vi-

grupperna men att det bestämts att dessa inte ska föras vidare därifrån. Om det däremot har varit 

många personer som uttryckt liknande reaktioner och åsikter under mötena så har 

förändringsledningen tagit upp och diskuterat det generellt med varandra. Detta för att reflektera 

kring om förändringsledningen behöver kommunicera ut något ytterligare till alla medarbetare 

eller för att gemensamt fundera på samtalsverktyg för den enskilda gruppen. 

  

Förändringsledare 5: “… i flera grupper kanske det har kommit upp just det här med oro kring 

implementeringen, gamla till nytt.. vi ska ta emot, göra det vi gör idag, och dessutom lämna över 

till andra.. då känner man att det där blir ett väldigt berg att ta sig över.. då kanske vi på nästa 

möte vi ska ta.. att faktiskt lyfta det. Hur kan vi hjälpa till att tänka runt det, så att inte det blir ett 

orosmoment? Då behöver man kanske informera mera.. att vi kanske behöver en plan, alltså 

först gör vi det här.. sen det här.. och det får ledningsgruppen hjälpa till med.” 



 

 63 

Åsikterna huruvida förändringsledningen kunde eller borde öppnat upp för mer feedback från 

medarbetare går isär bland förändringsledningen. Vissa har sagt att förändringsledningen kanske 

borde öppnat upp för och bjudit in medarbetarna till att ge feedback en andra gång, efter att 

organisationsschemat presenterats. Detta tror de kunde ha genererat fler förslag från medarbetare 

samt att medarbetare hade känt sig mer engagerade och delaktiga i förändringen. Andra menar 

att detta inte skulle ha genererat något konkret utan att det enbart fokuserades på vem det var 

som fått vilken position när organisationsschemat presenterades samt att förändringsprocessen 

redan hade varit så utdragen så det inte fanns tid till det.  

 

Medarbetarnas perspektiv gällande hur feedback beaktats skiljer sig en del från 

förändringsledningen. Flera av dem tycker inte att de har getts någon större möjlighet att komma 

med förslag. Några menar att de hade för lite information för att kunna lämna något förslag eller 

upplevde förändringsledningens inbjudan som tomma ord. Detta har lett till att vissa av dem inte 

har lämnat något förslag. Några medarbetare menar också att förändringsledningens reaktioner 

på andra medarbetares feedback och frågor har gjort att de avhållit sig från att själva lämna 

feedback. Detta då medarbetarna upplevt att andras feedback inte varit välkommen. 

  

Medarbetare 1: “…jag tror inte att man uppfattade det som att de verkligen ville ha förslag. Lite 

så att man säger en sak, men visar något annat.” 

  

Alla medarbetare som intervjuats menar att de inte fått någon återkoppling på förslagen som kom 

in, oavsett om medarbetaren själv lämnat något eller inte. Flera av dem efterlyser att 

förändringsledningen mer öppet skulle redovisat de förslag som kom in samt berättat om de valt 

att använda något av dem eller inte. Bristen på transparens i denna fråga menar de sänder ut 

dubbla budskap. 

  

Medarbetare 3: “Jag har bara fått säga vad jag tycker, jag vet inte om det beaktats.” 

  

Dessa spretiga svar resulterar i tolkningen att förändringsledningen har varit ganska selektiva i 

hur de har behandlat medarbetarnas synpunkter och förslag. Det framgår att den ursprungliga 

ambitionen var att gå igenom, behandla och försöka tillgodose dessa förslag i största möjliga 
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mån. Förändringsledningen ville att det skulle vara en förändring som var förankrad i 

organisationen samt anser att medarbetarna är mycket kompetenta och vill ta tillvara på deras 

kunskap. Däremot förstås det som att detta kanske inte riktigt är vad som skett, utan att vissa 

förslag kanske inte ens tagits upp överhuvudtaget alternativt blivit nedröstade eller 

bortförklarade på grund av vem som kommit med det. Sedan finns även aspekten att någon också 

måste hålla kursen för förändringen, och att förändringsledningen av den anledningen inte haft 

möjlighet att tillgodose alla förslag då det finns många viljor på ett företag. 

  

De reaktioner som kommit fram efter att tiden för att lämna synpunkter eller förslag gick ut har 

betraktats som förändringsmotstånd av förändringsledningen, på grund av hur de valt att 

benämna och beskriva reaktionerna. Det tycks inte heller vara så att förändringsledningen sett till 

de bakomliggande orsakerna till reaktionerna i någon större utsträckning, för att på så sätt beakta 

dem som feedback på förändringen. Av förändringsledningens svar framgår att de tycker att det 

var för sent att komma med feedback efter att organisationsschemat presenterades. De öppnade 

upp för feedback vid ett tillfälle och anser att om medarbetarna inte tog det tillfället så har de 

missat sin chans. Att se det på det sättet kan vara något problematiskt då det kan vara svårt för 

medarbetare att reagera på något innan det finns något konkret att reagera på. Av det som 

framgått i intervjuerna har det inte funnits något konkret material att reagera på innan 

organisationsschemat presenterades, varpå det kan ha varit svårt för gemene medarbetare att få 

en uppfattning om förändringens omfattning. Detta kan också ha påverkat medarbetarnas 

möjlighet att lämna förslag då de inte uppfattat att de haft information att gå på. Trots att det kan 

vara svårt att beakta de reaktioner som kommit efter att organisationsschemat presenterades som 

feedback på nuvarande förändring och ändra fattade beslut, kan det vara värt att beakta dem inför 

framtida förändringar. 

  

Förändringsledningen har till viss del använt det som sägs under Vi-grupperna som feedback på 

förändringsprocessen i och med att de använt en del av den information som kommit upp där till 

att se över den formella kommunikationen top-down. Dock skulle de kunnat göra detta i större 

utsträckning än vad som gjorts, om de inte hade bestämt att det som sades inom grupperna skulle 

stanna där. Att enbart förmedla vidare reaktioner ytligt och allmänt, vilket gjorts i detta fall, kan 

ha gjort att förändringsledningen gått miste om betydande feedback. Samtidigt finns förståelse 
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för att det måste kännas tryggt att samtala i dessa grupper för att medarbetare ska våga dela med 

sig, men om förändringsledningen hade velat hade de förmodligen kunnat använda mer av det 

som diskuterats i grupperna utan att behöva peka ut vem som sagt vad. 

  

Då några ur förändringsledningen uppgett att medarbetare lämnat muntliga förslag till dem tyder 

det på att de ska ha haft funktionen att bära kommunikation både top-down samt botton-up som 

Hornsby (2002) skriver. Det är dock oklart huruvida kommunikationen bottom-up tagits tillvara. 

Piderit (2000) skriver att det är viktigt att bjuda in medarbetare till deltagande i ett inledande 

skede av förändringen för att få in olika perspektiv hellre än att låta en grupp med chefer förstå 

behoven i en organisation. Det finns spår av att det var den ursprungliga tanken i 

förändringsledningens agerande i Organisation X. Däremot skiljer sig förändringsledningens 

faktiska agerande i detta fall jämför med vad Piderit (2000) beskriver som väsentligt i en 

förändring. Piderit (2000) skriver nämligen att förändringsledningen bör ta hänsyn till reaktioner 

som kommer efter att slutresultatet presenterats för att inte gå miste om förbättringar på 

förändringsresultatet då dessa kan vara avgörande för att förändringen ska bli lyckad. Detta 

verkar inte ha skett i det studerade fallet, med undantag av den formella kommunikationen top-

down som anpassats utifrån vissa reaktioner från Vi-gruppsmötena. Det går i linje med det som 

Ford och Ford (2010) samt Muo (2014) menar är viktigt, att förändringsledningen ser till den 

bakomliggande anledningen till reaktionen och använder den som feedback på 

förändringsarbetet.  

 

Vi-grupperna kan också ses som forum där en del av de fördelar som Ford och Ford (2009) 

skriver att förändringsmotstånd kan skapa tagits tillvara på. Detta genom att deltagarna i dessa 

grupper skapat medvetenhet för förändringen genom diskussion, bättre förstått syftet med 

förändringen och det har även skapats delaktighet och engagemang mellan förändringsledning 

och medarbetare då alla har deltagit. Om detta även har hjälpt till att förlösa gamla oenigheter 

inom organisationen, ytterligare en effekt som Ford och Ford (2009) lyfter, kan inte sägas då det 

inte är någon respondent som sagt något om det. Däremot verkar inte Vi-grupperna ha genererat 

någon förbättring av förändringen, en faktor som Ford och Ford (2009) skriver också skulle 

kunna ske bortsett från det som ovan tagits upp gällande kommunikation.  
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4.4 Slutdiskussion  

En majoritet av medarbetarna har påpekat att de upplevt oro och osäkerhet i samband med 

förändringen, eller andra reaktioner vilka kan liknas vid vad Waddell och Sohal (1998) beskriver 

vara irrationellt förändringsmotstånd. Dessa anses vara den huvudsakliga reaktionen i studerad 

empiri. Förändringsledningen beskriver att de betraktat ett utbrett förändringsmotstånd bland 

medarbetarna, vilket de förklarat beror på oro eller osäkerhet. Detta stämmer överens med delar 

av medarbetares upplevelser. Förändringsledningen beskriver sig även ha uppfattat vad 

medarbetare är oroliga eller osäkra inför. Medarbetare har även tolkats beskriva det Waddell och 

Sohal (1998) förklarar som chefskapsrelaterat och politiskt förändringsmotstånd. Detta har 

enskilda ur förändringsledningen beskriver sig ha uppfattat, andra inte. Detta anses vara ett 

resultat av informell eller exklusiv kommunikation mellan enskilda förändringsledare och 

medarbetare. 

 

Däremot beskriver medarbetare även sakliga reaktioner på förändringen, exempelvis beträffande 

förändringens tidpunkt och beaktande av systembyte. Detta kan tolkas som rationellt 

förändringsmotstånd (Waddell & Sohal, 1998). Detta kan dock vara vad Piderit (2000) beskriver, 

ett uttryck för förändringsmotstånd genom kognitivt yttrande av emotionella reaktioner. 

Förändringsledningen anses inte ha betraktat som rationellt förändringsmotstånd, utan som 

irrationellt förändringsmotstånd. Förändringsledning har önskat input från medarbetare, men 

sedan distinkt särskilt detta från de reaktioner som uppfattats.  

 

Reaktionerna som uppfattats har betraktats som förändringsmotstånd, där förändringsledningen 

sett till anledningen bakom förändringsmotståndet och sedan avfärdat dem. Dessa reaktioner har 

inte betraktats som feedback på förändringen. Detta trots att de bakomliggande faktorerna till 

förändringsmotståndet sägs ha uppfattats, den aspekt Piderit (2000) menar är central för att förstå 

reaktioner. Förändringsledningen uppger att detta beror på att förändringsmotståndet inte kunnat 

ses ha någon positiv påverkan på förändringsresultatet. Till skillnad från Appelbaum et al. (2015) 

och Ford et al. (2008) som skriver att beaktandet av förändringsreaktioner kan spela en central 

roll för en lyckad förändring. Däremot har en del av förändringsmotståndet beaktats som 

feedback på kommunikationen om förändringen, detta genom att de anpassat kommunikationen 
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om förändringen utifrån vissa medarbetareaktioner. Detta har gjorts för att reducera det 

betraktade förändringsmotståndet.  

 

Kommunikation mellan förändringsledare och medarbetare, både top-down och bottom-up, har 

visat sig ha en central roll genom hela förändringsprocessen. Utifrån empirisk insamling och 

analys kan det konstateras att det råder skillnader mellan de reaktioner medarbetarna upplevt och 

hur förändringsledningen betraktat dessa. Skillnaderna förstås till stor del bero på 

kommunikation. Medarbetare har av olika anledningar valt att inte kommunicera vissa saker till 

förändringsledningen medan andra reaktioner kan ha visats tydligare. Det skulle kunna vara en 

förklaring till varför förändringsledningen till stor del betraktat förändringsmotståndet som 

irrationellt framför rationellt. Men det verkar även föreligga skillnader mellan de upplevda 

reaktioner som har kommunicerats från medarbetare och hur förändringsledningen har betraktat 

dessa. Det faktum att enskilda förändringsledare uppfattat fler bakomliggande orsaker till 

reaktionerna än andra, talar för att kommunikationen spelar roll för vad en individ uppfattar.  

 

I och med att det föreligger skillnader mellan medarbetares upplevda reaktioner och 

förändringsledningens betraktande av dessa så kan det konstateras att detta får konsekvenser för 

hur förändringsledningen beaktar reaktionerna. Då reaktionerna betraktats som orosbaserade har 

förändringsledningen beaktat dem genom att genomföra åtgärder, anpassad kommunikation, för 

att minska oron. För att en förändringsledning i större utsträckning ska kunna använda 

medarbetares upplevda reaktioner som feedback på förändringen, med syfte att förbättra 

förändringsresultatet, så krävs det större överensstämmelse mellan de reaktioner som 

medarbetare upplevt och förändringsledningsens betraktande av dessa.  

 

För att besvara på frågan som titeln till uppsatsen består av, "Förändringsmotstånd eller 

feedback?", kan det konstateras att förändringsledningen betraktar medarbetarreaktionerna som 

förändringsmotstånd och inte som feedback. Däremot har en viss del av de orosbaserade 

reaktionerna, det irrationella förändringsmotståndet, beaktats som feedback på kommunikationen 

om förändringen.  
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Utifrån detta bedöms uppsatsens syfte ha uppnåtts då det lyder "syftet med studien är att öka 

kunskapen om hur medarbetares upplevda förändringsreaktioner samspelar med 

förändringsledningens betraktande och beaktande av dessa under en förändringsprocess". Detta 

har gjorts genom att undersöka medarbetarnas upplevda reaktioner samt hur 

förändringsledningen i Organisation X betraktat och beaktat dessa reaktioner och jämfört dem 

mot varandra, vilket redogjorts för ovan. Utifrån detta har vi reviderat Modell 1 som 

presenterades i 2.5 till Modell 2 som sammanfattar slutdiskussionen och presenteras nedan.  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Modell 2: Sammanfattning av uppdaterad teori, egen illustration.  
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5. Bidrag 
I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska samt praktiska bidrag. Kapitlet avslutas med att 

ge förslag på områden där vidare forskning upplevs behövas.  

 

5.1 Teoretiskt bidrag  
Studien bidrar till ökad kunskap om hur medarbetares upplevda förändringsreaktioner samspelar 

med förändringsledningens betraktande och beaktande av dessa under en förändringsprocess. 

Undersökningen har visat att medarbetarna har reagerat på olika sätt och att dessa reaktioner kan 

liknas vid det Waddell och Sohal (1998) benämner irrationellt, rationellt, 

chefsskapsrelaterat/politiskt förändringsmotstånd samt det Ford och Ford (2010) kallar en 

förändringsvänlig inställning. Förändringsledningen har dock tenderat att betrakta reaktionerna 

till största delen som irrationellt förändringsmotstånd samt även ett visst chefsskapsrelaterat och 

politiskt förändringsmotstånd. Här föreligger en problematik då dessa inte överensstämmer med 

varandra utan istället skiljer sig åt.  

 

Skillnaderna mellan vad som upplevts och betraktats kan till viss del förstås bero på 

kommunikation. Kommunikation ligger till grund för hur något uppfattas och därmed betraktas. I 

det studerade fallet har flera medarbetare indikerat att de av olika anledningar inte velat 

kommunicera sina reaktioner till förändringsledningen, även förändringsledningen har påpekat 

en avsaknad av kommunikation från medarbetares sida. Vad det är i kommunikationen är dock 

oklart. Det skulle kunna bero på det som Pieterse et al. (2012) fann, att beroende på vilken 

position en individ har i företaget så uppfattar de saker olika. Men det skulle också kunna bero på 

faktiskt och utebliven kommunikation då detta också påverkar enligt Johansson och Heide 

(2008). Graden av upplevd trygghet verkar också vara en faktor som har påverkat 

kommunikationen från medarbetare till förändringsledning.  

 

Trots att förändringsledningen betraktat en del av reaktionerna som förändringsmotstånd har 

dessa inte enbart avfärdats som flera tidigare forskare (exempelvis Ford et al., 2008; Goldberg & 

Dent, 1999) skriver. Till viss del har förändringsledningen undersökt de bakomliggande 

anledningarna till reaktionerna. Detta rör främst de reaktioner som kan beskrivas som irrationellt 

förändringsmotstånd. De bakomliggande anledningarna har sedan använts som feedback på 

kommunikationen om förändringen. Detta i den bemärkelse att kommunikationen ändrats för att 
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minska oron som förändringsledningen uppfattat bland medarbetarna. Vad exempelvis 

Appelbaum et al. (2015) menar i att förändringsledning bör betrakta förändringsmotstånd som 

feedback sker av den anledningen delvis i denna studie. Dock tycks inte feedbacken ha fått 

någon påverkan på förändringsresultatet.  

 

Studien visar därför att överensstämmelse mellan medarbetares upplevda reaktioner och 

förändringsledningens betraktande av dessa, påverkar förändringsledningens möjlighet att beakta 

medarbetarreaktionerna som feedback för att förändra och förbättra förändringsresultatet.  

 

5.2 Praktiskt bidrag  

För praktiker bidrar denna studie med insikter om samspelet mellan medarbetarnas upplevda 

reaktioner under en förändringsprocess och förändringsledningens betraktande och beaktande av 

dessa. Detta är viktig att få insikt om då det påverkar förändringsresultatet samt människorna 

som arbetar i organisationen. Studien visar att förändringsledningen tenderat att till största delen 

betraktat medarbetarreaktionerna som irrationellt förändringsmotstånd och orosbaserade under 

en organisationsförändring. Medan medarbetarnas upplevelser även vittnar om en del andra 

reaktioner. Här föreligger en problematik då dessa inte överensstämmer, något som det är viktigt 

att praktiker uppmärksammas på. Genom att bli medveten om problemet ökar möjligheterna att 

åtgärda det.  

 

I denna studie förefaller kommunikationen mellan medarbetare och förändringsledning vara en 

faktor som påverkar problematiken med skillnader i upplevelse och betraktande. Kommunikation 

mellan medarbetare och förändringsledning under en förändring spelar med andra ord en 

avgörande roll för att skapa en förståelse mellan parterna, något som är viktigt för praktiker att 

känna till samt ta hänsyn till under en förändring. Detta visar på att bättre 

kommunikationskanaler mellan medarbetare och förändringsledning skulle behövas i praktiken 

för att på så sätt skapa mer samsyn gällande reaktionerna. För att en förändringsledning ska ha 

möjlighet att betrakta medarbetares reaktioner krävs det att dessa kommuniceras från 

medarbetarna, vilket denna studie visar på. Att medarbetare känner trygghet i det forum de 

kommunicerar har i denna studie visat sig vara avgörande för att de ska dela med sig av sina 
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reaktioner. Något som kan vara bra för en förändringsledning att ta hänsyn till om de vill ha in 

feedback från sina medarbetare.  

 

5.3 Vidare forskning  

Denna studie har påvisat att det föreligger skillnader mellan vad medarbetare upplever och 

förändringsledningens betraktande gällande medarbetares reaktioner vid en 

organisationsförändring. Dessa skillnader mellan vad som upplevs och hur det betraktas har även 

visat sig få konsekvenser för hur reaktionerna beaktas. Denna studie har pekat på att det 

föreligger en kommunikationsproblematik mellan medarbetare och förändringsledning, och att 

detta skulle kunna vara en del av förklaringen till skillnaderna mellan medarbetarnas upplevelse 

och förändringsledningens betraktande. Detta får sedan även effekter för hur 

medarbetarreaktionerna beaktas av förändringsledningen.  

 

Av den anledningen föreslås vidare forskning av kommunikation mellan medarbetare och 

förändringsledning i en förändringskontext. Att undersöka om, och vilka, 

kommunikationsfaktorer som kan leda till att det skapas en mer överensstämmande bild mellan 

medarbetares upplevelse och förändringsledningens betraktande av medarbetares reaktioner. Det 

skulle även kunna vara intressant att undersöka om det finns fler faktorer än kommunikation som 

påverkar skillnaderna mellan medarbetarnas upplevelse och förändringsledningens betraktande 

av dessa. I den här undersökningen visade det sig att det var viktigt att medarbetarna upplevde 

trygghet för att medarbetarna skulle kommunicera sina reaktioner till förändringsledningen. 

Detta skulle vara intressant att titta närmare på, alternativt om det finns andra faktorer som också 

påverkar. Om skillnaderna mellan de olika perspektiven minskade skulle det vara lättare för 

förändringsledningen att beakta medarbetarnas reaktioner, vilket i sin tur skulle kunna leda till 

bättre förändringsprocesser och resultat på sikt.  

 

 

  



 

 72 

Referenslista 
  

Allen, J., Jimmieson, N.L., Bordia, P. & Irmer, B.E. (2007), Uncertainty during organizational 

change: managing perceptions through communication, Journal of Change Management, 7(2), 

pp. 187-210. doi: 10.1080/14697010701563379 

  

Ansoff, H. I. (1991). Critique of Henry Mintzberg's ‘The design school: reconsidering the basic 

premises of strategic management’. Strategic Management Journal, 12(6), pp. 449-461. Från: 

http://www.jstor.org.webproxy.student.hig.se:2048/stable/2486480 

  

Argyris, C. (1994), Good communication that blocks learning. Harvard Business Review, 72(4), 

pp. 77-85. Från: 

http://eds.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=7aabfc53

-6a8e-4be0-af0e-2721195900d1%40sessionmgr4009&vid=4&hid=4108 

 

Appelbaum, S. H., Degbe, M. C., MacDonald, O., & Nguyen-Quang, T. S. (2015). 

Organizational outcomes of leadership style and resistance to change (Part One). Industrial and 

Commercial Training, 47(2), pp. 73-80. 

http://dx.doi.org/10.1108/ICT-07-2013-0044 

 

Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. 

Qualitative research, 1(3), pp. 385-405. DOI: 10.1177/146879410100100307 

  

Beech, N. & Johnson, P. (2005) Discourses of disrupted identities in the practice of strategic 

change: the mayor, the street-fighter and the insider-out. Journal of Organizational Change 

Management, 18(1), pp. 31-47. doi:10.1108/09534810510579832 

 

Boddy, R., C. (2016) Sample size for qualitative research. Qualitative Market Research: An 

International Journal, 19(4), pp. 426-432. doi: 10.1108/QMR-06-2016-0053 

 

Bovey, W. H., & Hede, A. (2001). Resistance to organisational change: the role of defence 

mechanisms. Journal of Managerial Psychology, 16, pp. 534-548. Från: 

http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1108/EUM0000000006166 

 

Brashers, D. E. (2001). Communication and uncertainty management. Journal of 

communication, 51(3), pp. 477-497. doi: 10.1111/j.1460-

2466.2001.tb02892.xhttp://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1108/EUM00000000061

66 

 

Brightman, B. K., & Moran, J. W. (2001). Managing organizational priorities. Career 

Development International, 6(5), pp. 244-288. 

Från:http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1108/EUM0000000005581 

http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1108/EUM0000000005581 

  

Bryman, A., & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber AB 

 

http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1108/EUM0000000006166
http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1108/EUM0000000006166


 

 73 

 

Cameron, K. S. (1994). Strategies for successful organizational downsizing. Human Resource 

Management, 33(2), pp. 189-211. doi: 10.1002/hrm.3930330204 

  

Coch, L. & French, P., R., J. JR. (1948). Overcoming Resistance to Change. Human Relations, 

1(4), pp. 512-532. Från: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/001872674800100408 

  

Daly, F., Teague, P. & Kitchen, P. (2003). Exploring the role of internal communcation during 

organizational change. Corporate Communications: An International Journal, 8(3), pp. 153-162. 

doi: 10.1108/13563280310487612 

 

DiCicco‐Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview. Medical 

education, 40(4), pp. 314-321. doi: 10.1111/j.1365-2929.2006.02418.x 

 

Elving, L. J. W. (2005). The role of communication in organisational change. Corporate 

Communications: An International Journal, 10(2), pp. 129-138. doi: 

10.1108/13563280510596943 

 

Eriksson, T., L. & Hultman, J. (2015) Kritiskt tänkande: Utan tvivel är man inte riktigt klok. 

Stockholm: Liber AB.  

 

Fjellström, D. & Guttormsen, D. S. (2016). A critical exploration of “access” in qualitative 

international business field research: Towards a concept of socio-cultural and multidimensional 

research practice. Qualitative Research in Organizations and Management: An International 

Journal, 11(2), pp. 110-126. http://dx.doi.org/10.1108/QROM-05-2014-1225 

 

Ford, J. D. & Ford, L. W. (1995). The role of communication in producing intentional change in 

organizations. Academy of Management Review, 20(3), pp. 541-570. Från: 

http://eds.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=76b89d7

8-8dd7-49d6-884a-69fa78039897%40sessionmgr102&vid=6&hid=119 

 

Ford, J. D., & Ford, L. W. (2009). Decoding resistance to change. Harvard Business Review, 

87(4), pp. 99-103. https://hbr.org/2009/04/decoding-resistance-to-change 

  

Ford, J. D. & Ford, L. W. (2010). Stop Blaming Resistance to Change and Start Using It. 

Organizational Dynamics, 39(1), pp. 24-36. doi: 10.1016/j.orgdyn.2009.10.002 

  

Ford, J. D., Ford, L. W. & D’Amelio, A. (2008). Resistance to change: The rest of the story. 

Academy of Management Review, 33(2), pp. 362–377. doi: 10.5465/AMR.2008.31193235 

 

Frahm, J. A., & Brown, K. A. (2005). Building an organizational change communication theory. 

In Academy of Management Proceedings (Vol. 2005, No. 1, pp. C1-C6). Academy of 

Management. 

 

Goldberg, S., & Dent, E. (1999). Challenging “resistance to change.” Journal of Applied 

Behavioral Science, 35, pp. 25– 41. doi: 10.1177/0021886399351003 



 

 74 

 

Gummesson, E. (2006). Qualitative research in management: addressing complexity, context and 

persona. Management Decision, 44(2), 167-179. doi: 10.1108/00251740610650175 

 

Hollander, J. A., & Einwohner, R. L. (2004). Conceptualizing resistance. Sociological forum, 

19(4), pp. 533-554. doi: 10.1007/s11206-004-0694-5 

 

Hornsby, J. S., Kuratko, D. F., & Zahra, S. A. (2002). Middle managers' perception of the 

internal environment for corporate entrepreneurship: assessing a measurement scale. Journal of 

Business Venturing, 17(3), pp. 253-273. 

 

Hultman, K. E. (1979). The Path of Least Resistance. Preparing Employees for Change. Denton: 

Learning Concepts. 

 

Högskolan i Gävle. (2017, januari). Infosök 2017 (video). Hämtad från 

https://connect.sunet.se/p911ukv94oq/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal 

 

Johansson, C. & Heide, M. (2008). Speaking of change: three communication approaches in 

studies of organizational change. Corporate Communications: An International Journal, 13(3), 

pp. 288-305. doi: 10.1108/13563280810893661 

 

Judge, A., T., Thoresen, J., C., Pucik, V. & Welbourne, M., T. (1999). Managerial Coping With 

Organizational Change: A Dispositional Perspective. Journal of Applied Psychology, 84(1), pp. 

107-122. Från: 

http://eds.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=38b0bf6

e-16d6-41f7-bba9-a1abd7edf5b3%40sessionmgr4009&vid=8&hid=4108 

  

Lawrence, P. R. (1954). How to deal with resistance to change. Harvard Business Review, 32(3), 

pp. 49–57. Från: 

http://eds.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=38b0bf6

e-16d6-41f7-bba9-a1abd7edf5b3%40sessionmgr4009&vid=11&hid=4108 

 

Lewis, K. L., Laster, N. & Kulkarni, V. (2013) Telling ‘em How it Will Be: Previewing Pain of 

Risky Change in Initial Announcements. Journal of Business Communication, 50(3), pp. 278-

308. doi: 10.1177/0021943613487072  

  

Mabin, V. J., Forgeson, S., & Green, L. (2001). Harnessing resistance: using the theory of 

constraints to assist change management. Journal of European Industrial Training, 25, pp. 168-

191. doi: 10.1108/EUM0000000005446 

 

Maitlis, S. & Christianson, M. (2013). Sensemaking in Organizations; Taking stock and Moving 

Forward. The Academy of Management Annals, 8(1), pp. 57-125. doi: 

10.1080/19416520.2014.873177 

 

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing valid meaning from qualitative data: Toward 

a shared craft. Educational researcher, 13(5), pp. 20-30. doi: 10.3102/0013189X013005020  



 

 75 

 

Moran, J. W., & Brightman, B. K. (2000). Leading organizational change. Journal of Workplace 

Learning, 12(2), pp. 66-74. http://dx.doi.org/10.1108/13665620010316226  

 

Muo, I. (2014). The Other Side of Change Resistance. International Review of Management and 

Business Research, 3(1), pp.96-110. 

Från: http://www.irmbrjournal.com/papers/1389634033.pdf  

 

McKay, K., Kuntz, J. R., & Naswall, K. (2013). The effect of affective commitment, 

communication and participation on resistance to change: The role of change readiness. New 

Zealand Journal of Psychology, 42(2), pp. 29-40. 

Från: http://hdl.handle.net/10092/7311  

 

O'Connor, E. S., (1995). Paradoxes of participation: Textual analysis and organizational change. 

Organization Studies, 16(5), pp. 769-803. Från: 

http://eds.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=38b0bf6

e-16d6-41f7-bba9-a1abd7edf5b3%40sessionmgr4009&vid=18&hid=4108 

  

Opdenakker, R. (2006, September). Advantages and disadvantages of four interview techniques 

in qualitative research. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social 

Research 7(4). Från http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/view/175/392 

 

Oreg, S. (2006). Personality, context, and resistance to organizational change. European journal 

of work and organizational psychology, 15(1), pp. 73-101. doi: 10.1080/13594320500451247 

  

Pardo del Val, M., & Martínez Fuentes, C. (2003). Resistance to change: a literature review and 

empirical study. Management Decision, 41(2), pp. 148-155.  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.467.1332  

  

Piderit, S. K. (2000). Rethinking resistance and recognizing ambivalence: A multidimensional 

view of attitudes toward an organizational change. Academy of Management Review, 25(4), pp. 

783-794. doi: 10.5465/AMR.2000.3707722 

  

Pieterse, H. J., Caniëls, C.J. M. & Homan, T. (2012). Professional discourses and resistance to 

change. Journal of Organizational Change Management, 25(6), pp. 798-818. doi: 

10.1108/09534811211280573 

 

Proctor, T., & Doukakis, I. (2003). Change management: the role of internal communication and 

employee development. Corporate Communications: An International Journal, 8(4), 268-277. 

doi: http://dx.doi.org/10.1108/13563280310506430 

 

Rowley, J. (2012). Conducting research interviews. Management Research Review, 35(3/ 4), pp. 

260-271. doi: 10.1108/01409171211210154 

 

Sastry, M. A. (1997). Problems and paradoxes in a model of punctuated organizational change. 

Administrative Science Quarterly, 237-275. doi: 10.2307/2393920 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.467.1332


 

 76 

 

Scott, J. (1985). Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance. New Haven: Yale 

University Press. 

  

Simoes, P. M. M., & Esposito, M. (2014) Improving change management: How communication 

nature influences resistance to change. Journal of Management Development, 33(4), pp. 324–

341. doi: 10.1108/JMD-05-2012-0058 

 

Sohlberg, B. & Sohlberg, P. (2001). Kunskapens former. Lund: Liber. 

 

Tushman, M. & Romanelli, E. (1985) Organizational Evolution: A Metamorphosis Model of 

Convergence and Reorientation. Research in Organizational Behavior, 7(2-3), pp. 297-313. 

https://doi.org/10.1016/0160-791X(85)90031-4 

 

Tanner, G., & Otto, K. (2016). Superior–subordinate communication during organizational 

change: under which conditions does high-quality communication become important?. The 

International Journal of Human Resource Management, 27(19), pp. 2183-2201. doi: 

10.1080/09585192.2015.1090470 

 

Waddell, D. & Sohal, A. S. (1998). Resistance: a constructive tool for change management. 

Management Decision, 36(8), 543-548. doi: 10.1108/00251749810232628 

 

Welch, M. & Jackson, P. R. (2007). Rethinking internal communication: a stakeholder approach. 

Corporate Communications: An International Journal, 12(2), pp. 177-198. 

http://dx.doi.org/10.1108/13563280710744847 

 

Weiner, B. J. (2009). A theory of organizational readiness for change. Implementation Science, 

4(1),67. DOI: 10.1186/1748-5908-4-67 

 

Yin, K. R. (2013). Fallstudier: design och genomförande. Stockholm: Liber AB.  

 

Yukl, G. (2012). Ledarskap i organisationer. Essex: Pearson Education Limited. 

 

 

  



 

 77 

Bilaga 1  

Intervjuguide medarbetare  

Kategori Frågor Källa 

Etiska aspekter  Informationskravet  

 

Samtyckeskravet 

 

Konfidentialitets- & 

anonymitetskravet  

 

Nyttjandekravet 

Bryman & Bell (2013) 

Bakgrundsinformation Namn? /Anonkod 

Kön?  

Ålder? 

Titel/tjänst? 

 

F1 

Hur har medarbetarna 

reagerat på den initierade 

förändringen? 

Beskriv dina känslor kring 

förändringen.  

Waddell & Sohal (1998) 

 Vilken information har du fått 

om förändringen? 

Piderit (2000) 

 Hur har/kommer förändringen 

påverka dig/ditt arbete? 

Waddell & Sohal (1998) 

 Hur kändes det när du fick 

reda på förändringen?  

Appelbaum et al. (2015) 

 Har dina känslor kring 

förändringen förändrats? 

Piderit (2000) 

 Har dina känslor för 

förändringen påverkat din 

arbetsprestation? 

Hollander & Einwohner 

(2004) 

 Har dina känslor för 

förändringen påverkat hur du 

trivs med ditt arbete? 

Waddell & Sohal (1998) 

 Hur skulle du beskriva att den 

allmänna inställningen på 

kontoret är till förändringen? 

Waddell & Sohal (1998) 
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 Känner du att du har fått 

tillräckligt med information 

om förändringen? 

Piderit (2000) 

 Uppelver du att det har 

funnits någon oro/otydlighet 

kring förändringen hos dig 

eller bland dina medarbetare? 

Waddell & Sohal (1998); 

Piderit (2000) 

F2 

Genom vilka kanaler har 

medarbetarna kommunicerat 

reaktionerna?  

Har du pratat med dina 

kollegor om förändringen? 

Welch (2007) 

 Har du berättat om dina 

känslor kring förändringen för 

någon på ditt arbete? 

Welch (2000) 

 Har du fått möjligheter att 

påverka förändringen? 

Ford & Ford (2009) 

 Har din chef/någon chef 

frågat om din/(och dina 

kollegors) åsikter, tankar, 

idéer kring/om förändringen? 

Hollander & Einwohne 

(2004) 

 Har du gjort något för att 

påverka förändringen? 

Hollander & Einwohner 

(2004) 

 Har du ställt frågor/framfört 

feedback om förändringen till 

din/någon chef? 

Appelbaum et al. (2015) 

 Hur upplever du att din 

feedback togs emot? 

Ford & Ford (2009) 

 Upplever du att det blev 

någon skillnad efter att du fört 

fram dina åsikter? 

Ford & Ford (2009) 

 Upplever ni att ledningen 

förstått er genom processen? 

Johansson & Heide (2008); 

Maitlis & Christianson (2013) 
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Bilaga 2 

Intervjugudie chefer/förändringsledning  

 

Kategori Frågor Källa 

Etiska aspekter  Informationskravet  

 

Samtyckeskravet 

 

Konfidentialitets- & 

anonymitetskravet  

 

Nyttjandekravet 

Bryman & Bell (2013) 

Bakgrundsinformation Namn? /Anonkod 

Kön?  

Ålder? 

Titel/tjänst? 

 

F3 Vad har du fått för reaktioner 

på förändringen från 

medarbetarna? 

Waddall & Sohal (1998) 

 Har medarbetarna 

kommunicerat något om 

förändringen till dig?  

Ford & Ford (2009) 

Ford & Ford (1995) 

 Hur upplever du att 

förändringen har tagits emot 

bland medarbetarna? 

Appelbaum et al. (2015) 

 Har du märkt någon outtalad 

stämning bland medarbetarna 

som du reagerat på? 

Piderit (2000); Welch (2007) 

 Har ni i förändringsledningen 

diskuterat medarbetarnas 

reaktioner på förändringen? 

Ford & Ford (2009) 

 Har du tagit upp reaktioner 

som du mött/märk av med 

den övriga 

förändringsledningen? 

Ford & Ford (2009) 

 Har du märkt några 

indikationer på 

förändringsmotstånd? 

Waddell & Sohal (1998); 

Johansson & Heide (2008); 

Maitlis & Christianson (2013) 
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 Har någon annan i 

förändringsledningen lyft 

reaktioner som denne mött 

hos medarbetare? 

Waddell & Sohal (1998); 

Johansson & Heide (2008); 

Maitlis & Christianson (2013) 

F4 Hur har ni i 

förändringsledningen hanterat 

de reaktioner ni mött? 

Ford & Ford (2009) 

 Har medarbetarnas reaktioner 

påverkat det fortsatta 

förändringsarbetet? 

Ford & Ford (2009) 

Muo (2014) 

 Har ni gjort några särskilda 

insatser för att ändra 

medarbetarnas reaktioner? 

Eller få dem att reagera på ett 

annat sätt? 

Piderit (2000) 

 Upplever ni att ni har tagit 

hänsyn till medarbetarnas 

reaktioner, förslag, respons i 

arbetet med förändringen? 

Ford & Ford (2009) 

Ford et al. (2008) 

 Tycker du att ni kunde/borde 

ni ha bemött medarbetarnas 

reaktioner på ett annat sätt? 

Ford & Ford (2009) 

 Tycker du att medarbetarnas 

reaktioner, förslag, respons 

borde ha fått större utrymme 

av er i förändringsledningen? 

Ford & Ford (2009) 

Piderit (2000) 

 Finns det vissa reaktioner från 

medarbetarna som ni har valt 

att bortse från?  

Ford & Ford (2009) 

Goldberg & Dent (1999) 
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Bilaga 3 

Organisationsschema per 2016-04. Innan förändringen initierades. De blåa rollerna är 

avdelningschefer och ingår i Finans ledningsgrupp. Chefen för Cash Management och Kredit är 

samma person. 
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Bilaga 4 

Organisationsschema per 2017-02. Förändringens utfall. Varje ruta anger antal FTE, dvs 

fulltidstjänster, för att kunna sätta i relation i organisationsschemat i Bilaga 3 där varje ruta 

motsvarar en fulltidstjänst. De blåmarkerade rutorna är de som genomgått störst direkt 

förändring, huvudsakligen genom skillnader i arbetsbeskrivning. 

 

 

 

 

 

 


