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ABSTRAKT  
 
Titel: Konsekvensanalys - en värdefull delprocess vid förändringsarbete i organisationer 

Nivå: Examensarbete på C-nivå i ämnet Företagsekonomi  

Författare: Per Angemo  

Handledare: Johan Gaddefors  

Datum: 2009-01-08  

Syfte: Detta arbete har haft två syften: 

1) Att skapa en ökad förståelse för hur en organisationsövergripande konsekvensanalys kan 

inverka på förändringsprocessers utfall. 

samt 

2) Att inleda utvecklingen av ett pedagogiskt verktyg för att genomföra konsekvensanalys i 

förändringsprocesser samt genomföra ett inledande test av detta verktyg. 

Metod: Detta arbete är en kvalitativ fallstudie. Efter en inledande litteraturstudie har metoden 

för datainsamling varit kvalitativa intervjuer av såväl ostrukturerad som semi-strukturerad 

karaktär. Vid analysen av insamlad data har tillämpats ett hermeneutiskt synsätt. 

Resultat & slutsats: Den i undersökningen genomförda konsekvensanalysen visar tydligt hur 

en konsekvensanalys kan förändra underlaget för beslut, planering och implementering av 

förändring i organisationer. Grund för konsekvensanalysens betydelse har således funnits i 

såväl teori som empiri.  

Testet av verktyget visade att de fokusområden som tagits fram upplevdes som relevanta i 

undersökningsföretagets kontext. Verktyget kräver dock troligtvis vidareutveckling i form av 

en tydligare handledning och utbildning för att en förståelse av fokusområdenas innehåll och 

dess inverkan på varandra ska kunna skapas utan konsulthjälp i de flesta organisationer. Detta 

var ett inledande antagande som stärkts av undersökningens resultat. 

Förslag till fortsatt forskning: En svaghet i undersökningen är att konsekvensanalysen på 

grund av tillgången på undersökningsföretag fick utföras i ett annat skede av 

förändringsprocessen än vad som är tänkt vara dess huvudsakliga placering. Det vore önskvärt 

att i framtiden utföra det på sin tänkta placering, innan beslut om och planering av förändring. 

Med tanke på den aktuella organisationens begränsade verksamhet då den i princip enbart 

innefattar försäljning vore det också både intressant och nödvändigt att testa fokusområdenas 

relevans och konsekvensanalysens inverkan på en större organisation med en högre grad av 

diversifiering av verksamheten. Dessa är båda lämpliga uppslag för framtida undersökningar.  

Uppsatsens bidrag: Min förhoppning är att denna uppsats skapat en ökad förståelse för en 

konsekvensanalys betydelse för ett förändringsarbetes resultat. Arbetet med ett verktyg för att 

utföra en konsekvensanalys har inletts. I färdigutvecklad form är min förhoppning att detta 

verktyg ska vara till hjälp för organisationer som ska genomföra förändringsarbete. 

Nyckelord: organisationsförändring, konsekvensanalys, förändringsprocess, 

förändringsledning 
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ABSTRACT 

Title: Impact Analysis – a valuable sub process in creating organizational change 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Per Angemo  

Supervisor: Johan Gaddefors 

Date: 2009-01-08 

Aim: This thesis has two purposes:  

1) To create a better understanding of how an impact analysis may affect the outcome of 

organizational change processes 

 

and  

 

2) To initiate the development of a tool for carrying out an impact analysis in an 

organizational change process and carry out an initial test of this tool.  

Method: This thesis is a qualitative case study. After an initial literature review, the method 

of data collection has been qualitative interviews of unstructured and semi-structured nature. 

In the analysis of collected data a hermeneutic approach has been applied.  

Result & Conclusion: The impact analysis carried out in this case study clearly shows how 

an impact analysis can affect the basis of decision making, planning and implementation of 

change in organizations. Thus theoretical as well as empirical ground has been found for its 

value in organizational change processes.  

 

The test of the tool showed that the focus areas developed were perceived as relevant in the 

company context. The tool, however, most likely needs further development in the form of a 

user’s guide to achieve an understanding of the focus areas, their content, and their impact on 

each other, good enough to be applied without using external consulting services. This was an 

initial assumption that was strengthened by the results of the study. 

Suggestions for future research: One limitation of this study may be that the test of the 

tool had to be carried out at a different stage in the change process from what was initially 

planned. It would be suitable to test the tool at its originally suggested stage of a change 

process and also in an organization of a more diversified character. The above mentioned 

are both suggestions for future studies. 

Contribution of the thesis: My hope is that this thesis has created a better understanding 

of how an impact analysis may affect the outcome of organizational change projects. The 

development of a tool for carrying out an impact analysis has been initiated and in its future 

complete version this tool may well be of much help for organizations involved in 

organizational change projects.  

Key words: organizational change, impact analysis, change process, leading change 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Nutida organisationer befinner sig i en verklighet där den allmänna uppfattningen är att 

förmågan att anpassa sig till snabbt förändrade omvärldsvillkor är avgörande för dess 

framgång. Detta kan i många fall leda till att beslut om förändring måste fattas under tidspress 

vilket i sin tur kan leda till att en organisation grundar beslut och planering av 

förändringsarbetet på ett otillräckligt underlag. Ett förändringsarbete i en organisation kan 

många gånger följa den processbeskrivning som finns nedan i figur 1.  

 

Figur 1 Förändringsprocess 

Som ett exempel kan förändrade förutsättningar för en organisation göra att företagsledningen 

inser ett behov av förändring. För att fastställa vad för förändring som är nödvändig utför man 

därför en behovsanalys. Denna kan ta sig olika form och det finns också ett stort antal 

modeller att utgå ifrån i teoribildning av vilka några kommer att beskrivas i detta arbete. En 

behovsanalys i denna mening skulle alltså påvisa vad som behöver förändras och beslut om 

denna förändring kan fattas varefter processen går vidare med planering, implementering och 

slutligen någon form av uppföljning. Samtidigt medför ofta förändring på ett område i en 

organisation förändring även på andra områden. Om en företagsledning fattar beslut om 

förändring utan att i tillräcklig utsträckning väga in eventuella konsekvenser på områden som 

inte är det direkta målet för förändring finns en risk att denna inte får önskad effekt. En 

noggrann analys av sådana konsekvenser innan beslut fattas skulle kunna påvisa att en 

föreslagen förändring är olämplig och leda tillbaka till en ny behovsanalys.  

Där en behovsanalys undersöker vad som bör förändras handlar implementeringsfasen i 

stället om hur förändring uppnås. Att noggrant kartlägga förändringens konsekvenser borde 

bidra till ett bättre underlag för att på ett bättre sätt planera denna fas och på så vis säkerställa 

önskad effekt av förändringen. I många fall skulle bristfälliga besluts- och planeringsunderlag 

kunna tvinga organisationer att anlita externa konsulter för att styra förändringsarbetet på rätt 

väg igen. För ett litet eller mellanstort företag är en sådan kostnad betydande och det företag 

som kan utveckla intern kompetens att planera och genomföra förändringsarbete torde vara 

väl rustat att möta den snabba förändringstakt som råder idag.  

  

Behovsanalys Beslut om förändring Planering Implementering Uppföljning
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1.2 Problematisering 

1.2.1 Empirisk problematisering 

I den här studien figurerar två organisationer. Den ena är The Management Group MANGO 

AB, ett mindre konsultföretag med huvudsaklig verksamhet inom verksamhetsutveckling, 

förändringsledning och ledarskapsutbildning (www.mango.se). Förändringsledning med hjälp 

av att anlita konsulter kan se något olika ut beroende på organisation och situation. Det kan 

innebära att en organisation väljer att anlita konsulter för att driva hela förändringsprojektet 

från behovsanalys till uppföljning men också att konsulter anlitas för att utföra en eller flera 

delprocesser eller att finnas med som vägledande genom förändringsprocessen. Samtidigt kan 

det också innebära att konsultorganisationen tagit fram en egen metod för att driva en typ av 

projekt och säljer licens, utbildning och vägledning för en sådan metod eller olika delmoduler 

av en sådan metod. Det verktyg som avses i den här studien är ett exempel på en sådan 

delmodul och är tänkt som del av en sådan metod för att genomföra hela 

förändringsprocessen. Exempel på andra tänkbara moduler i en sådan helhetslösning är en 

förändringsledarutbildning och en webblösning för utförande och dokumentation av till 

exempel analyser och planering. Vinsten med en sådan lösning för klienten kan vara att ett 

organisatoriskt lärande kan uppstå där önskad kompetens gradvis kan byggas upp internt och 

beroendet av extern konsultation kan minskas. Detta borde vara extra viktigt för mindre 

organisationer som inte har resurser till att anlita de stora konsultföretagen. Samtidigt är det 

naturligtvis en önskan från konsultorganisationens sida att få sälja vidareutbildning och 

vidareutveckling av ett sådant paket snarare än att helt avskaffa behovet av sig själva. 

Vid ett inledande samtal med Henrik Lindqvist (Intervju 2008-10-28) på The Management 

Group MANGO AB i och med att jag sökte ett lämpligt ämne för den här uppsatsen framkom 

att företaget sett ett behov av ett pedagogiskt användbart verktyg för att genomföra en 

organisationsövergripande konsekvensanalys i samband med organisationsförändring. Man 

menade från Mangos sida att man inte sällan upplevde att organisationer som på egen hand 

inlett ett förändringsarbete ofta gjort någon form av behovsanalys och på så vis tagit fram 

förslag på och beslutat om förändring. När företagen sen med olika framgång på egen hand 

planerat och genomfört förändringen har ofta den önskade effekten dock uteblivit.  

Efter en analys av organisationen och det inledda förändringsarbetet stod det i flera fall klart 

att man från organisationens sida inte i tillräcklig utsträckning kartlagt vilka konsekvenser den 

genomförda förändringen skulle medföra för olika områden som inte varit det direkta målet. 

Exempel på sådana konsekvenser kan till exempel vara små justeringar av arbetsbeskrivningar 

långt från förändringens kärna eller omstruktureringar som lett till att tidigare synergieffekter 

avseende kompetens i arbetsgrupper uteblivit då en gruppmedlem flyttats till ett annat team. 

Sådana effekter långt från förändringens kärna kan dessvärre medföra att den förväntade 

effekten av den huvudsakliga förändringen uteblir eller än värre får en negativ effekt på 

organisationen som helhet. Dessutom har motstånd och skepsis till förändring en tendens att 

växa sig starkare i takt med att förändringsarbeten avbryts eller startas om vilket kan försätta 

en organisation i en än svårare situation. (Intervju 2008-10-28) 

Att som ett litet eller mellanstort företag anlita konsulter för att driva ett förändringsarbete är 

dyrt samtidigt som det trots allt blir nödvändigt till följd av att kompetensen inte finns i 

organisationen. Ur detta föddes idén att utveckla en lättanvänd metod för att utan att anlita 

externa konsulter genomföra förändringsarbete i organisationer. Tanken med denna metod är 

att den ska kunna användas inom organisationen, utan att anlita externa konsulter, för att leda 

organisationen genom förändringsprocessen och säkerställa önskade effektmål. Den 

http://www.mango.se/
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huvudsakliga målgruppen för detta är, med hänvisning till de ekonomiska aspekterna, små 

eller mellanstora organisationer men modellen skulle även med framgång kunna tillämpas på 

större organisationer. En av modulerna i denna metod skulle mot bakgrund av de erfarenheter 

man gjort vara en konsekvensanalys av föreslagen förändring. (Intervju 2008-10-28) 

Med stor sannolikhet görs säkert någon form av uppskattning av en förändring i de flesta 

organisationer. Det jag avser med konsekvensanalys i denna studie är dock ett mer 

uttömmande förfarande där en uppsättning frågeställningar görs på organisationsomfattande 

fokusområden för att ge ett bättre besluts- såväl som planeringsunderlag. Att utgå från ett 

sådant verktyg skulle i större utsträckning kunna säkerställa att reflektion över eventuella 

konsekvenser görs genom hela organisationen och att väsentliga effekter inte missas. Även 

om det varken går eller kanske ens är önskvärt att eliminera alla risker med ett 

förändringsarbete är det rimligen lämpligt att reflektera över konsekvenser som kan ha 

betydande inverkan på resultatet.  

Mot denna bakgrund skulle en metod som stödjer en organisation i en förändringsprocess 

olika delfaser i syfte att säkra uppsatta effektmål vara ett värdefullt redskap för många 

organisationer.  

Det andra företaget som figurerar i den här studien är ett medieförsäljningsföretag som står 

mitt i ett betydande förändringsarbete. En omstrukturering av organisationen till följd av en 

omsegmentering av marknaden medför att nya säljgrupper bildas. I studien genomförs en 

undersökning av vilka konsekvenser detta medför på olika nivåer i organisationen och vilken 

inverkan dessa kan få på det tänkta resultatet av förändringen. Denna undersökning 

genomförs med hjälp av det verktyg för konsekvensanalys som presenteras i arbetet. Med 

hänvisning till att företaget är mitt uppe i ett förändringsarbete av känslig karaktär har de 

uttryckligen önskat att ingen information som kan avslöja organisationens identitet återges i 

uppsatsen.  

1.2.2 Teoretisk problematisering 

Den teoretiska utgångspunkten för detta arbete är att organisationsförändring alltid bör ses i 

ett systemperspektiv. Detta innebär att varje förändring på ett område i en organisation 

potentiellt även leder till förändring på andra områden. Att förutsäga det ursprungliga 

föreslagna förändringsinnehållets konsekvenser på alla områden i en organisation är en svår 

och framförallt tidskrävande uppgift, även för den mest erfarne av förändringsledare. 

Vid studier och diskussion kring organisationer och förändring är det viktigt att hålla isär 

begreppen modell, metod och verktyg. Jag väljer att utgå från den definition som 

Burke(2007:166–168) gör och avser med modell i detta arbete en avbildning av något i syfte 

att hjälpa forskaren eller praktikern att förstå det som ska studeras. Avseende metod och 

verktyg avser jag i linje med Werr, Stjernberg och Dochertys (1997:289) definition metoden 

som det som beskriver en process övergripande struktur. De processbeskrivningar som jag gör 

i detta arbete skulle alltså utgöra en metod för förändringsarbete. Verktyg å andra sidan 

definieras som framtagna för att lösa specifika problem och kan ofta appliceras oberoende av 

vilken metod man väljer att använda sig av. I min studie inleder jag utvecklingen av ett 

verktyg för att utföra en konsekvensanalys vid förändringsarbete. 

Detta arbetes litteraturstudie är gjord för att svara på huruvida det i befintlig teori, eller 

praktik, finns ett verktyg utvecklat specifikt för att genomföra en konsekvensanalys i samband 

med förändringsarbete samt om den i sådana fall är tillräckligt lättanvänd för att en 

förändringsledare med begränsad tidigare erfarenhet med framgång ska kunna tillämpa den. 
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Dessutom söker jag i min litteraturgenomgång teoretisk grund för hur en konsekvensanalys 

innan beslut, planering och implementering av förändring i organisationer kan inverka på 

förändringsarbetets olika stadier och slutgiltiga utfall. 

1.3 Syfte  

Detta arbete har två syften: 

1) Att skapa en ökad förståelse för hur en organisationsövergripande konsekvensanalys kan 

inverka på förändringsprocessers utfall. 

2) Att inleda utvecklingen av ett pedagogiskt verktyg för att genomföra konsekvensanalys i 

förändringsprocesser samt genomföra ett inledande test av detta verktyg. 

1.4 Avgränsningar 

Studien avser enbart att undersöka konsekvensanalys som besluts- och planeringsunderlag 

avseende organisatorisk förändring. Den teoribildning kring förändringsledning och 

implementering som återges behandlas därför endast i egenskap av de kopplingar som direkt 

kan göras till konsekvensanalysens inverkan på dessas utfall. 
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

2.1.1 Fallstudie 

Denna undersökning antar formen av en fallstudie. Yin (2007:31) gör följande definition av 

en fallstudie: 

1. En fallstudie utgör en empirisk undersökning som  

- Studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext 

- Framför allt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara 

Han fortsätter sedan med hänvisning till att företeelse och kontext i verkliga situationer inte 

alltid går att skilja från varandra med att utvidga sin definition till att: 

2. Fallstudien 

- Gäller den tekniskt sett specifika situation där det finns många fler intressanta 

variabler än datapunkter vilket ger som följd: 

o (a) att fallstudien bygger på flera källor till empiriska belägg och att data 

behöver löpa samman på ett triangulerande sätt 

o (b) att fallstudien drar nytta av den föregående utvecklingen av teoretiska 

hypoteser vid insamling och analys av data 

Syftet med min undersökning är som sagt tvådelat. Å ena sidan söker jag skapa en förståelse 

kring hur en konsekvensanalys påverkar förändringsprocessen. Å andra sidan söker jag också 

utveckla ett verktyg för att utföra en konsekvensanalys och testa detta verktyg i en verklig 

förändringsprocess. Avseende den första delen av Yins definition är valet av fallstudiedesign 

uppenbart. Jag vill studera en aktuell företeelse (konsekvensanalys) i dess verkliga kontext 

(förändringsprocessen hos undersökningsföretaget). Jag menar också att gränserna mellan 

företeelse och kontext i detta fall definitivt är oklara. 

Avseende den andra delen av Yins definition så har data samlats in från flera olika källor på 

olika nivåer i undersökningsföretaget i samband med testet av verktyget, men också genom 

mer ostrukturerade intervjuer med representanter från vad som skulle kunna kallas min 

uppdragsgivare, The Management Group MANGO AB. Dessa ostrukturerade intervjuer samt 

en omfattande litteraturstudie är vad som mynnat ut i det verktyg som fungerat som 

intervjuguide vid insamling av data och legat till grund för min analys av 

undersökningsföretaget.  

Mot bakgrund av den definition som ges ovan var alltså valet av en fallstudiedesign tämligen 

naturligt. 
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2.1.2 Litteraturstudie 

Jag inledde mitt arbete med att göra en tämligen omfattande litteraturstudie. Utgångspunkten 

för denna var förutom att bygga upp ett teoretiskt ramverk att utgöra grund för denna 

fallstudie även att (1) ta reda på huruvida det i befintlig teori, eller praktik, finns en modell 

utvecklad specifikt för att genomföra en konsekvensanalys i samband med förändringsarbete 

samt (2) om den i sådana fall är tillräckligt lättanvänd för att en förändringsledare med 

begränsad tidigare erfarenhet med framgång ska kunna tillämpa den.  

Litteraturgenomgången omfattar uppskattningsvis en snabbgenomgång av ett drygt hundratal 

akademiska artiklar av vilka ett 40-tal sedan studerats mer noggrant. Av dessa har 16 stycken 

använts som referenser i detta arbete.  

2.1.3 Kvalitativ metod 

Fallstudier förknippas traditionellt med kvalitativ metod men en fallstudie skulle egentligen 

lika väl genomföras med kvantitativ metod. Vanligast är dock att forskare använder sig av 

kvalitativa metoder som till exempel deltagande observation eller ostrukturerade intervjuer. 

Dessa uppfattas vara lämpliga metoder då de möjliggör en detaljerad granskning av ett fall. 

(Bryman & Bell, 2005:72) 

Även denna fallstudie har sin utgångspunkt i kvalitativ metod och under rubriken 2.2 

Datainsamling följer en beskrivning av de metoder som varit aktuella för användning i detta 

fall. Kvalitativa metoder är även utgångspunkten för det verktyg av vilken utvecklingen inletts 

i detta arbete. Att analysera konsekvenser av en föreslagen förändring i en organsiation 

innebär i många fall att en tolkning av människors upplevelser och känslor i relation till 

förändrade villkor krävs. De modeller som använts som förlagor till det verktyg som 

presenteras i detta arbete har sin utgångspunkt i kvantitativa enkätundersökningar som 

datainsamlingsmetod. En viktig del i att skapa detta verktyg har varit att anpassa 

datainsamlingsmetoden till verktygets användningsområde. Med detta som bakgrund faller sig 

kvalitativa metoder som ett naturligt val.  

2.1.4 Hermeneutik 

Ovan snuddade jag vid behovet av att tolka människors upplevelser av en företeelse. 

Begreppet hermeneutik kan ursprungligen härledas till tolkning av texter inom teologins 

område. Översatt till forskningssituationen innebär det att forskaren försöker se ett fenomen, 

en handling eller en situation utifrån forskningsobjektets perspektiv. Den hermeneutiskt 

inriktade forskaren försöker alltså förstå människors beteende i motsats till den positivistiskt 

inriktade forskaren som snarare söker förklaring. (Bryman & Bell, 2005:29,442-443) 

Som tidigare berörts upplever jag det som en förutsättning vid den typ av undersökning som 

konsekvensanalysen i detta sammanhang är, att forskaren söker en förståelse av människors 

beteenden och reaktioner. Således har jag i denna fallstudie valt att tillämpa ett hermeneutiskt 

synsätt. 

2.2 Datainsamlingsmetod 

För en fallstudiedesign med kvalitativ metod som utgångspunkt lämpar sig framför allt två 

metoder. Den ena är deltagande observation vilket innebär att forskaren själv deltar och 

engagerar sig i till exempel en arbetsgrupp intensivt och under en längre tid. Deltagande 
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observation innefattar även andra typer av datainsamling än renodlad observation till exempel 

intervjuer eller dokumentstudier. (Bryman & Bell, 2005) 

Denna insamlingsmetod har inte varit aktuell för denna fallstudie av flera orsaker. För det 

första är tiden för ett examensarbete på denna nivå alltför begränsad för att det ska var aktuellt 

med deltagande observation under en längre tid. Dessutom finns en svårighet att som student 

på denna nivå få tillträde i en organisation under sådan lång tid och så intensivt som krävs för 

att insamlingsmetoden ska vara meningsfull. Det som studeras i denna uppsats är dessutom 

förändringsarbete varför det över huvud taget är svårt att få tillträde för att genomföra en 

undersökning då dessa ofta är av känslig karaktär. Kontakten med den undersökta 

organisationen i arbetet förmedlades av The Management Group MANGO AB och 

undersökningen fick genomföras med förbehåll för att ingen information som kan identifiera 

organisationen tas med i uppsatsen. 

Den andra datainsamlingsmetoden som förknippas med fallstudier och kvalitativ forskning är 

den ostrukturerade intervjun. Bryman & Bell (2005:362) skiljer på den nästan helt 

ostrukturerade och den semi-strukturerade intervjun. Den helt ostrukturerade intervjun har 

karaktären av ett öppet samtal där intervjupersonen själv får utveckla sitt resonemang. 

Intervjuaren utgår här från endast lösa anteckningar eller en inledande fråga. Denna metod har 

i min fallstudie använts vid intervjuerna med The Management Group MANGO AB, samt vid 

den inledande telefonintervjun med undersökningsföretaget. 

Vid en semi-strukturerad intervju utgår forskaren från en intervjuguide där de centrala 

områden som ska behandlas finns angivna. Dessa behöver inte nödvändigtvis avhandlas i den 

ordning som de finns angivna och det är också möjligt för intervjupersonen att utveckla sina 

svar i valfri riktning. Dock har forskaren möjlighet att såväl styra tillbaka fokus mot de 

ursprungliga frågeställningarna som att utveckla och ställa andra nya relevanta frågor. 

(Bryman & Bell, 2005:363) 

Semi-strukturerade intervjuer användes i detta arbete för att genomföra en konsekvensanalys 

på undersökningsföretaget. Den intervjuguide som användes var fokusområdesbeskrivningar 

och frågeställningar som utvecklats i detta arbete. Dessa och bakgrunden till dessa beskrivs i 

detta arbetes empiriavsnitt. I detta avsnitt finns också ett resonemang kring andra eventuella 

insamlingsmetoder som kan vara lämpliga vid genomförandet av en konsekvensanalys. 

Det rekommenderas att spela in och transkribera kvalitativa intervjuer bland annat då ett 

sådant tillvägagångssätt underlättar för forskaren att göra rättvisa och noggranna tolkningar 

och analyser av vad som sägs då det blir möjligt att vid upprepade tillfällen gå tillbaka till 

inspelning för en ny genomgång. Inte heller behöver forskaren distraheras av att tvingas föra 

anteckningar vilket gör att denne istället kan rikta fokus på att till exempel ställa relevanta 

följdfrågor. Samtidigt är det å andra sidan inte ovanligt att intervjupersoner kan uppleva det 

som obehagligt att bli inspelade vilket starkt kan påverka vilken information som kommer 

fram under en intervju. Dessutom är det en mycket tidskrävande process att transkribera 

intervjuer. (Bryman & Bell, 2005:374-376) 

I denna fallstudie har jag valt att istället för att spela in och transkribera intervjuer föra 

anteckningar under intervjutillfället. Dessa anteckningar sammanfattades omedelbart efter 

avslutad intervju för att sedan tolkas och sammanställas till de sammanfattningar av 

intervjuerna som återfinns i detta arbete. Intervjupersonerna har sedan fått ta del av dessa 

sammanställningar för att bekräfta att jag uppfattat deras reflektioner på rätt sätt. 

Anledningarna till detta tillvägagångssätt är flera. Ett av syftena med intervjuerna var att göra 

ett inledande test av det aktuella verktyget. Vid ett framtida användande är det inte aktuellt att 
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göra inspelningar av datainsamlingen varför detta inte heller var en metod som valdes vid det 

inledande testet. Dessutom är transkribering av intervjuer tidskrävande vilket med tanke på 

intervjuernas tidsmässiga placering i min fallstudie gjorde ett sådant tillvägagångssätt näst 

intill omöjligt. En tredje anledning till att istället föra löpande anteckningar under intervjuerna 

var att undersökningsföretaget ställde upp med förbehåll om anonymitet varför det valda 

tillvägagångssättet även var ett önskemål från deras sida. 

2.3 Fallstudiens kvalitet 

Vid bedömning av en undersöknings kvalitet har traditionellt validitet och reliabilitet varit 

vanliga kriterier. Emellertid har många forskare menat att dessa kriterier är mer relevanta vid 

kvalitetsbedömning av kvantitativ forskning. Därför har många forskare förespråkat att en 

anpassning av dessa kriterier är nödvändiga för att de ska vara applicerbara på kvalitativ 

forskning. Vissa forskare stäcker sig så långt som att det är nödvändigt att definiera helt andra 

kriterier för kvalitetsbedömning av kvalitativ forskning. Lincoln och Guba (i Bryman & Bell, 

2005) föreslår kriterierna trovärdighet och äkthet som lämpliga och det är också utifrån dessa 

två huvudkriterier jag nedan för en diskussion kring denna fallstudies kvalitet. (Bryman & 

Bell, 2005:304-309) 

Trovärdigheten bedöms i detta fall utifrån fyra delkriterier vilka har sin motsvarighet i 

bedömningskriterierna för kvantitativ forskning; Tillförlitlighet, Överförbarhet, Pålitlighet 

och möjlighet att styrka och bekräfta. 

Tillförlitlighet är motsvarigheten till intern validitet. Då denna fallstudie har en hermeneutisk 

inriktning innebär detta att det faktiskt kan finnas flera tänkbara beskrivningar av den sociala 

verkligheten. För att skapa tillförlitlighet bör forskaren säkerställa att forskningen utförts i 

enlighet med gällande regler och att en rapportering av resultaten till intervjupersonerna så att 

dessa kan bekräfta att en riktig tolkning av vad som sagts har gjorts. (Bryman & Bell, 2005) I 

denna fallstudie har denna typ av respondentvalidering gjorts genom att intervjupersonerna 

fått ta del av den sammanställning som gjorts av deras respektive konsekvensanalys. Jag 

bedömer därför arbetets tillförlitlighet som god.  

Då en kvalitativ fallstudie, som denna som bara innefattar ett fall, fokuserar på det unika fallet 

är frågan om överförbarhet till en annan kontext är möjlig relevant. Guba och Lincoln menar 

att genom att göra en fyllig beskrivning kan forskaren ge läsaren möjlighet att själv bedöma 

resultatens överförbarhet till en annan miljö. Överförbarhet har sin motsvarighet i extern 

validitet. (Bryman & Bell, 2005)  

Det har varit min avsikt att göra beskrivningarna av denna fallstudie så fylliga som möjligt 

utan att för den skull i onödan fylla texten med irrelevant information. Detta tillsammans med 

de tydliga kopplingar som finns mellan undersökningens resultat och det teoretiska ramverket 

gör att min förhoppning är att graden av överförbarhet ska vara tillräcklig även om det är svårt 

att göra generaliseringar vid denna typ av undersökning. 

Pålitlighet är Lincoln och Gubas motsvarighet till reliabilitet. En bedömning av detta 

kriterium bör göras genom att granska huruvida en fullständig redogörelse av 

undersökningens alla faser finns att tillgå. (Bryman & Bell, 2005) 

Min avsikt har varit att, genom att hålla en röd tråd genom denna uppsats och tydligt redogöra 

för forskningsprocessen, skapa en så fullständig redogörelse som möjligt av mitt 

tillvägagångssätt. Under arbetets gång har också såväl representanter från The Management 

Group MANGO AB, som kom med förslaget till ämne, som andra personer med insikt om 
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denna typ av forskning fått ta del av mitt arbete för att säkerställa dess kvalitet. Min 

förhoppning är därför att fallstudiens pålitlighet i relation till den nivå på vilken den utförts är 

tillräcklig. 

Att kunna styrka och konfirmera avser forskarens objektivitet. Vid samhällelig forskning kan 

aldrig en total objektivitet garanteras och det är därför av vikt att forskaren säkerställer att han 

inte medvetet med sina egna värderingar färgat undersökningens resultat. 

Det andra huvudkriteriet vid kvalitetsbedömning enligt Guba & Lincoln avser arbetets Äkthet 

(Bryman & Bell, 2005). Kriterierna för denna bedömning, med utgångspunkt i hur de beskrivs 

av Bryman och Bell (2005:309), sammanfattas och appliceras nedan gentemot denna 

fallstudie. 

Rättvis bild avser huruvida undersökningen rättvist återger de åsikter och uppfattningar som 

finns i den grupp av människor som omfattats av studien. I detta fall kan möjligtvis diskuteras 

om det med säkerhet är så i och med att undersökningsresultatet avseende till exempel 

medarbetares motivation egentligen bara beskriver chefer och mellanchefers tolkning av 

konsekvenserna. Samtidigt är en rekommendation i den efterföljande analysen att göra 

ytterligare efterforskningar vilket i viss mån uppväger detta. 

Med Ontologisk autenticitet avses huruvida undersökningen hjälper de personer som  

medverkat till en större förståelse av den sociala situation de befinner sig i. Med stor 

sannolikhet är detta kriterium väl uppfyllt i min undersökning då intervjupersonerna noggrant 

fått reflektera över de konsekvenser som förändringen kommer att innebära. 

I och med konsekvensanalysens genomförande har deltagarna tvingats reflektera över hur 

andra människor i samma organisation påverkas av den planerade förändringen. Jag uppfattar 

det därför som att kriteriet Pedagogisk autenticitet är uppfyllt. 

Katalytisk respektive Taktisk autenticitet avser i vilken utsträckning undersökningen gjort att 

deltagarna kan förändra sin situation respektive fått möjligheter att vidta de åtgärder som 

krävs. Detta är till viss del beroende av hur undersökningsföretaget väljer att agera utifrån 

konsekvensanalysens utfall. Väljer man dock att följa de rekommendationer som ges  i detta 

arbetes analysavsnitt så är i vilket fall sannolikheten stor att detta kriterium är uppfyllt. 

Min uppfattning är således att denna fallstudie i stor utsträckning uppfyller de kriterier som 

ovan ställts upp för att bedöma dess kvalitet. Det är också min förhoppning att denna 

uppfattning åtminstone i huvudsak ska delas av läsaren. 
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3. Teori  

3.1 Organisation och Förändring 

Utgångspunkten för den här uppsatsen är att organisationer bör ses som öppna system som i 

samspel med sin externa omgivning syftar till att skapa värde för sina intressenter. Daniel 

Katz och Robert L. Kahn (1966 i Bowditch & Buono, 2005; Burke, 2007; Nadler & Tushman, 

1980 och Jaffee, 2001) menade att organisationer förstås bäst utifrån antagandet att de är 

dynamiska öppna system som interagerar med sin omgivning. Ett system består av ett antal 

beståndsdelar som är sammanbundna och har inverkan på varandra. Detta givet gäller också 

att en förändring av förutsättningarna på ett område kan ha inverkan på förutsättningarna även 

på andra områden i systemet.  

Nadler och Tushman (1980:37-39) sammanfattar några av de viktigare egenskaperna hos 

organisationer som system: 

- Förändringar av villkoren på ett område i en organisation har ofta inverkan på 

förutsättningarna på flera andra områden 

- Organisationer har en förmåga att inhämta feedback och välja att agera eller inte agera 

utifrån denna. 

- Organisationer som system söker en jämvikt eller en balans. När ändrade 

förutsättningar sätter systemet ur balans söker systemet återställa balansen i någon av 

riktningarna. 

- Olika uppbyggnad av system kan rendera i samma typ av resultat och det finns således 

inte något givet enda bästa sätt att organisera verksamheten. 

- Organisationer som system måste oundvikligen anpassa sig till sin omgivning för att 

överleva. 

Förändringar i den externa omgivningen leder alltså oundvikligen till ett behov av förändring 

och anpassning i olika utsträckning av organisationen för att säkerställa att denna överlever på 

lång sikt. 

Med dessa grundförutsättningar måste således även förändring i organisationer ses i ett 

systemperspektiv.  

3.2 Olika typer av förändring och förändring i ett systemperspektiv 

Burke (2007:21, 66-71) gör en grundläggande distinktion mellan revolutionary och 

evolutionary förändring. Med i stort sett samma innehåll har andra författare, praktiker och 

forskare använt sig av begrepp som discontinous vs continous, episodic vs continous, 

fundamental vs incremental och så vidare. Listan på olika benämningar kan göras lång men 

innehållet är som sagt i stora drag detsamma. Grundtanken är att förändringar (revolutionary) 

som planeras och har en omfattande inverkan på en organisations djupa struktur kräver ett 

annat tillvägagångssätt vid implementering än mer vardagliga, gradvis framväxande 

anpassningar av operativ karaktär (evolutionary).  

Exempel på revolutionary förändring kan vara till exempel en betydande förändring av en 

organisations affärsidé eller en omfattande kulturförändring. Dessa typer av förändringar 

antas ha inverkan på det totala systemet.  



15 
 

   
 

Ett exempel på det som Burke definierar som evolutionary förändring kan till exempel vara 

mindre anpassningar av produktens eller tjänstens utformning som sker gradvis och inte på 

samma sätt har inverkan på systemet som helhet. Burke menar att distinktionen är viktig då 

olika typer av förändring kräver olika typer av planering och genomförande av 

förändringsprocessen. 

Cao, Clarke och Lehany (2000) menar dock att det är av större vikt att betona 

systemperspektivet än den typ av kategorisering av förändring som Burke och många andra 

gör, i syfte att förstå och planera förändring i organisationer. Deras huvudargument är att 

uppfattningen om en förändrings betydelse i en organisation är subjektiv snarare än objektiv. 

Hur den uppfattas är således stort beroende på var i organisationen frågan ställs. Med denna 

utgångspunkt delar de istället in förändringen efter innehåll i fyra olika typer: 

1) Processförändring 

2) Strukturförändring 

3) Kulturförändring 

4) Maktförändring 

Oberoende av kontext finns dessa kategorier representerade och Cao, Clarke och Lehanys 

slutsats är att dessa alltid har inverkan på varandra och oavsett vilken metod du väljer att utgå 

ifrån vid planering och implementering, så måste samtliga kategorier och denna inverkan 

beaktas. 

Cao, Clarke och Lehany (2000) ger i och med detta i sin artikel alltså enligt min uppfattning 

systemperspektivet på förändringens innehåll en ännu större betydelse än vad Burke (2007) 

gör.  

3.3 Förändringens innehåll och förändringsprocess 

Idag finns en stor mängd teorier, modeller och metoder att välja bland och utgå ifrån vid 

förändringsarbete. En viktig distinktion att göra vid diskussion kring dessa modeller är den 

mellan förändringsinnehåll, det vill säga vad förändringen avser, och förändringsprocess, 

som avser hur man planerar och leder förändringsarbetet. Vad jag vill studera i detta arbete är 

hur en analys av förändringsinnehållets konsekvenser inverkar på förändringsprocessen och 

dess slutgiltiga resultat. Därför fortsätter min teorigenomgång vidare först i kapitel 3.4 med en 

sammanfattning av ett antal modeller för organisationsanalys. Dessa syftar till att kartlägga 

vad som bör förändras för att möta ändrade villkor. Sen följer i kapitel 3.5 en sammanfattning 

av två modeller för förändringsledning det vill säga hur förändring uppnås. 

3.4 Modeller för organisationsanalys 

Nedan beskrivs först tre av de mer tongivande modellerna för analys och diagnos av 

organisationer: Weisbord’s Six-Box Model (Weisbord, 1976; Burke, 2007); Nadler & 

Tushman Congruence Model (Nadler & Tushman, 1980; Burke, 2007); och Tichys TPC 

Framework (Tichy, 1983 i Burke, 2007). Dessa tre har i stor utsträckning varit 

inspirationsskälla till The Burke-Litwin Model of Organizational Performance and Change  

(Burke & Litwin, 1992 i Burke, 2007). Denna i sin tur utgör grunden för den modell som 

presenteras i denna uppsats och ges därför en något mer detaljerad beskrivning. De beskrivna 

modellerna har alla utgångspunkt i ”Open systems”-teori och har också i övrigt stora likheter 

sinsemellan. Att göra en sammanfattning av de modeller som i huvudsak inspirerat Burke och 

Litwin har dock ett värde då det visar på utvecklingen inom området.  
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3.4.1 Weisbord’s Six-Box Model  

Weisbord (1976) utgår i sin modell från en analys av organisationen på sex huvudsakliga 

områden: purposes; structure; relationships; rewards;
 
leadership; och helpful mechanisms. 

Inom dessa områden framhåller han att det finns både en formell och en informell sida att 

analysera och att det är genom att minska klyftan mellan dessa två aspekter som en 

organisation kan bli mer effektiv. Till exempel har en organisation i allmänhet en formell 

struktur som synliggörs i ett organisationsschema men denna behöver inte nödvändigtvis 

överensstämma med medlemmarnas uppfattning av hur den ser ut och hur det verkligen 

fungerar i verkligheten.  

Burke (2007:172) är i viss mån kritisk och menar att samtidigt som Weisbord utgår från ett 

systemperspektiv och visar sambandet mellan t ex purposes - structure och purposes – 

relationships (se figur 2) i sin modell så saknas tydliga kopplingar till hur området har 

inverkan på andra fokusområden i modellen vilket gör systemtänkandet ofullständigt. Jag 

menar att detta kan i vissa fall vara nödvändigt för att förenkla själva analysarbetet men om 

syftet är att diagnosticera en hel organisation för att t ex avgöra behov av förändring håller jag 

med om att det är nödvändigt att i större utsträckning utgå från ett totalt systemperspektiv. 

Burke framhåller vidare att det enda området som i modellen har direkt samband med 

samtliga övriga områden är ledarskapet vilket tydliggör den vikt Weisbord lägger vid dess 

betydelse för övriga områden. Däremot ägnas den externa omgivningen och dess inverkan på 

organisationen som helhet och de valda fokusområdena inte någon större uppmärksamhet 

trots att den finns med i modellen. 

 
Figur 2 Weisbord Six-Box model (Burke, 2007:170) 
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3.4.2 The Nadler & Tushman Congruence Model for Diagnosing Organizational 

Behaviour  

Denna modell ger den externa omgivningen en större betydelse än vad Weisbord gör. 

Organisationens externa omgivning, resurstillgång och historia mynnar ut i en strategisk 

inriktning. Tillsammans utgör dessa i modellen input till organisationen. (Nadler & Tushman, 

1980; Burke, 2007:172-176) 

I den interna delen av organisationen definieras dess effektivitet utifrån graden av 

överensstämmelse mellan de olika områdena Task, Individual, Formal Organizational 

Arrangements och Informal Organization. (Nadler & Tushman, 1980; Burke, 2007:172-176) 

 

 

 
 

Figur 3 The Nadler & Tushman Congruence model                                                  (Nadler & Tushman, 1980:47) 

 

Med Task avses här arbetsbeskrivningar och överensstämmelsen mellan dessa och befintliga 

kompetenser och färdigheter hos medarbetarna. (Nadler & Tushman, 1980; Burke, 2007:172-

176) 

Individual innebär i modellen de skillnader och likheter som finns mellan organisationens 

medlemmar på ett individuellt plan. Dessa kan avse till exempel bakgrund, ålder, yrkesroll 

eller personlighet. (Nadler & Tushman, 1980; Burke, 2007:172-176) 

Formal Organizational Arrangements avser struktur, processer, stödsystem och liknande och 

liknande variabler. (Nadler & Tushman, 1980; Burke, 2007:172-176) 

I området Informal Organization å andra sidan riktas fokus mot mer inofficiella aspekter av 

organisationen, det vill säga hur saker och ting i realiteten fungerar avseende 

informationsflöden, beslutsvägar underförstådda men outtalade normer och värderingar som 

styr den dagliga verksamheten. Här finns tydliga kopplingar till vad som i andra modeller 

brukar avses med kultur. (Nadler & Tushman, 1980; Burke, 2007:172-176) 
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Den tredje kategorin i modellen är Outputs. I denna kategori bör analysen enligt modellen 

göras på tre olika nivåer, Organization, Group och Individual. Här bör analysen göras på 

systemets totala funktion, gruppbeteenden och relationer samt individuella beteenden. (Nadler 

& Tushman, 1980; Burke, 2007:172-176) 

Modellens utgångspunkt är att en organisations effektivitet bestäms av graden av 

överensstämmelse såväl inom som mellan de olika komponenterna. 

Burke(2007:176) menar att modellens styrka ligger i att den tydligt illustrerar hur en brist på 

överensstämmelse mellan viktiga komponenter har direkt inverkan på en organisations 

effektivitet men menar samtidigt att en svaghet finns i att vissa områden till exempel formal 

organization är väl omfattande till sitt innehåll och efterlyser en viktning av 

delkomponenterna inom varje område för en mer rättvisande analys. 

3.4.3 Tichys TPC Framework 

Tichys (Tichy, 1983 i Burke, 2007:177-180) modell har stora likheter med de två tidigare. En 

skillnad är att Tichy på ett betydligt mer direkt sätt adresserar förändring i sin modell. Han 

menar att de nio faktorerna i modellen bör ses som faktorer som driver förändring i en 

organisation. Precis som i Nadler och Tushmans modell utgår Tichy från att organisationens 

externa omgivning, historia och tillgängliga resurser mynnar ut i affärsidé och strategi vilka 

ses som input i modellen. I modellens interna del finner vi faktorerna Task; People, 

Prescribed networks (vilket motsvarar organisationens struktur), Organizational processes 

(avseende t ex kommunikations-, beslutsvägar, problemlösning) och Emergent networks 

(vilket kan sägas motsvara Nadler och Tushmans Informal Organization).  

TPC i Tichys modell står för Technical, Political och Cultural och han menar att dessa är tre 

primära system som genomsyrar samtliga områden i en organisation. För att en organisation 

ska fungera effektivt fullt ut är det en förutsättning att dessa tre system är i linje med 

varandra. Tichy använder sig av ett rep som metafor för att illustrera hur de tre systemen 

måste var sammanflätade. (Burke, 2007:178) 

Detta antagande leder följaktligen till att en organisations resultat (Performance - impact on 

people, output i modellen) avgörs dels genom att hur väl de olika komponenternas karaktär i 

organisationen är förenliga med varandra och dels hur respektive komponent (t ex affärsidé 

och strategi) är förenligt med de primära tekniska, politiska och kulturella system som antas 

genomsyra organisationen. (Burke, 2007:177-180) 

3.4.4 The Burke- Litwin Model of Organizational Performance and Change 

Burke-Litwin modellen (Burke & Litwin, 1992 i Burke, 2007) utvecklades, med rötterna i 

tidigare forskning, i samband med att de bägge skaparna utförde ett omfattande 

konsultuppdrag avseende en omvälvande förändring i det brittiska flygbolaget British 

Airways. Med inspiration hämtad från ovan beskrivna modeller (Burke, 2007:188) 

definierade Burke och Litwin tolv fokusområden att analysera i syfte att förstå organisationer 

och förändring i organisationer.  Dessa tolv fokusområden bör analyseras i ett 

systemperspektiv där en förändring på ett område kan ha inverkan flera andra. En viktig 

poäng med Burke-Litwin modellen är att den delar in områdena i två kategorier vilka i olika 

utsträckning antas ha inverkan på systemet som helhet. En annan aspekt är att modellen är 

hierarkisk så till vidare att ett område placerat högre upp i modellen antas ha större inverkan 

på ett lägre placerat än tvärtom (Burke, 2007:188). Detta diskuteras nedan mer ingående efter 

en beskrivning av fokusområdena. 
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Figur 4 The Burke-Litwin model of organizational performance and change             (Burke, 2007:187) 

 

3.4.4.1 Modellens fokusområden 

Nedan följer en kort beskrivning av modellens fokusområden och den innebörd de givits av 

Burke och Litwin (Burke, 2007:191-196).  

External Environment 

Här avses de faktorer i organisationens externa omgivning som har eller inom snar framtid 

kommer att ha inverkan på dess verksamhet. Exempel på sådana kan vara kundbeteenden, 

marknadsvillkor, ny teknologi, myndighetsbeslut eller liknande. 

Mission and Strategy 

Detta område innefattar organisationens syfte, affärsidé och strategi där de två första avser 

organisationens uttalade syfte och kärnverksamhet och det tredje avser hur man på lång sikt 

arbetar för att möta dessa. 
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Leadership 

Ledarskapets betydelse modellen definieras som vägledande, och något som utövas av såväl 

högsta ledningen som av första linjens chefer. Modellen skiljer på ledarskap som placerats i 

den övre kategorin av transformational karaktär, och management som beskrivs som av 

transactional karaktär. Ledarskapet handlar om vision, förändring och att påverka medan 

management menas handla om måldefinition, resursutnyttjande och liknande. 

Culture 

I Burke och Litwins modell definieras kulturen som de normer, värderingar och 

underförstådda regler som styr hur den vardagliga verksamheten bedrivs i organisationen. En 

organisations historia antas ha en stor del i hur dess kultur ser ut. 

Structure 

Med struktur avses hur olika formella beståndsdelar organiserats för genomför vald strategi 

och uppnå mål och vision. Strukturen är det som tydliggör formella beslutsvägar, 

ansvarsfördelning, funktioner och så vidare i en organisation. 

Management Practices 

Här avses till skillnad från den tidigare definitionen av ledarskap det dagliga arbetet med att 

leda och fördela arbetet i organisationen. 

Systems 

Detta område innehåller alla typer av stödsystem som kan återfinnas i en organisation. 

Exempel på sådana kan vara olika former av IT-system, belöningssystem, system för 

utvärdering eller resursfördelning. 

Work Unit Climate 

Detta område innefattar hur medarbetarna i en arbetsgrupps kollektiva uppfattning av sina 

villkor i form av t ex delaktighet, upplevt ledarskap, hur samarbetet med andra arbetsgrupper 

fungerar, huruvida man blir rättvist behandlad och så vidare. 

Task requirements and Individual Skills/Abilities 

Området avser överensstämmelsen mellan den kompetens som krävs för att utföra en 

arbetsuppgift och den kompetens som finns hos den medarbetare som ska utföra den. 

Individual Needs and Values 

Individer i en organisation har värderingar och behov t ex avseende trygghet och området 

avser överensstämmelsen mellan dessa och de grundläggande värderingar som uttalat och 

outtalat vägleder organisationen. 

Motivation 

Individer har en inre motivation som driver dem och intressant här är huruvida det finns en 

överensstämmelse mellan denna och de närliggande områden i modellen som antas ha stark 

inverkan på denna. 
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Individual and Organizational Performance 

Detta område motsvarar open system teorins outputvariabel och har ett direkt samband med 

den externa omgivningen i form av till exempel kundnöjdhet finansiella resultat. 

Burke(2007:195) reserverar sig dock en aning mot sin egen rubricering av detta område och 

menar att även arbetsgruppsnivån borde finnas angiven som en nivå för mätning. 

3.4.4.2 Transformational factors  

Burke och Litwin delar in modellens tolv fokusområden i två kategorier: Transformational 

factors och transactional factors (Burke, 2007:189-190). Modellen utgår från det som Burke 

(2007:21, 66-69,) definierar som revolutionary och planerad förändring. Även om direkta 

samband kan finnas mellan samtliga områden i modellen (Burke och Litwin väljer att inte 

illustrera samtliga samband i figuren med avsikten att hålla modellen på en mer lättbegriplig 

och tydlig nivå, men erkänner samtidigt att samband kan finnas mellan samtliga områden) så 

utgår den från att förändringar inom områdena External Environment, Mission and Strategy, 

Leadership och Culture alltid innebär förändringar i hela systemet och kategoriserar därför 

dessa områden som Transformational factors (figur 5). Dessa förutsätts alltså innebära 

förändringar av organisationens djupa struktur (Burke, 2007:67, 189) och antas därför ha en 

starkare inverkan på faktorer placerade längre ner i modellen än vad dessa antas ha i motsatt 

riktning.  

 

 
Figur 5 Transformational Factors    (Burke, 2007:190) 

 

3.4.4.3 Transactional factors 

Variablerna på den nedre halva av modellen (figur 6) är de som Burke och Litwin valt att 

rubricera Transactional Factors. Man menar att dessa är av mer operativ karaktär och i större 

utsträckning tangerar det vardagliga arbetet i organisationen. Förändringar på dessa områden 

förutsätts vara ständigt pågående och faller under definitionen av evolutionary change (Burke, 

2007:21, 69-71). Dessa typer av förändring antas i mindre utsträckning inverka på 

organisationens djupa struktur och är därför placerade lägre ner i modellens hierarkiska 

uppbyggnad. 
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Figur 6 Transactional Factors                            (Burke, 2007:191) 

 

3.5 Modeller för förändringsledning och implementering 

Då ett av mitt arbetes syften är att skapa en förståelse av hur en konsekvensanalys inverkar på 

en förändringsprocess utfall följer nedan en sammanfattning av två modeller för 

förändringsledning. De två modeller för förändringsledning och implementering som beskrivs 

nedan har bägge sin utgångspunkt i Lewins modell som utgår från att en förändringsprocess 

går igenom tre huvudsakliga steg: Unfreezing-Moving-Refreezing. (Burke, 2007:104; 

Armenakis & Bedeian, 1999) 

3.5.1 Kotters Eight Stage Change Process 

John P. Kotter (1995:4;1996:21) menar att lyckad förändringsledning förutsätter att den 

lyckosamme förändringsledaren tar processen genom åtta steg. Även om dessa åtta faser ofta 

till viss del naturligt överlappar varandra så menar Kotter att det är mycket viktigt att gå 

igenom dessa steg i rätt ordning och inte för tidigt lämna ett steg. Nedan följer en kort 

sammanfattning av Kotters åtta steg och dess respektive innebörd. 

Establish a sense of urgency 

Kotter menar att det första steget i en lyckad förändringsprocess är att lyckas skapa en 

övertygelse om att förändringen är nödvändig. Detta kan vara avsevärt svårare än vad man 

kan tro och Kotter menar att en förändringsledare bör lyckats övertyga åtminstone 75 % av 

sina chefer innan det är aktuellt att gå vidare till nästa steg. 
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Form a powerful guiding coalition 

Att identifiera nyckelpersoner för att driva förändringen och sätta samman en grupp utanför 

den ordinarie strukturen är nästa steg. Viktigt här är att uppmuntra till samarbete i denna 

grupp samt att delegera tillräckligt med befogenheter för att kunna driva förändringsprocessen 

i rätt riktning. 

Create a vision 

Skapa en vision avseende vad förändringsarbetet ska leda till och utveckla strategier för att 

uppnå denna vision. 

Communicate the vision 

Nästa steg är att med alla medel som står till hands kommunicera såväl vision som strategi. 

Viktigt här är att även genom handling kommunicera nya beteenden. Kotter menar att det ofta 

krävs tio gånger mer kommunikation än vad som generellt är uppfattningen i organisationer. 

Empower others to act on the vision 

Anpassa system och strukturer som står i vägen för den önskade förändringen och uppmuntra 

medarbetare till att bryta invanda mönster och handlingssätt till förmån för nya som är i linje 

med önskad förändring. Det är också viktigt att här faktiskt på ett eller annat sätt flytta på 

medarbetare som väljer att inte acceptera förändringen. 

Plan for and create short-term wins 

Skapa och tydliggör positiva effekter av förändring på kort sikt. Genom att göra detta och 

belöna de som bidrar till positiva resultat stärks bilden av förändringen som rätt väg att gå 

vilket underlättar det vidare förändringsarbetet. 

Consolidate improvements and produce more change 

Detta steg hänger direkt ihop med det föregående och här bör förändringsledaren utnyttja de 

tidigare positiva effekterna och utvidga förändringsarbetet till att innefatta ytterligare projekt 

och eventuellt anställa eller befordra ytterligare medarbetare för att uppnå den vision man 

skapat. 

Institutionalize new approaches 

För att befästa förändringen menar Kotter att det i detta steg är nödvändigt att tydliggöra de 

direkta kopplingarna mellan nya beteenden och organisationens framgång. Ledarskap och 

karriärvägar måste utvecklas i linje med den förändring som uppnåtts. 

Om vi går tillbaka till Lewins trestegsmodell så finns tydliga kopplingar i Kotters modell. De 

fyra första stegen i Kotters modell motsvaras hos Lewin av unfreezing där organisationen görs 

redo att acceptera förändring genom att eventuellt motstånd identifieras och minskas. De 

nästföljande tre stegen Empower others to act on the vision, Plan for and create short-term 

wins och Consolidate improvements and produce more change har sin grund i Lewins moving 

medan det sista steget i Kotters model, Institutionalize new approaches, motsvaras av Lewins 

refreezing.  
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3.5.2 Armenakis, Harris och Field – a model for institutionalizing change interventions 

I linje med Kotters betoning av vikten av kommunikation vid förändringsledning presenterade 

Armenakis, Harris och Feild (1999 i Armenakis & Bedeian, 1999; Armenakis & Harris, 2002; 

Armenakis, Bernerth, & Walker, 2007) sin artikel Making change permanent: a model for 

intitutionalizing change interventions. I denna anges fem huvudsakliga områden, 

Discrepancy, Appropriateness, Efficacy, Principal Support och Personal valence, som alla 

måste adresseras när ett förändringsbudskap ska kommuniceras till organisationens 

medlemmar. Nedan följer en kortfattad beskrivning av dessa fem. 

Discrepancy avser behovet av att kommunicera att en förändring är nödvändig. Precis som i 

Kotters åtta steg är utgångspunkten här att kommunicera hur förändrade villkor gör en 

förändring nödvändig för organisationens fortbestånd. 

Med Appropriateness menas uppfattningen om att den planerade förändringen är rätt väg att 

gå. Även om man lyckats få fram sitt budskap om att förändring är nödvändig så betyder det 

inte per automatik att organisationens medlemmar uppfattar den planerade förändringen som 

en lämplig väg ur en situation. Detta område avser alltså i huvudsak förståelsen och 

acceptansen av förändringens innehåll 

Efficacy avser vikten av att kommunicera till dem som faktiskt ska genomföra förändringen 

att de har eller kommer att få, genom till exempel utbildningsprogram, kompetensen att 

genomföra denna. Utöver detta behöver man också kommunicerar hur organisationens 

struktur, stödsystem och liknande stödjer den planerade förändringen för att övertyga 

organisationens medlemmar om att förändringen är möjlig att genomföra. 

Med Principal support avses att för att få ett brett stöd för en planerad förändring i en 

organisation är det av stor vikt att identifiera nyckelpersoner i detta syfte. Att identifiera 

formella och informella ledare för att sedan övertyga och öppet och tydligt kommunicera 

dessa nyckelpersoners stöd av förändringen är en nyckelaspekt i att vinna den breda massans 

stöd. 

Att kommunicera Personal Valence innebär att tydliggöra förändringens direkta konsekvenser 

för individen. Detta avser alltså inte organisationens vinster i stort utan avser snarare den 

direkta inverkan och betydelse en förändring har för den enskilde medarbetaren. Här är det 

viktigt att beakta att förändringen kan innebära såväl positiva som negativa konsekvenser för 

den enskilde individen och att det ena ibland överväger det andra. 

Dessa olika budskap kan kommuniceras med hjälp av ett antal olika tekniker. Modellen 

presenterar tre huvudsakliga typer av strategier i detta avseende: Persuasive Communication, 

vilket innefattar direkt kommunikation t ex med hjälp av nyhetsbrev, tal eller 

informationsmöten; Active Participation, t ex genom att studera andra, utbildningsinsatser, 

deltagande i beslutsfattande och planering eller liknande; samt Management of information, 

som avser användandet av externa källor som t ex medierapportering av olika slag eller 

användandet av interna dokument eller externa rapporter för att kommunicera önskat budskap. 

3.6 Positiva effekter av konsekvensanalys  

En vanlig utgångspunkt vid studier av förändringsprocesser är det motstånd som ofta 

förutsätts finnas mot förändring i organisationer. Om vi väljer att anta att motstånd måste 

övervinnas så menar till exempel Washington och Hacker (2005) med utgångspunkt i sina 

forskningsresultat att en nyckel för att minska motstånd mot förändring är att på alla nivåer i 

en organisation skapa en förståelse av vad förändringen innebär. Dessa går vidare med att 

mena att praktiska implikationer av detta till exempel kan vara att genomföra kontroller där 
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chefer på olika nivåer får reflektera över vad förändringen innebär och vilka konsekvenser 

den får för organisationen och den egna avdelningen. Att använda sig av liknande 

tillvägagångssätt skulle enligt författarna till artikeln inleda förankringen av ett 

förändringsarbete redan innan själva implementeringsprocessen börjat. (Washington & 

Hacker, 2005) 

Även Trader-Leigh (2002) framhåller en konsekvensanalys av förändringens innebörd på 

olika områden som en viktig del i att identifiera de variabler som leder till motstånd mot 

förändring. Hon menar att en av de största anledningarna till att förändringsimplementering 

misslyckas ofta är att förändringsledare inte i tillräcklig utsträckning uppfattar förändringens 

verkliga inverkan på människor, deras förutsättningar i en organisation och de subsystem som 

denna består av. 

Beer och Nohria (2000) menar att åstadkomma lyckad förändring måste en förändringsledare 

kombinera de mjuka och hårda sidorna av förändring. De talar om teori E som representera de 

hårda uttalade finansiella värden som ofta är vad som driver förändring. Teori O representerar 

en organisations mjuka sidor som till exempel kultur, förtroende och kommunikation. Dessa 

två angreppssätt måste enligt Beer och Nohria balanseras för att uppnå varaktig förändring.  

Även Duck (1993) talar om att leda förändring som ”the art of balancing” och menar att 

förändring kan ses som en balansakt mellan innehåll, process, medarbetares upplevelser och 

beteenden. Dessa teorier om att balansera förändringsarbetens olika komponenter har tydliga 

anspelningar på det systemperspektiv jag diskuterat tidigare. En viktig poäng är dock att för 

att kunna balansera dessa komponenter är en insikt om förändringsinnehållets konsekvenser 

nödvändig. 

3.7 Betydelsen av metoder och redskap vid organisationsförändring  

Ovan har två metoder för förändringsimplementering sammanfattats. Dessa är bara en bråkdel 

av vad som finns tillgängligt även om många av alla dessa metoder har stora inbördes 

likheter. En rimlig fråga är huruvida dessa i praktiken fyller en funktion eller om vad som 

egentligen efterfrågas är konsulters erfarenhet av tidigare förändringsarbeten. Denna 

frågeställning var utgångspunkten för en studie av användandet av metoder hos fem av 

Sveriges största konsultfirmor (Werr, Stjernberg, & Docherty, 1997).  

Werr, Stjernberg och Docherty (1997:289) menar att en viktig distinktion att göra är den 

mellan metod för att skapa förändring och de verktyg som i den processen löser specifika 

problem. Man menar också att verktyg ofta är applicerbara oavsett val av metod för 

förändring. En viktig slutsats i deras studie är att metoder som de ovan fungerar som ett 

gränssnitt för gemensam förståelse av förändringsprocessen. Detta gäller mellan konsult och 

klient men även internt mellan konsulter på samma firma och mellan medlemmar av 

klientorganisationen. En annan viktig slutsats i deras studie är att detta gemensamma 

gränssnitt möjliggör lärande såväl hos klientorganisationen som hos konsulterna. Detta sägs 

också ofta vara många konsulters huvudargument för att klienter ska välja att anlita dem då 

detta skulle minska behovet av framtida konsultation.  

Jag menar därför att stöd för mitt antagande att det finns ett behov hos mindre organisationer 

av en pedagogisk metod för förändringsledning även utan att anlita dyra konsulter står att 

finna i Werr, Stjernberg och Dochertys (1997) slutsatser.  
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3.8 Sammanfattning av litteraturstudien 

Utgångspunkten för denna litteraturstudie var att ta reda på huruvida det i befintlig teori, eller 

praktik, finns en modell utvecklad specifikt för att genomföra en konsekvensanalys i samband 

med förändringsarbete samt om den i sådana fall är tillräckligt lättanvänd för att en 

förändringsledare med begränsad tidigare erfarenhet med framgång ska kunna tillämpa den. 

Även om jag inte hittade någon sådan modell fann jag i litteraturen flera studier där 

författarna framhåller vikten av att förtydliga och skapa en förståelse för konsekvenser av en 

förändrings innehåll på alla områden i en organisation. Ett antagande i inledningen av detta 

arbete var att en organisationsomfattande konsekvensanalys skulle leda till ett bättre 

beslutsunderlag inför förändring. Mot bakgrund av den litteraturstudie som sammanfattats 

ovan tycker jag mig kunna, utöver ett bättre beslutsunderlag, identifiera flera positiva följder 

av att göra en noggrann konsekvensanalys. Några av dessa kan till exempel vara att 

konsekvensanalysen kan: 

 Identifiera de som berörs av förändring 

 Identifiera nyckelpersoner 

 Öka förståelse för förändringens innehåll 

 Inleda förankring redan innan själva förändringsprocessen startat 

 Minska motstånd till förändring 

Dessa effekter skulle i sin tur med stor sannolikhet leda till bättre förutsättningar för lyckad 

implementering. 

Dessutom bekräftade litteraturstudien att omfattande studier har gjorts kring 

organisationsförändring och förändringsledning. Det finns således ett stort utbud av teorier 

och modeller kring ämnet vilka med olika inriktning söker skapa en förståelse kring 

organisationer, förändringsprocesser och förändringsledning. Många av dessa modeller, t ex 

Weisbords Six-Box Model (Weisbord, 1976), The Nadler & Tushman Congruence Model for 

Diagnosing Organizational Behaviour (Nadler & Tushman, 1980), Tichy´s (1983 i Burke, 

2007) TPC Framework eller The Burke-Litwin Casual Model of Organizational Performance 

and Change (Burke, 2007) är alla användbara för att analysera eller diagnosticera 

organisationer eller specifika förändringsprocesser. Att utgå från någon av de ovan nämnda 

modellerna ger en bra grund för att avgöra om förändring behövs och att föreslå vilken 

förändring som behövs. Ingen av de modeller och metoder jag funnit har varit specifikt 

inriktade mot att utföra en konsekvensanalys men jag uppfattar dock flera av dem som 

lämpliga att efter anpassningar fungera som förlaga till en egen metod. Jag väljer nedan vid 

utformandet av min intervjuguide för att göra en konsekvensanalys att i huvudsak utgå från 

Burke-Litwin modellens fokusområden. Dock gör jag vissa anpassningar för att bättre möta 

konsekvensanalysens syfte. Valet att utgå från Burke-Litwin modellen faller sig naturligt då 

den enligt min uppfattning dels på ett bra sätt fångar upp styrkorna från de modeller som till 

stor del inspirerat författarna och dessutom är en modell som med få anpassningar enligt min 

uppfattning kan anses som mest lämplig för att genomföra en konsekvensanalys. 
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4. Empiri 

4.1 Ett verktyg för konsekvensanalys 

4.1.1 Grundläggande kriterier 

De inledande diskussionerna med MANGO utmynnade i att ett användbart verktyg skulle 

uppfylla tre kriterier. 

1. Modellen ska vara organisationsomfattande och innehålla en indelning i fokusområden 

som med endast små justeringar kan appliceras på de flesta organisationer och typer av 

förändring. 

2. Antalet huvudfrågor som ska ställas på varje fokusområde bör begränsas till mellan tre 

och fem för att hålla modellen lättförståelig, överskådlig och öka dess användbarhet. 

3. Verktyget ska efter analysens genomförande visuellt bekräfta hur hänsyn tagits till alla 

fokusområden. 

4.1.2 Verktygets pedagogiska utformning 

Utformningen av själva verktyget är hämtad från Jordan och Lundins Konfliktmandala för 

självdiagnos (Jordan & Lundin, 2001). Deras verktyg är framtaget för att på ett pedagogiskt 

sätt kunna kartlägga en individs insikt avseende pågående konflikt i en organisation. Fyra 

huvudfrågor ställs på fyra huvudsakliga områden, Konflikten, Motparten, Själv, och Scenen 

för att kartlägga individens kännedom om situationen. (figur 7) 

 

Konfliktmandala för självdiagnos

 
 

Figur 7 Konfliktmandala för självdiagnos  (Jordan & Lundin, 2001:50) 
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Dessa fyra huvudområden är uppdelade i sammanlagt 20 delområden för vilka de fyra 

huvudsakliga frågeställningarna: Vad?, Vad tycker jag?, Varför? och Vad gör jag?; ställs 

anpassade till respektive område. Har individen insikt om svaret på en fråga fylls detta fält i 

mandalat och när frågeformuläret är komplett genomgånget framkommer en tydlig bild av på 

vilka områden som medvetenheten behöver ökas för att underlätta konflikthanteringen. 

4.1.3 Konsekvensmandala 

För att ta fram ett verktyg att användas för att kartlägga konsekvenserna av en föreslagen 

förändring i en organisation utgår jag alltså ifrån Jordan och Lundins konfliktmandala. 

Fokusområden och frågeställningar har sedan anpassats för att tjäna konsekvensanalysens 

syfte. De huvudsakliga frågeställningarna jag väljer att utgå ifrån är: 

 

1. Hur påverkas detta område? 

2. Vilka åtgärder är nödvändiga? 

3. Hur stor resursåtgång krävs för dessa åtgärder? 

4. Vilken blir den uppskattade effekten? 

 

Frågorna bör vidare förtydligas och anpassas något till respektive fokusområde vid 

datainsamlingen men ovanstående grundläggande frågeställningar avser att avspegla de 

konsekvenser en förändring får på respektive område. Det är dock alltid viktigt att avseende 

uppskattad effekt reflektera över såväl positiva som negativa effekter, ekonomiska som andra 

och samtidigt göra en reflektion över huruvida uppenbara konsekvenser av vikt uppstår inom 

andra områden.  

När ställning har tagits till en frågeställning på ett område fylls respektive fält i, med 

hänvisning till insamlad information, för att tydliggöra konsekvensanalysens omfattning. I 

Jordan och Lundins förlaga lämnas, för den som önskar, öppet för en färgkodning avseende 

hur djup individens insikt om konflikten är. På liknande sätt kan en färgkodning för att 

bedöma förändringens utsikter att uppnå uppsatta effektmål göras i konsekvensmandalat. 

Beroende på situation kan en kodning göras på respektive frågeställning och det är 

förmodligen lämpligt att åtminstone göra den för respektive fokusområde för att tydliggöra 

var och vilka konsekvenser som uppstår och göra en bedömning av förändringsprojektets 

utsikter som helhet.  

En tanke bakom konsekvensmandalat är att det ska vara möjligt att hantera via webblösningar 

där respektive konsekvensbedömning sammanställs och tydliggör förändringsprojektets 

utsikter alternativt nödvändiga justeringar för att uppnå önskad effekt. Såväl färgkodning som 

systemutveckling ligger dock egentligen utanför detta arbetes omfattning. I den mån 

färgkodning anges nedan i processbeskrivning och andra figurer är det därför främst för att 

illustrera hur konsekvensanalysens resultat skulle kunna påverka förändringsprocessen.  

Att fastställa vilka kriterier som slutgiltigt ska gälla för respektive färg kräver dels mer 

omfattande tester än vad som görs i denna undersökning och är också med största sannolikhet 

mycket kontextberoende. Ett rimligt resultat av en analys vore dock att om riskerna 

tillsammans överväger planerade vinster för förändringsprojektet som helhet leder 

konsekvensanalysen tillbaka till en ny behovsanalys. På liknande sätt skulle en 

konsekvensanalys som påvisar ett ytterligare behov av information innan beslut om 

förändring slutgiltigt fattas leda till en utvidgad konsekvensanalys medan en analys som 
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påvisar eventuella anpassningar som kan göras utan att risken för den skull överstiger vinsten 

på olika områden för att säkerställa effektmålen, skulle leda till beslut. (Figur 8) 

 

 

 
 

Figur 8 Konsekvensanalysens roll i förändringsprocessen 

 

4.1.3.1 Konsekvensmandalats fokusområden 

För att uppfylla det första kriteriet har stor inspiration hämtats från Burke & Litwins modell 

för organisationsanalys. Burke och Litwin delar in organisationen i tolv olika områden vilka 

fått utgöra huvudsaklig grund för hur indelningen skett även i detta fall. Indelningen har gjorts 

i tre kategorier. I gruppen Organisation finns områden som antas vara 

organisationsövergripande. Analysen bör på denna nivå därför också göras av personer som 

har en övergripande insikt i hur dessa områden kan påverkas av föreslagen förändring. Under 

rubriceringen Avdelning har jag placerat de områden där konsekvenser i olika utsträckning 

kan förväntas för en specifik enhet. Det är därför nödvändigt att utföra konsekvensanalysen på 

respektive avdelning för att göra en fullständig analys av organisationen. Den tredje kategorin 

innehåller organisationens Externa Intressenter.  

Organisation 

Affärsidé 

Information som söks här är huruvida planerad förändring är förenlig med befintlig affärsidé 

och vision. Även om det är mer sannolikt att konsekvenser går i den motsatta riktningen, det 

vill säga att en förändring av affärsidé eller vision får konsekvenser för övriga områden, är 

området viktigt att ha med i modellen då det är själva grunden till varför organisationen finns. 

Strategi 

Med strategi i detta sammanhang avses t ex förändringar av uppsatta mål, marknadsstrategi, 

och liknande till konsekvens av föreslagen förändring. 

Kultur 

Kultur är i alla sammanhang ett vitt begrepp men i detta syfte är det viktigt att faktiskt 

begränsa det till att innebära de normer och värderingar som faktiskt bestämmer hur den 

dagliga verksamheten bedrivs i organisationen. Fokusområdet syftar till att avgöra huruvida 

den rådande företagskulturen är förenlig med de förändringar som krävs. 

Behovsanalys Konsekvensanalys Beslut om
förändring

Planering Implementering Uppföljning
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Ledarskap & Styrning 

Utgångspunkten är att ledarskap är centralt på alla nivåer i alla organisationer. Ledarskapet 

skapar förutsättningarna för prestation på såväl grupp- som medarbetarnivå. Det är därför 

viktigt att uppskatta huruvida en förändring av det nuvarande sättet att leda och styra är 

nödvändig för att uppnå de effekter man förutsatt sig i och med föreslagen förändring. 

System 

I alla organisationer finns ett behov av stödsystem i olika utsträckning. Det kan handla om 

säljstöd, CRM-system, affärssystem, belöningssystem, HR, Ekonomi och så vidare. Frågan att 

ställa sig här blir i vilken utsträckning dessa system påverkas och måste anpassas för att uppnå 

de önskade effekterna av föreslagen förändring. 

Struktur 

Struktur är i detta avseende dels det officiella organisationsschemat men det är här också 

viktigt att förstå hur förändringen i slutändan faktiskt kan påverka hur och var värdet skapas 

genom organisationen och hur detta påverkar hur organisationen bör struktureras. 

Produkt & Tjänst 

Kommer föreslagen förändring att påverka utformningen av, eller kundupplevelsen av 

produkter och tjänster? 

Avdelning 

Denna grupp av fokusområden bör analyseras på respektive avdelning i organisationen. Under 

underrubriken Arbetsgrupp och medarbetare analyseras grundläggande villkor för att prestera 

vilket är en mycket viktig del i konsekvensanalysen. Min uppfattning är att många 

organisationer i dag inte kommer ner till denna nivå vilket kan få ödesdigra följder för 

förändringsarbetets resultat. 

Process 

Under rubriceringen Struktur berördes organisationens affärsprocesser. På detta område bör 

de direkta konsekvenserna för respektive avdelnings roll i organisationens värdeskapande i 

och med föreslagen förändring analyseras. 

Teknologi 

Förändringar innebär inte sällan ett behov av ny teknologi men till exempel en förändring av 

produktportföljen skulle kunna leda till att produktionsanläggningar kan avyttras eller 

omfördelas inom organisationer. 

Arbetsmiljö 

Inom detta område är det viktigt att uppskatta förändringens konsekvenser för såväl fysisk 

som psykosocial arbetsmiljö.  

(Arbetsgrupp & Medarbetare) 

Motivation 

Här finns många faktorer att beakta. Påverkas arbetsgruppens sammansättning och vad 

innebär i sådana fall det? Har organisationens belöningssystem eller karriärmöjligheter 
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ändrats? Har medarbetarens fysiska placering flyttats? Inom detta område finns mängder av 

aspekter att överväga och det är viktigt att inte ta sig för snabbt ur denna del av analysen utan 

att verkligen reflektera över eventuella konsekvenser och dessas effekt. 

Arbetsbeskrivningar & Kompetenskrav 

Vissa förändringar kan leda till att arbetsbeskrivningar förändras. Då förändras ofta också 

kompetensbehovet vilket kan leda till såväl utbildningsbehov som omplaceringar eller 

övertalighet. Till exempel kan en omstrukturering leda till att en nyckelkompetens i en 

arbetsgrupp inte längre finns tillgänglig vilket i sin tur kan leda till att förändringens positiva 

effekter uteblir. 

Befogenheter & Ansvar 

Befogenheter och ansvar har sinsemellan starka band, precis som med övriga områden i denna 

underrubrik. Det är därför viktigt att uppskatta hur balansen mellan dessa två och mellan 

dessa områden påverkas av en föreslagen förändring. 

Externa Intressenter 

Externa relationer på såväl kort som lång sikt har en stor inverkan på en organisations 

verksamhet. Det är därför viktigt att noga överväga vilka konsekvenser en föreslagen 

förändring kan få och vilka effekter det får för organisationen. Ett exempel skulle kunna vara 

om en organisation gör en förändring i och med att man uttalat ska bli ett miljövänligt 

alternativ och kännetecknas av ett stort socialt ansvarstagande. Detta omöjliggör eventuellt 

vissa relationer samtidigt som det kan bli helt nödvändigt att upprätta andra nya. Till följd av 

detta måste med stor sannolikhet en noggrann genomgång av organisationens relationsportfölj 

göras för att säkerställa önskad effekt. De områden som finns representerade i modellen är 

exempel på de vanligaste relationstyperna att ta hänsyn till och räknas upp nedan. 

Kund 

Leverantör 

Partner 

Fack 

Myndigheter 

Intresseorganisationer 

Allmänheten 

4.1.3.2 Ytterligare fokusområden 

Beroende på kontext kan det naturligtvis vara nödvändigt att komplettera modellen med 

ytterligare fokusområden men min förhoppning är att de områden som finns upptagna här på 

ett bra sätt ska täcka in de flesta organisationer och typer av förändring. Att komplettera med 

ytterligare områden är alltså en möjlighet men det rekommenderas inte att slentrianmässigt 

välja bort områden med utgångspunkten att dessa på intet sätt skulle kunna påverkas av en 

föreslagen förändring. Detta skulle helt motverka verktygets syfte att kartlägga de mindre 

uppenbara konsekvenserna långt från förändringens kärna.  

Centralt för analysens resultat är att den som utför den lyckas hålla fokus på konsekvenserna 

av en förändrings innehåll. Det är med stor sannolikhet en risk att fokus för tidigt hamnar på 

hur förändringsarbetet i sig ska genomföras. Konsekvensanalysen riktar fokus på vad som ska 
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förändras medan efterföljande planering och implementering hör till processdelen av 

förändringsarbete, det vill säg hur förändringen implementeras. 

4.2 Avvikelser från Burke-Litwin modellen 

Den huvudsakliga utgångspunkten för konsekvensmandalats fokusområden är som tidigare 

nämnts den indelning som Burke och Litwin gjort i sin modell. Vissa avvikelser finns dock 

och en genomgång av dessa är på sin plats. 

4.2.1 Definition av fokusområden 

- I verktyget till skillnad från i förlagan har Affärsidé och Strategi delats i varsitt 

område. I detta arbete har återkommande diskuterats vikten av att göra en distinktion 

mellan förändringsinnehåll, det vill säga vad som ska förändras, och 

förändringsprocess som innebär hur förändringen genomförs. Samma distinktion 

gäller här där affärside och vision avser vad och strategi å andra sidan avser hur. 

- Ledarskap och Styrning är i verktyget ett område. Även Burke (2007:192) menar att 

dessa två överlappar varandra men då hans modell till skillnad från 

konsekvensmandalat (se 4.2.2 Fokusområdenas inbördes viktning) gör distinktionen 

mellan transformational och transactional faktorer, har områdena där delats och 

placerats på olika hierarkisk nivå. 

- Då förändring ofta innebär en anpassning av produkter och tjänster har dessa fått ett 

eget område i konsekvensmandalat. 

- Relationer till Externa intressenter får ett större utrymme i konsekvensmandalat och 

analyseras därför var för sig. Detta för att tydliggöra vikten av dessa relationer på 

såväl kort och lång sikt. Detta val har till stor del grund i Stakeholder teori (Bowditch 

& Buono, 2005:238-246) 

- I syfte att spåra konsekvenser långt från förändringens kärna görs i 

konsekvensmandalat en analys på respektive avdelning och innefattar medarbetarnas 

villkor för prestation på både individ- och gruppnivå. Att ta konsekvensanalysen till 

denna nivå är i många fall nödvändigt för att kunna uppskatta huruvida uppsatta 

effektmål kan uppnås. 

4.2.2 Fokusområdenas inbördes viktning 

Burke & Litwin gör i sin modell en viktning av de olika fokusområdena och menar också att 

det är en av styrkorna i modellen. Det är en rimlig uppfattning då deras modell är avsedd för 

att utföra behovs- eller organisationsanalys. I detta fall är det dock fråga om en renodlad 

konsekvensanalys avseende föreslagen förändring. I och med detta skulle en viktning av olika 

fokusområden och dess samband i detta fall medföra en risk att negligera just de 

konsekvenser långt från förändringens kärna som är syftet att kartlägga. Därför görs inte en 

viktning av olika områden i denna modell. Däremot har externa intressenter fått ett stort 

utrymme i konsekvensmandalat vilket faktiskt är i linje med den vikt Burke och Litwin lägger 

vid den externa omgivningen i och med dess placering högst upp i modellen.  

Inte heller görs en distinktion mellan transformational factors eller transactional factors på 

samma vis som i Burke-Litwin modellen då jag delar uppfattningen (Cao, Clarke, & Lehaney, 

2000) att resonemang kring till exempel evolutionary eller revolutionary change, som är 
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Burke och Litwins huvudargument för kategoriseringen, är av mindre vikt än det centrala 

antagande att en förändring på ett område i allmänhet leder till förändringar på flera andra. En 

konsekvensanalys skulle ju till exempel kunna påvisa att det som i ursprungsförslaget avsåg 

en mindre anpassning av verksamheten i själva verket kräver den revolutionerande förändring 

av organisationens djupa struktur som Burke (2007) utgår ifrån.  

Jag instämmer i och för sig i att förändringar på de områden som Burke och Litwin placerat i 

kategorin Transformational Factors med större sannolikhet har betydande inverkan på de 

områden, Transactional Factors, som givits lägre vikt i modellen än att förhållandet skulle 

vara det omvända. Dock är denna viktning enligt min uppfattning av större betydelse vid en 

behovsanalys genomförande än när avsikten är att göra en konsekvensanalys av det slag som 

här avses. 

Indelningen i kategorier i konsekvensmandalat är trots sina likheter med den i Burke och 

Litwins modell alltså inte avsedd att påvisa områdenas inbördes olika vikt. Den huvudsakliga 

orsaken till indelningen i detta fall är snarare att påvisa var i organisationen informationen bör 

insamlas och frånvaron av inbördes viktning syftar till att göra det lättare för användaren att 

göra en korrekt bedömning av konsekvenserna av en föreslagen förändring. Ett viktigt 

antagande här är att viktningar av olika samband i någon utsträckning redan gjorts i samband 

med den genomförda behovsanalysen. 

4.3 Konsekvensmandalats visuella utformning 

Med fokusområden och centrala frågeställningar definierade blir konsekvensmandalats 

utformning som i figur 9 nedan. Utgångspunkten är att mandalats centrum är den föreslagna 

förändringen och att frågeställningarna behandlas i de nästföljande fyra fälten för respektive 

område. Det femte fältet är tänkt användas för en uppskattning av områdets inverkan på 

förändringsarbetet resultat som helhet med hjälp av den typ av färgkodning som diskuterats 

ovan. En sammanfattande bedömning av dessa fokusområden bör sedan ligga till grund för 

beslut om förändring. 

 

 
Figur 9 Konsekvensmandala 
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4.4 Metod för datainsamling 

Eftersom syftet är att göra en konsekvensanalys, till skillnad från Burke & Litwins modell 

som syftar till organisationsanalys, är metoden för datainsamlingen till konsekvensmandalat 

tänkt att utgöras av kvalitativa semistrukturerade intervjuer eller fokusgruppintervjuer snarare 

än den i samband med Burke-Litwin modellen vanligare kvantitativa enkätundersökningen 

(Burke, 2007; Pofi Di, 2002). I nedanstående beskrivna test av verktyget har jag använt mig 

av semistrukturerade intervjuer för att samla in data. Intervjuerna har följt intervjuguiden för 

konsekvensmandalat.  

En framtida planerad webbhantering av verktyget och en modell för förändringsledning i 

helhet skulle i vissa fall kunna leda till att analysen utförs direkt i systemet av den för 

respektive fokusområde utvalde ansvarige. En viktig förutsättning i sådana situationer är att 

systemet kräver en kvalitativ konsekvensbeskrivning för att ett område ska ses som 

analyserat. I sådana fall är en utbildning i verktyget samt ett webbaserat stöd där respektive 

frågeställning förtydligas nödvändig. Det är också troligt att man i många situationer med 

fördel kommer att kunna använda sig av kombinationer av flera av ovan beskrivna metoder 

beroende på var i organisationen insamlingen bör göras med hänsyn till den specifika 

situationen. Flera studier finns som pekar på värdet av att använda sig av kvalitativa 

datainsamlingsmetoder i liknande sammanhang (Pofi Di, 2002; Gummesson, 2006). 

En annan uppenbar fråga att ta ställning till är hur urvalet av de som ska besvara 

frågeställningarna på respektive område ska göras. Som nämnts tidigare är 

konsekvensmandalat tänkt att vara en del av en helhetslösning avseende förändringsarbete för 

organisationer. En förutsättning för att använda en sådan modell och med framgång internt 

planera och leda förändring torde vara att man i organisationen identifierar lämpliga personer 

att delta i sådant arbete. Dessa bör sedan utbildas i såväl systemet som bakomliggande teori 

kring förändringsarbete i organisationer. En sådan sammansatt grupp med utvalda deltagare 

bör dock inte förväxlas med t ex Kotters ”Guiding coalition”, Ducks ”Transition Management 

Team” (Duck, 1993:3) eller andra liknande grupperingar för att planera och implementera 

förändring. Den grupp jag avser här är snarare de som med hjälp av de analysverktyg som 

modellen är tänkt att tillhandahålla (till exempel konsekvensmandalat) ska identifiera de 

nyckelpersoner som bör ingå i sådana andra grupper. En av de positiva följderna av en 

konsekvensanalys skulle ju som tidigare framgått i teoriavsnittet kunna vara just att den på ett 

tidigt stadium hjälper till att identifiera nyckelpersoner och inleda förankring.  

4.5 Konsekvensanalysens återkommande roll i förändringsprocessen 

I teorigenomgången ovan tydliggjordes en uppfattning om en konsekvensanalys positiva 

effekter för en förändringsprocess övriga delfaser. I processbeskrivningen nedan (figur 10) 

illustreras dels var i processen analysen inledningsvis är tänkt att genomföras och vilka olika 

verkningar den kan tänkas få på processens fortgång. Utplaceringen av mandalan i miniatyr 

visar dock även andra tänkbara tidpunkter att återvända till det ursprungliga mandalat för 

avstämning eller eventuellt ännu en gång genomföra samma delprocess för att säkerställa att 

förändringsprocessen fortfarande är på väg mot sitt ursprungliga effektmål. Tänkbara 

användningsområden finns egentligen genom hela förändringsprocessen. 
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Figur 10 Konsekvensanalysens placering i förändringsprocessen 

 

4.6 Test av verktyg för konsekvensanalys 

Ett första test av det verktyg som presenterats ovan har gjorts på ett företag i färd med att 

genomföra en betydande förändring av sin verksamhet. De svar som söktes avseende 

modellens funktionalitet avser fokusområdenas och frågeställningarnas relevans samt 

huruvida analysen leder till en ökad förståelse av förändringens konsekvenser i 

organisationen. Förändringen som analyseras i detta test är redan beslutad och planerad. Detta 

medför att konsekvenser och åtgärder inom många områden redan synliggjorts eller planerats. 

Konsekvensanalysen görs alltså i detta fall mellan delprocesserna planering och 

implementering. Resultatet kan dock leda till att risker synliggörs som föranleder ett behov att 

revidera den planering som lagts och om så är fallet skapa en insikt i vikten av att innan beslut 

och planering göra en fullständig konsekvensanalys. 

Som framgått ovan är modellen tänkt att kunna tillämpas med olika typer av 

datainsamlingsmetod beroende på aktuell kontext. Metoden för genomförande av 

konsekvensanalysen har vid detta tillfälle utgjorts av tre intervjuer med chefer på olika nivå 

på en försäljningsavdelning i den aktuella organisationen. Intervjuerna genomfördes den 12 

december 2008 och respektive intervju pågick i ca 90 minuter. 

4.6.1 Fakta om undersökningsföretaget  

Med hänvisning till att organisationen är mitt uppe i ett känsligt förändringsarbete har de 

uttryckligen bett om att ingen namnges eller att alltför mycket information om verksamhetens 

art anges i denna uppsats. Organisationen i fråga är ett tjänsteproducerande företag vars 

huvudsakliga affärsidé grundar sig i medieförsäljning. Organisationen uppvisar idag goda 

resultat och den planerade förändringen görs således i ett proaktivt syfte. 

4.6.2 Planerad förändring  

Beskrivningen nedan är en sammanfattning av en förberedande telefonintervju med 

Försäljningschefen på Region Stockholm genomförd 2008-12-10. Försäljningschefen ombads 

beskriva den aktuella förändringen och bakgrunden till denna för att skapa ett underlag för 

genomförande av konsekvensanalysen. 

Behovsanalys Konsekvensanalys Beslut om
förändring

Planering Implementering Uppföljning
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En betydande omorganisation avseende strukturen hos organisationens 

försäljningsavdelningar är beslutad och planerad. Bakgrunden till denna omstrukturering är att 

man inom organisationen nått en nivå där man ser det som nödvändigt att flytta fokus mer 

mot att öka utväxlingen på befintliga kunder för att bibehålla positiva resultat och öka 

lönsamheten i verksamheten. Målet har varit att göra en bättre segmentering av marknaden 

och utnyttja varje enskild säljares potential på bästa sätt och på så vis få ut maximalt värde ur 

varje kundrelation. 

Försäljningsavdelningen i organisationen är idag organiserad efter region. Dessa kontor i sin 

tur har olika struktur beroende på geografisk placering och marknadssegment. Det kontor 

(Region Stockholm) som är målet för konsekvensanalysen i denna undersökning består idag 

av en försäljningschef samt två säljchefer med ansvar för varsin säljgrupp bestående av fyra 

respektive fem säljare. Segmentet för dessa två säljgrupper är idag benämnt Storkund och 

innefattar större kunder såväl i Stockholm som i resten av landet. Segmentet mindre kunder i 

Stockholm bearbetas idag av två fältsäljgrupper placerade på kontor i andra delar av landet. 

Detta segment bearbetas idag alltså uteslutande via telefonförsäljning. 

Följande förändring är beslutad, planerad och gäller från och med den 1 januari 2009. 

Region Stockholm ska efter en omsegmentering av marknaden innehålla tre grupper: 

Key Accounts  

En säljgrupp för segmentet Key Accounts startas upp. Säljledare för denna är Säljledare B 

tidigare ansvarig för en av grupperna med segmentet Storkund på Region Stockholm. Denna 

grupp ska bestå av säljledare B och tre Key Account Managers. Rekrytering till denna grupp 

har uteslutande gjorts internt från tidigare säljgruppen Storkund på Region Stockholm. 

Samtliga säljare har erbjudits att söka dessa tjänster. Sju av nio valde att söka och de tre som 

ansetts vara mest lämpade för att arbeta mot detta segment kommer att erbjudas tjänsten. 

Tillsättningarna är beslutade men har inte ännu delgivits de sökande. 

Storkund 

Till denna grupp sker en nyrekrytering av fyra säljare. Tre av dessa rekryteras helt externt 

medan en kommer från ett annat kontor inom organisationen. Sammantaget med de sex 

säljare som finns kvar i denna grupp sedan tidigare kommer alltså gruppen att bestå av tio 

säljare. Ansvarig för denna grupp blir Säljledare A, tidigare ansvarig för en av grupperna på 

kontoret. Storkundsgruppen kommer i och med planerad förändring inte längre att ha hela 

Sverige som kundbas då förändringen innebär att segmentet begränsas till stora kunder 

lokaliserade i Stockholmsregionen. Tidigare nyckelkunder samt potentiella framtida 

nyckelkunder kommer att flyttas från Storkund till Key Accounts samtidigt som Storkund å 

andra sidan får en ungefär tre gånger större kundbas att bearbeta i och med att en stor del av 

den kundbas som tidigare tilldelats säljgrupper på andra kontor för telefonförsäljning nu 

tillfaller denna grupp. Försäljningen kommer uteslutande att ske genom kundbesök och 

kommer att innefatta såväl befintliga kunder som nyanskaffning. 

 

Fältsälj 

En avdelning för fältförsäljning inrättas på Region Stockholm. Denna motsvarar tidigare på 

andra kontor placerade fältsäljgrupper med telefonförsäljning med hela landet som kundbas. 

Den nyinrättade säljgruppen på Region Stockholm kommer dock endast att ha regionen som 

kundbas och uteslutande arbeta med uppsökande försäljning via kundbesök. Rekrytering av 

13 säljare och en säljledare är genomförd. Säljartjänsterna är tillsatta uteslutande genom 
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extern rekrytering och säljledaren är rekryterad från annan verksamhet inom samma koncern. 

Denna grupp kommer inledningsvis uteslutande riktas mot nyanskaffning av mindre kunder. 

För övriga regionkontor innebär förändringen att fältsäljgruppen som tidigare arbetat med 

telefonförsäljning mot Region Stockholm får ett avsevärt mindre kundunderlag att bearbeta i 

Stockholm samtidigt som andra säljgrupper på dessa kontor får en större kundbas i och med 

att avdelningen Storkund på Region Stockholm får sitt segment geografiskt begränsat till sin 

egen region. Förändringen får rimligen stora konsekvenser på flera områden på dessa kontor. 

Dessa ligger dock utanför min undersökning då den avgränsats till konsekvenserna för Region 

Stockholm varför de inte heller kommer att diskuteras vidare nedan. 

4.6.3 Konsekvensanalysens genomförande 

Konsekvensanalysen genomfördes genom intervjuer med de två blivande säljledarna samt 

med deras chef Försäljningschefen. Genom detta urval kan en analys göras utifrån olika 

infallsvinklar vilket ger en större möjlighet att göra en korrekt kartläggning av eventuella 

tidigare okända konsekvenser av förändringen. Samtliga intervjupersoner har ombetts 

reflektera över alla fokusområden i verktyget. Säljledarna har ombetts göra reflektionen 

avseende kategorierna organisation och externa intressenter både ur sin grupps och ur 

avdelningen som helhets perspektiv. Detta för att i större utsträckning testa 

konsekvensmandalats fokusområden och frågeställningar som är ett av detta arbetes syften. I 

kategorin avdelning (som i detta sammanhang får representera säljgrupp) har reflektionen 

gjorts i huvudsak utifrån konsekvenser för den egna gruppen. 

Innan en sammanfattning av respektive intervjus centrala bidrag till konsekvensanalysen 

beskrivs nedan de områden där inga konsekvenser observerats eller där området efter 

reflektion över dess innehåll varit irrelevant för den aktuella organisationen. 

Struktur samt Strategi 

Områdena Struktur och Strategi är i detta fall målet för förändring och har redogjorts för ovan 

i sammanställningen av den förberedande telefonintervjun med Försäljningschefen. För att 

bekräfta detta inleddes dock samtliga intervjuer med en reflektion kring dessa områden. Dessa 

reflektioner bekräftade i huvudsak den inledande intervjun.  

Affärsidé 

Förändringen ansågs inte av någon av intervjupersonerna på något sätt avvika från företagets 

affärsidé. 

Områdena Leverantörer, Myndigheter och Intresseorganisationer bedömdes av 

intervjupersonerna som irrelevanta områden för denna organisation. 

Samtliga intervjupersoner menar också att eventuella konsekvenser avseende allmänhetens 

uppfattning kommer att var positiva i och med att organisationen genom att i dagens läge 

nyanställa sänder positiva signaler. 

4.6.3.1 Intervju med Säljledare A Storkund, 2008-12-12 

Efter en genomgång av förändringens kärna som redogjorts för ovan behandlades samtliga 

fokusområden med utgångspunkt i konsekvensmandalats indelning och frågeställningar som 

beskrivits ovan.  
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Kultur 

A menar att organisationen i dag präglas av en utpräglad säljkultur där fokus bland säljarna 

har varit individuella resultat. I och med den förändring som genomförs ser han ett behov av 

att gå mer mot en teaminriktning där grupperna tillsammans strävar efter att nå gemensamt 

uppsatta mål. Samtidigt tror han att detta kommer att till vis del komma naturligt i och med att 

förändringen innebär att man på kontoret kommer att arbeta närmare varandra när den totala 

säljkåren nära på tredubblas och man kommer att sitta kvar i samma öppna kontorslandskap. 

Han bedömer alltså inte dessa eventuella konsekvenser som en risk gentemot förändringens 

uppsatta effektmål. 

Ledarskap & Styrning 

Här upplever Säljledare A att han i och med att han får en större grupp, som dessutom till 40 

procent består av nya medlemmar, i större utsträckning kommer att behöva vara mer tydlig 

och direktstyrande i sitt ledarskap. Samtidigt framhåller han att han kommer att behöva vara 

mer lyhörd i och med att han ska få ihop en ny grupp. Dock känner han sig väl rustad då han 

sedan ett halvår deltar i organisationens säljledarutbildning och bedömer med detta som 

utgångspunkt att konsekvenserna snarare är positiva i och med den utmaning han själv ställs 

inför än att de skulle innebära en risk för förändringens utfall. 

System  

A upplever att en absolut förutsättning för att omfördelningen av kunder ska fungera och 

förändringen ska få full effekt är att ett CRM-system implementeras. Detta finns inte idag 

även om man tidigare provat olika varianter har dessa avvecklats då säljarna inte i någon 

större utsträckning använt sig av dessa med hänvisning till att de varit för komplicerade och 

tidskrävande att använda. A vet att ett internt utvecklat sådant system nu finns färdigt på IT-

avdelningen och kommer att börja användas i samband med förändringen från och med 

årsskiftet. Han ser dock här stora risker då han inte känner till huruvida någon IT-support 

avseende detta system kommer att finnas att tillgå. Det saknas också utbildning för såväl 

säljledare och säljare i detta system och en ansvarig för detta på kontoret. Han menar också att 

en absolut nödvändighet för att det nya CRM-systemet ska kunna implementeras fullt ut är att 

det kopplas till säljarnas belöningssystem så att användandet blir en förutsättning för att 

provision ska betalas ut. Han menar att dessa åtgärder är ett måste för att CRM-

implementeringen ska fungera och inte ta värdefull säljtid och bedömer detta som en 

betydande risk för förändringens utfall. 

Organisationens provisionssystem kommer inte att påverkas av den planerade förändringen 

utan lämnas intakt. 

Produkt & Tjänst 

Förändringen innebär inte direkt att utformningen av produkter & tjänster påverkas. A ser 

dock en möjlighet att en närmare relation till kunderna på sikt kan leda till en 

produktutveckling. Detta upplever han dock som enbart positivt och menar att en beredskap 

för detta finns i organisationen och att eventuellt ökat behov av teknologi därför snabbt kan 

mötas. 

Process 

Gruppen storkunds del i affärsprocessen kommer egentligen inte att påverkas alls. Samma 

säljprocess kommer att tillämpas och säljcykeln är densamma som tidigare. 
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Arbetsmiljö 

Säljledare A menar att den fysiska arbetsmiljön kommer att påverkas avsevärt när tre gånger 

så många säljare ska dela på samma yta. Han upplever dock detta som nästan enbart positivt. 

Säljarna kommer närmare varandra och ljudnivån kommer att öka men A menar att detta är 

konsekvenser som gynnar säljresultaten i och med att tempot drivs upp och gruppidentiteten 

stärks. 

Andra fysiska aspekter på arbetsmiljön menar han är att det saknas parkeringsplatser till alla 

nya säljare vilket kommer att kosta tid såväl som skapa irritation. 

Avseende den psykosociala arbetsmiljön ser han uppenbara konsekvenser inom sin 

arbetsgrupp. Storleken på gruppen dubbleras, nya säljare ansluter vilket inbjuder till intriger 

och irritation. Han ser detta som en risk i förhållande till förändringens utsikter att nå uppsatta 

mål. Inga åtgärder finns planerade för att möta denna risk mer än att särskild vikt har lagts vid 

denna aspekt i samband med nyrekryteringen. 

Motivation 

När vi går vidare i analysen och riktar fokus mer mot arbetsgruppen och de enskilda 

medarbetarnas motivation i förhållande till de förändrade förutsättningarna ser Säljledare A 

uppenbara konsekvenser. Sju säljare från den tidigare storkundsgruppen har sökt de tre 

tjänsterna som Key Account Manager. Detta innebär att fyra säljare inom kort kommer att få 

besked om att de inte fått tjänsten och kommer att bli kvar i Storkundsgruppen. A:s 

uppfattning är att en av dessa fyra kommer att ha mycket svårt att acceptera detta beslut och 

att det finns en uppenbar risk att denna säljer väljer att lämna organisationen. Denna person är 

en högpresterande säljare som dock idag är mer lämpad för att bearbeta storkundssegmentet 

vilket är den uteslutande anledningen till att han inte fått den sökta tjänsten. Följaktligen är 

han värdefull för organisationen och i syfte att få honom att stanna kvar kommer han att 

erbjudas en utbildning till Key Account Manager för att markera att man inom organisationen 

ser honom som en framtida del av den gruppen. Säljledare A bedömer dessa planerade 

åtgärder som tillräckliga.  

Vidare uppstår konsekvenser i och med att de största och mest värdefulla kunderna flyttas till 

KAM-gruppen. För att möta detta kommer å andra sidan Storkunds budgeterade säljmål 

sänkas samtidigt som kunderna att bearbeta växer till antalet och provisionssystemet lämnas 

oförändrat. Säljledare A:s bedömning är utifrån detta att förändringen kommer att ha en 

positiv effekt på medarbetarnas motivation. 

Befogenheter & Ansvar och Arbetsbeskrivningar & Kompetenskrav 

Här ser inte A några behov av anpassning utifrån gruppen eller medarbetarnas perspektiv. 

Arbetsbeskrivningarna är oförändrade och lika så befogenheter och ansvar. Istället återknyter 

han till sitt eget perspektiv och konstaterar att han själv får ett avsevärt större ansvar i och 

med att storleken på hans säljgrupp mer än fördubblas och att han samtidigt får ett eget 

budgetansvar. Detta ställer ökade krav på hans kompetens men han menar att den 

säljledarutbildning han nu genomgår är tillräcklig för att möta dessa ökade krav. 

Kundrelationer 

En del kunder kommer att få nya kontaktpersoner när de flyttas från Storkund till KAM i och 

med omstruktureringen. A menar att detta inte bör innebära några stora problem. Om en kund 

insisterar på att behålla samma kontaktperson så finns ju alla säljare kvar i organisationen i 

och med att det är fråga om en ren expansion på denna avdelning. Han menar att det dock 
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kommer att krävas ett överlämningsförfarande för att detta ska flyta smärtfritt. En plan för hur 

detta ska genomföras finns i dag vad han vet inte framtagen. 

På övriga fokusområden uppstår enligt A inga konsekvenser i och med förändringen. 

Sammanfattningsvis tydliggörs utifrån Säljledare A:s perspektiv följande konsekvenser för 

vilka planerade åtgärder i dag saknas: 

- Förändringen kräver ett CRM-system. Ett sådant finns framtaget men planering för 

utbildning och implementering saknas. 

- Nyrekryteringen till Storkundsgruppen innebär i princip att en ny grupp bildas från 

grunden. Planering för t ex teambuilding, eller Kickoff saknas. 

- Flera av organisationens viktigaste kunder kommer att få nya kontaktpersoner. 

Planering för hur överlämning sker saknas. 

4.6.3.2 Intervju med Säljledare B, KAM, 2008-12-12 

Intervjun med Säljledare B visade på flera områden på samma uppfattning som Säljledare A. 

På andra områden observerades dock avgörande skillnader i uppfattningen om förändringens 

eventuella konsekvenser. Dessa områden beskrivs nedan. 

Kultur 

Säljledare B:s uppfattning om företagskulturen är densamma som säljledare A har. Däremot 

menar B att konsekvenserna om något snarare leder mot en större kundfokus genom 

organisationen i och med att man segmenterar marknaden för att bättre möta kundens behov 

med rätt försäljare. Konsekvenserna som sådana är dock positiva då detta är ett av 

förändringens syften och inga övriga åtgärder är nödvändiga. 

Ledarskap & Styrning 

B menar att ledarskapet måste anpassas efter grupp. Hans egen KAM-grupp kommer att bestå 

av tre säljare som redan idag ingår i hans säljgrupp varför han känner dessa väl. Han menar 

dock att han i viss mån kommer att få anpassa ledarskapet då att uteslutande arbeta mot 

befintliga eller potentiella Key Accounts innebär en högre grad av egen planering och 

beslutsfattande. Som stöd i sitt ledarskap har han idag sitt deltagande i organisationens 

säljledarutbildning vilket han upplever tillräckligt för närvarande. Övriga grupper i 

organisationen kommer att behöva en högre grad av direktstyrning och han tänker då i 

synnerhet på Fältsäljgruppen. 

System 

Även säljledare B inleder med att betona vikten av ett fungerande CRM-system. Han menar 

dock att detta bör hållas så enkelt som bara möjligt. Hans tidigare erfarenheter av CRM-

system är inte bra och han tror att det kommer att bli en tuff uppgift att implementera ett 

sådant i organisationen i allmänhet och på hans KAM-grupp i synnerhet. Likt säljledare A 

menar han att ett CRM-system måste kopplas till ordersystemet både för att var funktionellt 

och för att få säljarna att använda det på regelbunden basis. Han känner till att det internt 

arbetas på ett sådant CRM-system men vet inte när det kan tänkas vara färdigt. 

Konsekvenserna av att inte ha ett CRM-system i användning vid förändringens början 

bedömer han kunna bli att kunder utsätts för dubbla påringningar om kundomfördelningen 

inte blir tydligjord. Han upplever att ett sådant system kräver minst två dagars utbildning och 

cirka två månader innan det används fullt ut. 
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Process  

Den nystartade KAM-gruppen kommer uteslutande att arbeta mot de kunder som anses ha 

störst potential. Denna typ av försäljning kräver en mer långsiktig relationsuppbyggnad vilket 

skiljer sig mot hur man tidigare arbetat mot segmentet Storkund. De säljare han får med sig 

till den nya gruppen har dock erfarenhet av att arbeta mot den typen av kunder och det blir 

alltså inte fråga om någon stor anpassning. 

Arbetsmiljö 

Att tredubbla säljkåren på samma yta som innan kommer att innebär en hög ljudnivå. Han 

menar på samma sätt som säljledare A att detta kommer att stärka säljkulturen men menar 

samtidigt att det kommer att finnas säljare som kommer att störas av ljudnivån. För att skapa 

en möjlighet till avskildhet för dessa byggs ett antal bås där samtal kan föras i lugnare miljö. 

Åtgärder är alltså planerade och effekten av detta blir således enligt B enbart positiv. 

Motivation 

Vad gäller KAM-gruppen ser B av naturlig anledning inga problem med motivation. Det han 

på sikt kan se är möjligtvis ett behov av ett nästa steg för dessa säljare då detta i dagsläget är 

sista steget på karriärstegen som säljare inom organisationen. I dagsläget bedömer han dock 

att samtliga kommer att vara laddade för nya arbetsuppgifter.  

Även B ser dock problem med de som sökt men inte fått tjänst som Key Account Manager. 

Precis som Säljledare A menar han att detta främst gäller en person och beskriver också 

samma åtgärder som Säljledare A. 

Han ser också konsekvenser för de som är kvar i Storkund i allmänhet. Han menar att det är 

känt att de viktigaste kunderna och de som har potential att i framtiden klassas som sådana 

kommer att flyttas till KAM. Det är också känt att KAM kommer att bearbeta kunder för 

nyanskaffning. Denna grupp kunder är dock avsevärt större än vad som är känt vilket kan 

skapa stor irritation hos säljarna på Storkund även om anpassningar av budget har gjorts och 

provisionssystemet lämnas oförändrat.  

En positiv konsekvens av förändringen är att det efter denna finns naturliga karriärvägar för 

säljare inom organisationen något som saknats tidigare. 

Arbetsbeskrivningar och kompetenskrav 

Säljledare B menar att KAM-försäljningen ställer högre krav på kundvård, uppföljning, 

presentationsteknik, resultatåterkoppling och liknande. Han menar att det vore önskvärt att de 

säljare som ska tillhöra denna grupp fick en utbildning i de presentationsprogram som finns i 

till exempel Officepaketet. Hans bedömning är att detta inte är absolut nödvändigt för 

förändringens effekt (en supportfunktion finns för detta idag) men att det sannolikt skulle 

innebära en större effektivitet om säljarna kunde göra justeringar i sina presentationer själva. 

Befogenheter & Ansvar 

Som berörts tidigare innebär arbetet en högre grad av eget ansvar och befogenheter. Utöver 

detta förväntas dessutom KAM föregå med gått exempel, när så är möjligt vara tillgängliga 

och stötta mindre erfarna säljare och fungera som bollplank. Han menar att omsätta detta till 

verklighet ligger i hans ansvar som ledare men ser vissa svårigheter då säljare ogärna lägger 

sin säljtid på andra uppgifter.  

Utifrån Säljledare B:s perspektiv tydliggörs följande avgörande konsekvenser för vilka 

planerade åtgärder i dag saknas: 
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- Förändringen kräver ett CRM-system. Säljledare B vet inte när ett sådant kan finnas 

tillgängligt men framhåller att ett sådant system kräver minst två dagars utbildning och 

ytterligare minst två månader för fullständig implementering. Han befarar också ett 

stort motstånd mot en sådan implementering inte minst med tidigare misslyckade 

försök som bakgrund. 

- Det finns en stor risk för missnöje i gruppen Storkund när dessa inser omfattningen av 

förändringen avseende fördelningen av kundunderlaget. Inga åtgärder utöver justering 

av budget är planerade. 

4.6.3.3 Intervju med Försäljningschef, 2008-12-12 

För att undvika upprepningar sammanfattas här de fokusområden där Försäljningschefens 

reflektion på något vis skiljer sig från någon av de två tidigare sammanfattade intervjuerna. 

Struktur och Strategi 

Försäljningschefen kompletterar den information som framkommit tidigare och tillägger att 

ett av förändringens syften också är att skapa karriärvägar för duktiga säljare inom 

organisationen. Tidigare har den enda karriärutvecklingsmöjligheten varit att bli säljledare 

vilket inte nödvändigtvis behöver ge ett lyckat resultat då han betonar att en bra säljare inte 

alltid är en bra ledare eller chef. Dessutom tar ledarskapet tid från försäljningssidan och 

resurser utnyttjas i sådana fall inte optimalt i organisationen. 

Kultur 

Försäljningschefen menar att då organisationen fortfarande är ung och växande är dess kultur 

i mångt och mycket av entreprenörskaraktär. I och med att verksamheten vuxit har ett större 

behov av reflektion och analys uppstått. Den aktuella omorganisationen är ett led i detta och 

det är hans förhoppning att det också framöver ska bli naturligt för organisationens 

medlemmar att i större utsträckning regelbundet reflektera över förändrade villkor för 

verksamheten. 

Han menar samtidigt att det är viktigt att skapa en utpräglad säljkultur och stärka 

tillhörighetskänslan i organisationen. Som ett led i detta kommer kontorets fysiska utseende 

att förändras markant i samband med förändringen.  

System 

Försäljningschefen menar att en direkt konsekvens av förändringen är att den kräver ett 

fungerande CRM-system för att ge eftersträvad effekt. Ett sådant finns färdigt på IT-

avdelningen och kommer att användas från och med den 1 januari 2008. Systemet är kopplat 

till ordersystemet vilket garanterar användning då det blir omöjligt att lägga en order utan att 

först registrera tillräcklig information i CRM-systemet.  

En heltidstjänst kommer att finnas på avdelningen för support avseende IT i allmänhet och det 

nya CRM-systemet i synnerhet. Utbildning i systemet är planerad vid uppstart 1 januari och 

Försäljningschefen uppskattar att det kommer att ta minst ett kvartal innan systemet är helt 

implementerat. Av erfarenhet vet han dock att system av den här typen sällan fungerar 

smärtfritt inledningsvis och menar att detta kommer att medföra att IT-avdelningen kommer 

att få arbeta mycket med kontroller av kundkodning i systemet. Om detta inte fungerar finns 

risk för ”dubbelringningar” vilket leder till irritation hos både kunder och säljare. 
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Process 

Som en konsekvens av segmenteringen kommer säljprocessen på varje avdelning förtydligas. 

För KAM´s del innebär detta att det ställs krav på minst fyra kundbesök per kund och år men 

också krav på att bearbeta fler beslutsfattare på varje företag. Utöver detta kommer KAM-

gruppen att i stor utsträckning arbeta mot potentiella framtida kunder i segmentet. 

Det förändrade arbetssättet medför att åtminstone en av säljarna på KAM-gruppen 

inledningsvis kommer att behöva stöd för att utveckla rätt arbetssätt. Detta är Säljledare B:s 

ansvar och inga ytterligare åtgärder är i dag planerade. 

För segmentet Storkund gäller även fortsättningsvis två kundbesök per kund och år avseende 

både befintliga och nya kunder. 

För Fältsälj förändras processen i och med att samtliga kunder i detta segment från och med 

årsskiftet kommer att få fysiska kundbesök jämfört med tidigare telefonförsäljning. I och med 

att denna grupp blir nyinrättad ser Försäljningschefen dock inga problem med detta. 

Motivation 

Försäljningschefen ser en stor risk inom detta område inom Storkundsgruppen. Han 

uppskattar att tre av de säljare som sökt tjänst som Key Account Manager kan ha svårt att 

acceptera att de inte fått den sökta tjänsten. En av dessa kommer att erbjudas att delta i 

organisationens KAM-utbildning som ett led i en utvecklingsplan där målet är att kunna 

erbjuda en tjänst som KAM under 2010. Inga övriga åtgärder är planerade och det finns även 

en risk att dessa åtgärder avseende en av säljarna inte är tillräckliga för att få honom att stanna 

kvar i organisationen. Dessa tre är alla bra säljare som inte kan ersättas utan vidare.  

Budgetmålen sänks och provisionssystemet lämnas oförändrat för denna grupp men 

Försäljningschefen misstänker att det ändå kan uppstå missnöje inom gruppen i och med att så 

stor del av de största kunderna flyttas till KAM-gruppen. Han menar att status är mycket 

viktigt inom säljkåren och att de som blir kvar i Storkundsgruppen kan uppleva detta som ett 

steg ner på karriärstegen snarare än att de är kvar på samma nivå.  

Kvarvarande befintliga kunder inom segmentet kommer att fördelas mellan samtliga säljare 

för att ingen ska drabbas hårdare än någon annan av omsegmenteringen. 

Att stötta säljarna i denna grupp ligger på säljledare A:s ansvar och inga ytterligare åtgärder 

finns planerade idag. 

För de nystartade grupperna KAM och Fältsälj ser Försäljningschefen enbart positiva 

konsekvenser avseende motivation. Kickoff med teambuilding-aktiviteter är planerat i början 

av februari för Fältsäljgruppen. 

Ledarskap & Styrning 

I och med förändringen kommer Försäljningschefen i större utsträckning att leda genom sina 

säljledare. Detta är en nödvändighet i och med att säljkåren växer från ca 10 till ca 30 

medarbetare. En positiv konsekvens av detta hoppas han ska bli att han själv får mer tid till att 

lyfta blicken och fokusera på strategiskt arbete. 

En risk i detta är att säljledarna alla är nya i ledarrollen och dessutom kommer att ställas inför 

stora utmaningar i samband med de konsekvenser som befaras avseende till exempel området 

motivation ovan. Inga konkreta åtgärder förutom den redan inledda säljledarutbildningen är 

planerade. 
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Avseende externa intressenter avviker inte försäljningschefens uppfattning från säljledarna 

förutom inom området Fack. Han ser en viss risk för att om säljare inte accepterar nya 

arbetssätt tvingas till uppsägningar vilket skulle medföra fackliga förhandlingar. 

En sammanfattning av Försäljningschefens reflektioner visar på följande avgörande 

konsekvenser för vilka planerade åtgärder saknas idag: 

- Det finns en stor risk för missnöje i gruppen Storkund när dessa inser omfattningen av 

förändringen avseende fördelningen av kundunderlaget. Inga åtgärder utöver justering 

av budget och omfördelning av befintliga kunder inom gruppen är planerade. 

- Även om Försäljningschefen har förtroende för sina säljledare ser han ett eventuellt 

behov av mer stöd till dessa än vad som finns planerat idag. 
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5. Analys 

I detta kapitel gör jag min tolkning av konsekvensanalysen som utförts på 

undersökningsföretaget och ger förslag till hur företaget kan gå vidare i sitt förändringsarbete. 

Jag reflekterar här också över hur ett genomförande av en konsekvensanalys i ett tidigare 

skede av förändringsprocessen hade kunnat ge företaget andra förutsättningar för sitt 

förändringsarbete och gör därigenom en återkoppling till de positiva effekter som diskuterats 

ovan i kapitel 3. Sedan diskuteras hur intervjupersonerna i undersökningen upplevt 

fokusområden och frågeställningar innan kapitlet avslutas med en reflektion kring 

undersökningens svagheter. 

5.1 Sammanställning och tolkning 

En sammanställning och tolkning av den information som samlats in i samband med 

intervjuerna mynnar ut i följande analys från min sida. 

Förändringen riskerar att få stora konsekvenser för medarbetarnas motivation inom gruppen 

Storkund. Att erbjuda KAM-utbildning till en av de säljare som inte befordrats är en åtgärd i 

syfte att stimulera denne men kan också leda till ökat missnöje hos övriga. Försäljningschefen 

framhöll samtidigt upplevd status som mycket viktigt i säljkåren varför jag bedömer det som 

mycket tveksamt att denna åtgärd får önskad effekt. Omfördelning av befintliga kunder ska 

dessutom göras mellan samtliga försäljare inom gruppen vilket innebär att man inte bara blir 

av med sina största kunder utan också i vissa fall tvingas överlämna befintliga kunder till 

nyrekryterade säljare. Detta kan leda till ökat missnöje och rivalitet inom gruppen. Detta i sin 

tur medför en risk för att den psykosociala arbetsmiljön i gruppen kraftigt försämras vilket i 

kombination med missnöje över förändrade villkor kan leda till stor personalomsättning. En 

risk finns också att detta missnöje sprider sig till fältsäljgruppen.  

Denna eventuella situation ska enligt planeringen som den ser ut idag hanteras av säljledare 

som är relativt oerfarna i rollen som ledare. Utan att efter 90 minuter anse mig kunna göra 

någon bedömning av deras ledaregenskaper finns här ändå en uppenbar risk att den planerade 

förändringen får konsekvenser som leder till att uppsatta effektmål blir svåra att nå. 

Jag bedömer risken för dessa konsekvenser som tillräckligt stora för att en planering av 

åtgärder utöver de som finns idag är nödvändig. 

Konsekvensanalysen påvisar också en del intressanta observationer kring behovet av 

stödsystem. Samtliga intervjupersoner menar att ett CRM-system är nödvändigt. Med tio 

dagar kvar till att förändringen ska träda i kraft känner dock den ena säljledaren inte till att 

systemet finns färdigt och ska börja användas den 1 januari. Denne menar dessutom att det 

finns ett stort motstånd mot ett sådant system bland säljarna och min tolkning är att han 

egentligen inte är särskilt intresserad av att använda det själv, även om han ser det som 

nödvändigt för att omfördelningen av kunder ska fungera smidigt.  

Säljledare A däremot är väl insatt i att systemet ska lanseras från årsskiftet men känner stor 

oro för avsaknaden av utbildning och stöd kring systemet. Samtidigt framkommer vid 

intervjun med Försäljningschefen att dessa åtgärder är planerade och kommer att finnas 

tillgängliga från årsskiftet. Detta visar på tydliga brister i hur förändringens innehåll 

kommunicerats till säljledarna. Tydligare och mer information är nödvändigt för att övertyga 

dessa om att de har de rätta verktygen för att genomföra förändringen. 

Sammanfattningsvis finns risk för betydande konsekvenser på områdena motivation och 

arbetsmiljö vilket kan leda till att ytterligare stödåtgärder för att möta kompetenskrav på 
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ledarsidan blir nödvändiga. Åtgärder finns inte planerade för dessa konsekvenser idag men en 

översyn av planeringen bör göras omgående. 

Avseende CRM-systemets implementering finns åtgärder planerade. Konsekvensanalysen 

påvisar dock ett behov av att tydliggöra detta i organisationen.  

Avseende kundrelationer kan eventuella konsekvenser uppstå i och med att planering för 

överlämning av kunder saknas idag. Det finns dock en medvetenhet om detta i organisationen 

och man upplever att det kommer att finnas tid för detta senare.  

5.2 Konsekvensanalysens utfall och Konsekvensmandalats utseende 

Åtgärder avseende arbetsmiljö och motivation bedöms som helt nödvändiga för att säkra 

förändringens positiva utfall och har markerats med röd färg i mandalat.  

En översyn av eventuellt behov av kompetensutveckling för säljledarna bör göras. Detta 

område är därför markerat med gul färg i mandalat. 

De eventuella konsekvenserna på områdena System, och Kundrelationer bedöms som mindre 

akuta men avstämningar bör göras löpande under förändringens genomförande och dessa 

områden har därför markerats med gul färg. 

Detta ger ett konsekvensmandala för den aktuella förändringen följande utseende: 

 

 

 
 

Figur 11 Konsekvensanalysens utfall 

 

Om man på den aktuella organisationen genomfört en konsekvensanalys av denna typ i ett 

tidigare skede hade man haft ett mer heltäckande planeringsunderlag. Troligtvis hade man 

också gjort andra val i sin planering. Att inte meddela tjänstefördelningen förrän årets sista 

försäljningsdag var till exempel ett beslut fattat för att inte distrahera säljarna i slutspurten när 

viktiga försäljningar skulle avslutas (Intervju med Försäljningschefen 2008-12-12). 
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Försäljningschefen menar att detta var nödvändigt då konsekvenserna av att meddela beslutet 

tidigare kunnat bli mycket kostsamma i form av sämre försäljningsresultat.  

Mot bakgrund av vad som framkom under konsekvensanalysen kan man dock tänka sig att 

sättet att tillsätta de aktuella tjänsterna i stället hade ändrats om analysen genomförts tidigare. 

Konsekvensanalysen identifierar enlig min uppfattning de tre säljare som inte får de sökta 

tjänsterna som nyckelpersoner i förändringsarbetet. Rimligtvis visste man redan innan säljarna 

fick söka de aktuella tjänsterna vilka som var tilltänkta. Med en grundlig reflektion över 

eventuella konsekvenser hade man därför i ett tidigt skede kunnat kommunicera till säljarna 

deras framtida roll i organisationen. Med denna utgångspunkt hade man på ett annat sätt 

kunnat involvera nyckelpersonerna i planeringen och på vis inleda förankringen.  

Här finns alltså tydliga kopplingar till hur en konsekvensanalys kan förbättra 

förändringsarbetet i enlighet med detta arbetes teoretiska ramverk. Till exempel Armenakis, 

Harris och Feild (1999 i Armenakis & Bedeian, 1999; Armenakis & Harris, 2002; Armenakis, 

Bernerth, & Walker, 2007) framhåller som tidigare sagts vikten av att kommunicera rätt 

budskap och med vilka tekniker detta kan göras. Genom att involvera nyckelpersoner i 

planeringen och redan i detta skede kommunicera deras individuella utvecklingsplaner hade 

man från organisationens sida haft bättre utsikter att kommunicera en positiv bild av 

förändringen utifrån säljarnas individuella perspektiv. Som fallet nu blir kommer dessa istället 

att meddelas ett negativt besked fem arbetsdagar innan förändringen träder i kraft vilket med 

största sannolikhet kommer att skapa ett motstånd mot densamma. Dessutom är dessa 

personer de som kommer att ta emot nya medarbetare i sin grupp vilket ytterligare försämrar 

förändringsarbetets utsikter att få positiva effekter i den utsträckning som planerats. Det är i 

vilket fall rimligt att anta att det mot bakgrund av detta kommer att ta längre tid innan 

uppsatta effektmål kan nås. 

5.3 Konsekvensanalysens fokusområden och frågeställningar 

Respektive intervju avslutades med att intervjupersonen ombads reflektera över huruvida 

fokusområdena varit heltäckande eller om någon aspekt av organisationens verksamhet 

saknades samt huruvida analysen hade givit dem en mer heltäckande bild av förändringens 

konsekvenser på olika områden. Samtliga intervjupersoner uppfattade fokusområdenas 

omfattning som heltäckande. En av de tre intervjupersonerna (Säljledare A) menade att 

konsekvenser han inte insett tidigare hade tydliggjorts medan de övriga två uppfattade det 

som att omfattningen av tidigare uppfattade konsekvenser förtydligats. Min egen uppfattning 

efter att ha gjort en sammanställning och tolkning av de tre intervjuernas sammanlagda 

resultat är att konsekvensernas omfattning är ännu större än vad intervjupersonernas 

respektive konsekvensanalys påvisat på egen hand. Detta stärker min uppfattning om att 

konsekvensanalysen bör göras på alla nivåer i en organisation för att kunna ge en korrekt 

uppfattning om förändringens konsekvenser. I detta fall gjordes konsekvensanalysen med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intressant vore att testa ett genomförande i workshop-

form då detta troligtvis skulle ge ett ännu mer rättvisande resultat. En mycket bra lösning 

skulle förmodligen vara att inleda med intervjuer som i detta fall eller via en webbhanterad 

lösning för att sedan komplettera med ett genomförande i en workshop där 

intervjupersonernas reflektioner ställs mot varandra.  

I kapitel 3.6 diskuteras positiva effekter av att göra en konsekvensanalys. Det kan här dock 

vara lämpligt göra en reflektion även över eventuella negativa effekter. Det kan naturligtvis 

finnas situationer där tidspress inte medger en noggrann konsekvensanalys i den mening som 

avses i denna uppsats och där en företagsledning faktiskt gör bäst i att fatta ett snabbt beslut 
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baserat på enbart tidigare erfarenheter. Tänkbart är också att konsekvensanalysen i särskilda 

känsliga situationer skulle kunna lyfta fram annars dolda konsekvenser för en organisations 

medlemmar och därigenom skapa eller öka ett motstånd till förändring. Dessa är effekter som 

bör tas hänsyn till när en företagsledning väljer i vilken utsträckning och var i organisationen 

man väljer att utföra en konsekvensanalys. 

Fokusområdenas utformning är enligt min uppfattning väl förankrad i teoribildning varför 

deras upplevda relevans var väntad från min sida. Vad som förstärktes vid genomförandet av 

undersökningen var min uppfattning om att konsekvensmandalat som framtida verktyg kräver 

en tydlig handledning för att en förståelse av fokusområdenas innehåll och dess inverkan på 

varandra ska bli tillräcklig. Detta blev tydligt då samtliga intervjupersoner i viss mån önskade 

förtydliganden av innebörden av fokusområdenas innehåll. Som diskuterats tidigare har en 

sådan handledning och utbildning förutsatts vara nödvändig och denna uppfattning stärktes 

således vid genomförandet av denna undersökning. 

5.4 Undersökningens svagheter 

En svaghet i undersökningen är att konsekvensanalysen på grund av tillgången på 

undersökningsföretag fick utföras i ett annat skede av förändringsprocessen än vad som är 

tänkt vara dess huvudsakliga placering. Min uppfattning är dock som sagt att en 

konsekvensanalys med fördel kan utföras vid flera tillfällen i en förändringsprocess varför 

testet ändå har ett värde även om det vore önskvärt att i framtiden utföra det på sin tänkta 

placering, innan beslut om och planering av förändring. Med tanke på den aktuella 

organisationens begränsade verksamhet då den i princip enbart innefattar försäljning vore det 

också både intressant och nödvändigt att testa fokusområdenas relevans och 

konsekvensanalysens inverkan på en större organisation med en högre grad av diversifiering 

av verksamheten eller en mer komplex förändring. Dessa är båda lämpliga uppslag för 

framtida undersökningar.  
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6. Slutsats 

Detta arbetes första syfte var att skapa en ökad förståelse för hur en organisationsövergripande 

konsekvensanalys kan inverka på förändringsprocessers utfall. Den i undersökningen 

genomförda konsekvensanalysen visar tydligt hur en konsekvensanalys kan förändra 

underlaget för beslut, planering och implementering av förändring i organisationer. Grund för 

konsekvensanalysens betydelse har således funnits i såväl teori som empiri. Min uppfattning 

grundad på denna fallstudies utfall är att ett genomförande av en konsekvensanalys är en 

nödvändig delprocess i ett förändringsarbete och min förhoppning är att denna uppsats stärkt 

den uppfattningen även hos läsaren och skapat en ökad förståelse för dess betydelse för 

förändringsarbetets resultat.  

Arbetets andra syfte var att inleda utvecklingen av ett pedagogiskt verktyg för att genomföra 

konsekvensanalys i förändringsprocesser samt genomföra ett inledande test av detta verktyg. 

Även detta syfte har uppfyllts. Testet visade att de fokusområden som tagits fram upplevdes 

som relevanta i undersökningsföretagets kontext. Konsekvensmandalat som framtida verktyg 

kräver dock troligtvis utveckling av en tydlig handledning och utbildning för att en förståelse 

av fokusområdenas innehåll och dess inverkan på varandra ska kunna skapas utan 

konsulthjälp i de flesta organisationer. Som diskuteras tidigare har en sådan handledning och 

utbildning förutsatts vara nödvändig och denna uppfattning stärktes således vid 

genomförandet av denna undersökning. 
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