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Abstract 
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positiva, men när det istället rör sig om förändringar med mindre grad av egen påverkan 
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1 Inledning 
  

1.1 Bakgrund 

Varje dag sker stora och små förändringar direkt i våra liv eller indirekt runt 

omkring oss. De flesta uppfattar säkerligen självvalda förändringar som 

meningsfulla och positiva, men när det istället rör sig om förändringar med 

mindre grad av egen påverkan väcks ofta motstånd och känslor av missnöje. 

Det är inte sällan dessa förändringar har sitt ursprung i, eller yttrar sig på, ett 

organisatoriskt eller företagsmässigt plan, exempelvis genom 

omorganisationer eller nedskärningar.  

 

Förändring förknippas ofta med nytänkande och innovation, och företag har i 

de allra flesta fall en väl genomarbetad plan för hur förändringen ska 

genomföras och varför. Förändringar möter ofta motstånd vilket kan försvåra 

implementeringen avsevärt. I många fall har motstånd mot förändring sitt 

ursprung i att individen försöker försvara något som är välbekant, något som 

av individen uppfattas som det rätta. (Jacobsen & Thorsvik, 1997) 

 

I praktiken är många förändringar inte pareto-optimala, det vill säga att alla får 

det inte bättre eller bibehåller nuvarande nytta utan att någon eller några får 

det sämre. På grund av den upplevt försämrade situation som förändringen 

eventuellt ger upphov till väcks ofta motstånd hos de grupper som på något 

sätt direkt berörs av förändringen i fråga men även av andra intressenter såsom 

exempelvis media. 
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Enligt Jacobsen och Thorsvik (1997) kan organisatorisk förändring bland 

annat innebära: 

1. Att nya avdelningar inom ett företag upprättas. 

2. Att befintliga avdelningar inom en organisation kopplas ihop eller delas 

upp på ett nytt sätt. 

3. Att befintliga avdelningar helt enkelt avskaffas. Det kan göras till 

förmån för något helt nytt, men också för att lämna det gamla bakom 

sig. Sådana nedläggningar kan ta sig i uttryck av stora nedskärningar 

eller omstruktureringar inom organisationen. 

 

Ofta när förändringar som genererar ett positivt eller likgiltigt utfall 

genomförs, uppmärksammas inte förändringen eller dess bakomliggande 

faktorer. När istället negativa aspekter antingen förmodas eller realiseras 

väcks starka reaktioner och debatter. Vi har funnit det intressant att fördjupa 

oss i varför individer är motståndare till förändringar och söka förklaringar till 

varför människor har svårt att förstå innebörden i förändringar och anpassa sig 

till förändringar. Vi söker således finna individers attityder och inställningar 

till förändringsmotstånd. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Vi intresserar oss i denna uppsats för varför individer är motståndare till 

förändring i samband med omorganisationer. Posten är ett företag som är inne 

i en pågående förändringsprocess och omstrukturering. Posten själv menar att 
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företagets brev- och pakethantering i framtiden kommer att finnas på ett större 

antal ställen än idag, och kunderna kommer att erbjudas bättre tillgänglighet 

och längre öppettider. Dessutom har Posten, på uppdrag av riksdagen, en 

public serviceuppgift, som innebär att se till att upprätthålla en rikstäckande 

kassaservice som gör det möjligt att uträtta kassaärenden över hela landet 

oavsett om det finns något bankkontor eller inte. När Posten omorganiseras 

skiljs de två verksamheterna åt. För kassaärenden har Posten bildat ett nytt 

företag, Svensk Kassaservice AB, som är skilt från Postens egen 

verksamhet, medan huvuddelen av brev- och paketverksamheten kommer att 

bedrivas i samarbete med olika partners (såsom ICA och Pressbyrån). Här är 

det tänkt att privatkunder och småföretagare ska få sina behov av postservice 

tillgodosedda. De flesta renodlade postkontoren kommer att försvinna, vilket 

leder till att Posten inte kommer att kunna erbjuda sina tjänster på ett och 

samma ställe. På hemsidan kan kunderna dock uträtta de flesta typer av 

postärenden. (www.posten.se, 02-01-23) 

 

Det som Posten främst specialiserar sig på är allt som går att skicka mellan 

”Till och Från”, det vill säga mellan avsändare och mottagare. Postcenter 

kommer främst att finnas inom företagstäta områden. Postcentret bedrivs i 

Postens egen regi. Postcentret är främst till för att serva företagskunder men 

även privatkunder är välkomna dit om behov finns. Enligt Posten innebär 

omorganisationen att brevbärare och chaufförer får en allt viktigare roll och 

kommer att erbjuda fler posttjänster. Förutom att dela ut brev och paket kan 

detta innebära att varor från livsmedelsbutiken och apoteket körs hem. Detta 

gäller även varor som kunderna handlat via Internet och postorder. 

(www.posten.se, 02-01-23) 
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I nuläget har motstånd till förändringsprocesser i allmänhet och Postens 

omstrukturering blivit en aktuell fråga och ett diskussionsämne på debattsidor 

och i TV-soffor landet runt. Bland annat har rubriker som ”Nu börjar slakten 

av Posten” och ”Posten går in i dimman och blir osynlig” 

(www.aftonbladet.se, 02-01-14) publicerats i landets medier.  

 

Uppenbart är att Postens förändringsprocess väcker starka känslor. De flesta 

har en åsikt om företaget och organisationen. Att döma av den kritik som 

riktats ovan upplever många Postens förändring som negativ. Ytterligare 

rubriker som synts i media är bland annat ”Vi protesterar mot Postens 

vansinniga beslut” (www.corren.se, 02-02-18). Detta har gjort arbetet än mer 

angeläget och spännande, inte minst för vår egen del. Givetvis finns även de 

som är nöjda med Postens omorganisation, men för att kunna belysa och 

analysera motståndet till förändringen är det viktigt för oss att skapa förståelse 

för uppkomsten av den negativa inställningen.  

 

Posten har funnits mycket länge och ses av många som en svensk institution. 

Posten finns i vår vardag och ses på många sätt som en del av den svenska 

folksjälen. Den blågula postsymbolen syns vart man än vänder sig i det 

svenska samhället. Imagen av Posten associeras av de flesta till begrepp och 

känslor som trygghet, pålitlighet och folklighet. (Salzer, 1995) Salzer skriver: 

”Oavsett vilken typ av historier som återberättas så förefaller ingen vara 

oberörd av Posten. Posten upprör och engagerar.” (Salzer, 1995, s 10) 
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Postens förändring kan sägas beröra ett helt lands befolkning och givetvis är 

det därför många som har åsikter om denna. Vi anser därför att Posten är ett 

lämpligt och relevant studieobjekt för ämnet förändringsmotstånd och således 

för rapporten.  

 

De flesta människor kommer dagligen i kontakt med Posten, exempelvis vid 

utdelning av brev och paket. Alla har en relation till Posten, en slags hatkärlek 

som kan ses som en blandning mellan kärlek till det trygga, pålitliga och 

självklara å ena sidan och ett hat till köer, krångliga villkor och arrogant 

myndighetsbehandling på den andra sidan. (Salzer, 1995) 

 

Vi vill redan på ett tidigt stadium utifrån Postens egna undersökningar ta 

utgångspunkt i att många av Postens privatkunder är negativt inställda och 

vänder sig mot den pågående omstruktureringen. Posten genomför veckovis 

undersökningar bestående av 200 telefonintervjuer bland sina privatkunder. 

Vid dessa intervjuer har det framkommit att många av privatkunderna är 

motståndare till Postens förändring. Det som inte framkommit vid dessa 

intervjuer är de bakomliggande orsakerna till varför privatkunderna är 

motståndare till förändringen.  Det är dessa bakomliggande orsaker som är av 

intresse för denna rapport. Det faktum att många privatkunder är negativt 

inställda till Postens omstrukturering har också relevans för rapportens 

problemområde. Skulle inte detta starka motstånd finnas hade inte Posten 

utgjort ett lämpligt empiriskt studieobjekt. Undersökningen har ett externt 

perspektiv då det är Postens privatkunder som kommer att intervjuas. Med ett 

externt perspektiv åsyftas i denna rapport enbart kunder och inte exempelvis 
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leverantörer eller dylikt som annars kan hänföras ett företags externa 

intressenter. 

 

Rapporten kommer även att behandla de teoretiska områdena kommunikation 

och image då vi anser att dessa områden är möjliga bidragande faktorer. Vi 

menar att den information eller det budskap gällande omorganisationen som 

Posten kommunicerar eller har kommunicerat till sina privatkunder påverkar 

kundernas uppfattning och inställning till densamma. Ett närliggande område 

till kommunikation är image, eller den bild som kunderna har av Posten. 

Imagen av Posten, såväl innan som efter omstruktureringen, anser vi är en 

intressant faktor att beakta vid en analys av förändringsmotstånd. 

Kommunikation och image är dock inte avsedda som huvudfrågor utan mer 

som komplement till våra teorier om motstånd till förändring. 

 

De två huvudfrågorna som vi avser att besvara är: 

 

• Varför väcks ofta externt förändringsmotstånd i samband med 

omorganisationer? 

• Vilka olika faktorer kan verka bidragande till ett externt 

förändringsmotstånd? 

 

Dessa två huvudfrågor leder oss till nedanstående syfte. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera varför externt förändringsmotstånd 

ofta uppkommer i samband med omorganisationer samt vilka externa faktorer 

som bidrar till detta motstånd.  

 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer enbart att studera Postens privatkunder och drar därför en 

skiljelinje mellan företagskunder och de privatpersoner som är kunder hos 

Posten. Ur ett marknadsföringsperspektiv utgör privatkunderna en extern del 

av Postens organisation och vi ämnar endast belysa denna externa del. Postens 

interna delar kommer således inte att analyseras. En ytterligare avgränsning 

görs i att vi enbart kommer ägna oss åt den svenska marknaden och de 

förhållanden som råder nationellt.  
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1 Inledning  

5 Analys 

4 Empiri 

3 Teoretisk 
referensram 

2 Verklighet, 
vetenskap och 

metod 

6 Slutsatser 

7 Rekom-
mendationer 

1.5 Rapportens disposition 

I rapportens första del behandlas således 

inledningen. I denna återfinns bakgrund och 

problemdiskussion. Problemdiskussionen mynnar 

sedermera ut i rapportens syfte. Inledningskapitlet 

avslutas med avgränsningar samt rapportens 

disposition.  

 

Del två innefattar ett metodkapitel där vår syn på 

verklighet, vetenskap och metod presenteras. 

Avsnittet syftar till att presentera författarnas 

vetenskapssyn och rapportens genomförande. 

Metodkapitlet skall för läsaren rimliggöra och stödja 

trovärdigheten i analysens slutsatser. 

 

Den tredje delen innehåller fördjupande diskussioner 

kring motstånd till förändring som är lämpliga för att 

besvara problemfrågorna och rapportens syfte. Detta 

kapitel ger stöd för kommande analys. 

 

 
Figur 1. Rapportens disposition,  egen bearbetning 
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I del fyra redovisas den information och data som samlats in från såväl 

sekundär- som primärkällor, med andra ord information från Posten respektive 

egna intervjuer. 

 

I rapportens femte del analyseras insamlad data med hjälp och stöd av valda 

teorier. Egna tankegångar underbyggs av teoretiska resonemang. Kapitlet 

bygger på en sammanvävning av teori och empiri. 

 

I den sjätte delen dras slutsatser utifrån genomförd analys. Vi vill även belysa 

de tydligaste mönstren från vår genomförda analys.  

 

Kapitel sju behandlar de faktorer som vi rekommenderar att beakta för att 

minimera förändringsmotstånd. Avslutningsvis ger vi vår syn på den kunskap 

som vår rapport bidrar till för framtida forskning 
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2 Verklighet, vetenskap och metod 
 

2.1 Varför verklighet, vetenskap och metod? 

Detta kapitel syftar till att förmedla vårt synsätt på verklighet, vetenskap och 

metod. Beroende på hur varje individ ser på verkligheten väljs olika vägar för 

att tolka och förstå den. Ett vetenskapligt förhållningssätt inom forskningen 

berör vad som är möjligt att behandla vetenskapligt, vilka frågor som kan 

ställas samt hur dessa frågor ska ställas. (Patel & Tebelius, 1987) Det är 

viktigt att klargöra och förmedla hur vi ser på verklighet, vetenskap och 

metod, då det är utifrån vårt förhållningssätt till dessa faktorer som 

undersökningen bedrivs. 

 

Vi har valt att först diskutera teoretiska förhållningssätt för att sedan ta 

ställning för och försöka arbeta i enlighet med de synsätt som bäst återspeglar 

vår uppfattning av verklighet, vetenskap och metod. Denna syn kommer att 

ligga till grund för det fortskridande arbetet. I kapitlet kommer bland annat 

intervjun som verktyg och en diskussion kring rapportens generaliserbarhet att 

göras. Kapitlet innehåller även en redogörelse för valet av tillvägagångssätt. 

 

 

2.2 Vår syn på verkligheten 

Vi är av uppfattningen att verkligheten inte kan ses som objektiv utan vi 

uppfattar istället världen som subjektiv och socialt konstruerad. Med social 
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konstruktion menar vi att individer eller grupper av individer kan tolka 

verkligheten på olika sätt bland annat beroende på olika erfarenheter och 

förförståelse. Hur en individ ser på verkligheten och tolkar densamma är 

avgörande för vilken bild av verkligheten som denne kommer att förmedla till 

omgivningen. Den syn som vi har på verkligheten kommer således att 

avspeglas i vår syn på vetenskapen.  

 

Socialkonstruktivism kan beskrivas som människors gemensamt skapade 

uppfattningar om verkligheten. En av de socialkonstruktivistiska 

grundförutsättningarna är att språket ses som representation av verkligheten 

vilket i sin tur innebär ett antagande om att språket kan avbilda och spegla 

verkligheten på ett objektivt sätt. De gemensamma uppfattningarna inom 

socialkonstruktivism beskrivs som ”person och verklighet som en oseparerbar 

relation” (Sandberg et al, 1999, s41). Forskare inom området förespråkar 

dessutom en kunskapssyn där verkligheten, inkluderat språket, ses som socialt 

konstruerat snarare än objektivt givet. (Sandberg et al, 1999) Konsekvensen av 

det som Sandberg et al (1999) beskriver och vår uppfattning av världen som 

socialt konstruerad blir i denna uppsats att vi kommer att använda oss av 

intervjuer för att komma åt individers "konstruktion av verkligheten" samt 

deras åsikter och uppfattningar. Intervjuer ger oss möjligheten att fånga 

individers attityder och inställningar till deras sociala verklighet. Intervjuer ger 

även respondenten utrymme för att ge förklaringar till sina åsikter vilket ger 

oss möjlighet att tolka och förstå hur individen ser på den sociala verkligheten 

som individen befinner sig i. Vår uppfattning av världen som socialt 

konstruerad styr även valet av problemområde, intervjufrågor samt analys och 

tolkningar. Med andra ord menar vi att eftersom världen inte kan ses som 
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objektiv måste vi själva göra subjektiva tolkningar av den värld som 

förmedlas till oss genom våra intervjuer. 

 

 

2.3 Vår syn på vetenskapen 

För att klargöra vår syn på vetenskapen kommer vi i detta delkapitel att 

behandla de två motpoler som diskussionen kring vetenskapssyn främst har 

handlat om. Vi anser att vår syn på dessa motpoler är av intresse för läsaren då 

det är med bakgrund av vår vetenskapssyn som problemformulering och 

angreppssätt formas, vilket också kommer att återspegla och genomsyra hela 

undersökningen. Dessa motpoler eller forskningstraditioner är positivism och 

hermeneutik. Positivismen har en vetenskaplig utgångspunkt i det 

naturvetenskapliga forskningsidealet medan hermeneutiken kan ses som ett 

alternativt forskningsideal grundat i humanistisk vetenskapstradition (Lundahl 

& Skärvad, 1999). Positivismen utgår från en absolut kunskap som ideal, 

medan hermeneutiken relativiserar kunskap (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

1999). 

 

En positivistisk ansats grundar sig på logik och fakta som är inhämtad från 

observation och mätning. Denna ansats tar inte hänsyn till människors 

föreställningsvärld och tolkar inte motiv, mål och handlingar. Ett arbete 

utifrån en positivistisk anda är beskrivande och förklarande medan det 

hermeneutiska arbetet försöker nå helhetsförståelse. (Lindholm, 1985) 

En hermeneutisk ansats försöker förklara socialt beteende, normer och 

värdemönster som har sin grund hos människan. En hermeneutisk ansats 
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innebär bland annat att forskaren ska försöka förstå andra individers 

handlingar och beteende. Den hermeneutiska skolan bygger på möjligheten till 

förståelse av händelseförlopp och möjligheten att kunna knyta samman 

förloppen till en meningsfull helhet i individens medvetande. (Lindholm, 

1985) Med andra ord kan den sociala helheten ses som summan av de olika 

inblandade sociala aktörernas upplevelse av den. Det är denna sociala helhet 

som vi menar utgör den tidigare nämnda sociala konstruktionen av 

verkligheten.  

 

Det förhållningssätt som bäst speglar vår syn på vetenskap är den 

hermeneutiska skolan och vi menar att den forskning som vi avser att bedriva i 

denna uppsats lämpligen kan genomföras utifrån en hermeneutisk grundsyn på 

vetenskap. Detta främst på grund av att den studie som vi avser att genomföra 

innefattar tolkning av uppfattningar och attityder hos individer med skilda 

bakgrunder och erfarenheter. Då vi ser verkligheten som subjektiv är 

tolkningar av individers uppfattningar avgörande för att läsaren ska få en så 

rimlig och trovärdig bild som möjligt av vår uppfattning av den verklighet 

som respondenten förmedlar. Att tolkningar får en framträdande roll i denna 

rapport är således en konsekvens av vår uppfattning av världen som socialt 

konstruerad. 

 

 

2.4 Fyra vetenskapsideal 

Vi har valt att beskriva fyra vetenskapsideal som vi anser avspeglar 

förhållningssätt som är användbara för uppsatsens genomförande. Vi anser att 
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dessa ideal är lämpliga vägledare för att vi ska kunna prestera en god rapport 

då de sammanfattar viktiga grundläggande aspekter av hur en rapport skall 

genomföras. Goda forskningsrapporter bör vara etiskt acceptabla, tillgängliga, 

relevanta, och av hög kvalitet. Dessa föreskrifter, eller ideal, som syftar till att 

vara vägvisare för den eftersträvansvärda riktningen inom det aktuella 

forskningsområdet är (Mårtensson & Nilstun, 1988): 

 

• Etikidealet: rapporten bör utformas och skrivas så att ingen materiell, 

fysisk eller psykisk skada uppkommer i samband med, eller till följd av 

publiceringen. 

• Tillgänglighetsidealet: rapporten bör skrivas och publiceras så att den blir 

tillgänglig för intresserade och berörda. Samtidigt bör det vara möjligt för 

fackexperter att kunna granska rapporten. 

• Relevansidealet: rapporten bör behandla frågor som på ett rimligt sätt kan 

ge nya idéer och kunskaper som är värdefulla för samhället och dess 

individer. 

• Kvalitetsidealet: forskningsrapporten bör uppfylla allmänt vedertagna krav 

på uttalad problemformulering, redovisning av förutsättningar, material 

och metod, samt redovisning av resultat och argument. 

 

Vi eftersträvar att ta hänsyn till ovanstående vetenskapsideal. Etikidealet 

kommer vi att beakta främst genom att lämna våra respondenter fullständig 

anonymitet. Rapporten kommer att publiceras utifrån de riktlinjer som givits 

från ekonomiska institutionen vid Linköpings universitet, genom detta anser vi 

att tillgänglighetsidealet kommer att beaktas. Vår förhoppning med denna 

rapport är att relevansidealet skall kunna tillgodoses genom att nya tankar och 
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uppslag för vidare forskning inom området förändringsmotstånd uppkommer. 

På det sätt som rapporten utformats och skrivits samt hur arbetet har fortskridit 

menar vi att vi tar hänsyn till kvalitetsidealet. Kvalitetsidealet kan också anses 

ha beaktats genom flertalet seminarier där handledare och opponentgrupper 

givit feedback och kommentarer, vilket lett uppsatsarbetet framåt. 

 

 

2.5 Val av undersökningsmetod 

I detta delkapitel avser vi att redogöra för valet av metod för vår 

undersökning. Inför genomförandet av en undersökning är det lämpligt att ta 

ställning huruvida en kvalitativ eller kvantitativ metod är bäst lämpad för 

undersökningens syfte. Kvantitativ och kvalitativ metod beskrivs utförligare 

nedan. Vi ämnar även beskriva innebörden av en fallstudie, då fallstudien 

innehåller lämpliga delar som vi kommer att dra nytta av i vår undersökning. 

För att kunna genomföra själva studien väljs sedermera verktyg för insamling 

av information, i vårt fall intervjuer. Även validitet och reliabilitet kommer att 

diskuteras som ingredienser i en god forskningsrapport. Slutligen kommer vårt 

val av metod att förklaras, detta val kommer att ligga till grund för 

genomförandet av vår undersökning. 
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2.5.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder 

“Motsättningarna och debatten mellan förespråkare för kvantitativa 

respektive kvalitativa metoder har sin grund i den gamla konflikten mellan 

positivismens naturvetenskapliga ideal och hermeneutisk bas i humaniora” 

(Bjereld et al, 1999, s107).  

 

Kvantitativa metoder avser att kvantifiera material för att försöka finna 

samband eller mönster mellan olika händelser. Genom att exempelvis söka 

svar på frågor som ”hur många”, ”hur mycket” eller ”i vilken utsträckning” 

kan resultaten presenteras i siffror och slutligen bearbetas med hjälp av 

exempelvis statistiska metoder. (Bjereld et al, 1999) 

 

Kvalitativa metoder är ett gemensamt begrepp för angreppssätt som har som 

gemensam nämnare att de är icke kvantitativa. Kvalitet syftar här till 

forskarens intresse för vilka kvaliteter eller egenskaper en händelse har. 

Kunskap om dessa kvaliteter eller egenskaper ska underlätta förståelsen av 

händelsen. (Bjereld et al, 1999) Syftet med den kvalitativa studien är att 

beskriva och analysera tankar, attityder och känslor hos enskilda människor 

och grupper med utgångspunkt från det som studeras. Kvalitativa studier är 

inriktade på att tolka och genomförs ofta i form av fallstudier. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 1999, Lundahl & Skärvad, 1999)  

 

Vår undersökning kommer att bedrivas kvalitativt därför att vi menar att det 

inte är lämpligt att fånga resultaten av vår undersökning kvantitativt. Detta 

främst på grund av att individernas svar, som vi samlar in via våra intervjuer, 

är subjektiva och tolkningsberoende. Vi vill genom våra intervjuer komma åt 
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intervjupersonernas uppfattningar och attityder av den sociala verklighet som 

individen lever i. 

 

 

2.5.2 Fallstudie 

En fallstudie karaktäriseras av att ett, eller ett fåtal fall, undersöks vilka dock 

studeras mer detaljerat och i fler dimensioner. Ett fall kan exempelvis vara en 

individ eller en händelse (eller som i vårt fall ett företag). (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 1999) 

 

”Fallstudier är så vanliga vid kvalitativt upplagda studier att 

fallstudiemetoden av många betraktas som nästan synonym med kvalitativ 

forskning.” (Lundahl & Skärvad, 1999, s185)  

 

En fallstudie är en empirisk undersökning som behandlar ett samtida fenomen 

i sitt verkliga sammanhang. Fallstudier är ofta lämpliga om forskningsfrågan 

innehåller hur och varför. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999) Det är 

vanligt att tillämpa fallstudien när undersökaren vill förstå ett problemområde 

på djupet. Lundahl och Skärvad (1999) menar att när forskaren studerar 

sociala system (detta sociala system tolkar vi som den sociala verklighet som 

människan lever och agerar i) är studier av människor, deras handlingar, 

motiven bakom handlingarna och beslut av grundläggande betydelse. För att 

förstå ett socialt system är det viktigt att förstå aktörerna som ingår i systemet. 

Med andra ord måste forskaren förstå verkligheten och problemen utifrån hur 

systemets aktörer uppfattar situationen. Detta kallas av författarna för 
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aktörsorienterade studier. Aktörsorienterade studier genomförs ofta som 

fallstudier. Denna typ av fallstudier utgår från en kvalitativ metodteori. 

(Lundahl & Skärvad, 1999)  

 

Vi menar att fallstudien belyser lämpliga angreppssätt som vi kan använda oss 

av för att besvara våra problemfrågor och vårt syfte. Vi har för avseende att 

skapa förståelse för hur och varför våra respondenter svarat som de gör. En 

tolkning kommer därför att ske av våra intervjupersoners åsikter och attityder. 

I tolkningsprocessen kommer vi att gå på djupet med ett företag (Posten) och 

försöka förstå varför detta företags kunder upplever motstånd till förändring 

angående företagets omstrukturering. 

 

Vi menar inte att vår undersökning är en fallstudie utan snarare en studie av ett 

fall. Vår undersökning behandlar inte fallet Posten i tillräckligt många 

dimensioner eller under tillräckligt lång tid för att kunna vara en renodlad 

fallstudie. Däremot vill vi dra nytta av fallstudiens fördelar vad avser till 

exempel möjligheten att studera ett fall mer på djupet och studera och förstå 

individernas verklighet och attityder kring Posten.  

 

Vi menar i enlighet med Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) att man inom 

fallstudien exempelvis genom intervjuer kan erhålla underlag för tolkning. 

Denna tolkning anser Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) ligger till grund 

för förståelsen av fallstudiens helhet. Vi kommer nedan att presentera ett 

lämpligt tillvägagångssätt att beakta vid intervjuer då intervjuer är det verktyg 

som vi använder oss av i vår undersökning. 
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2.5.3 Intervju som verktyg 

Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att erhålla beskrivningar av 

respondenten i avsikt att utifrån dessa beskrivningar och resonemang tolka 

dennes mening. Meningen i det som sägs vid intervjun tolkas, verifieras och 

förmedlas såväl under den pågående intervjun som efter genomförd intervju 

vilket kräver kunskap och medvetenhet om intervjuteknik och förutsätter att 

intervjuaren vet varför och hur denne intervjuar och vad intervjun ämnar 

behandla. (Kvale, 1997) 

 

Forskningsintervjun liknar en normal konversation men med väsentlig skillnad 

i intervjuns specifika syfte och struktur som karaktäriseras av en systematisk 

form av utfrågning (Kvale, 1999). Relationen är professionell bland annat i det 

avseendet att intervjun har ett syfte, en tydlig struktur samt i det avseendet att 

den ena parten (intervjuaren) är dominerande och styrande (Lantz, 1997). 

Kvale (1997) ställer upp ett antal olika typer av intervjufrågor som kan vara 

lämpliga att ta hänsyn till vid utformandet av intervjufrågor samt vid 

genomförandet och uppföljningen av intervjun. Vi har valt att nedan 

presentera de typer av frågor som vi kommer att använda oss av i vår 

intervjumall: 

 

1. Inledande frågor, ställs i syfte att ge spontana beskrivningar av 

respondentens upplevelser av de viktigaste dimensionerna hos de undersökta 

fenomenen. 

2. Uppföljningsfrågor, åsyftar att kunna komma respondenten ännu djupare in 

på livet, exempelvis genom en upprepning av de betydelsefulla orden i ett 

svar. 
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3. Direkta frågor, är frågor som inte kräver särskilt utförliga svar utan kan 

besvaras med enstaka ord. Dessa frågor bör helst vänta tills slutet av intervjun 

efter det att respondenten har fått ge sina spontana (se 1.) beskrivningar och på 

så vis hunnit anmärka vilka aspekter av fenomenet som är centrala. 

4. Indirekta frågor, svaret på dessa frågor kan hänvisa direkt till andras 

inställning eller ett indirekt uttryck för respondentens inställning som inte 

visats tidigare. 

5 Tystnad, om respondenten får pauser i samtalet ges tid till att associera och 

tänka över sina svar och respondenten kan sedan själv bryta tystnaden med 

intressant information. 

6. Tolkande frågor, kan exempelvis innebära omformulering av ett svar från 

intervjuarens sida för att få ytterligare en nyans av svaret. Dessa frågor kan 

också vara av mer spekulativ karaktär likt ett påstående som respondenten får 

ta ställning till. 

 

I vår intervjumall (se bilaga 1) utgår vi från Kvales (1997) ovanstående typer 

av frågor. Vi menar att dessa typer av frågor skapar en struktur som ger en 

logik och ett flyt i intervjun. En god atmosfär skapas vilken bygger upp en 

intervjusituation som begränsar risken för missförstånd mellan intervjuare och 

respondent. Genom att bygga upp intervjun med hjälp av dessa olika typer av 

frågor anser vi att en struktur och bättre förutsättningar skapas för att 

respondenten på ett öppenhjärtigt sätt ger oss information och svar som är till 

hjälp för att besvara rapportens syfte. Med andra ord skapas en 

intervjusituation som har naturliga övergångar, vilket vi menar underlättar 

respondentens vilja att avge uttömmande och informativa svar.  
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Kvale (1997) poängterar vidare vikten av intervjuarens flexibilitet, 

anpassningsförmåga och lyhördhet. Med flexibilitet, anpassningsförmåga och 

lyhördhet åsyftas antagandet om att ingen intervjusituation är den andra lik på 

grund av att alla individer är olika. Vi anser i likhet med Lantz (1997) att 

förmågan till att förstå andra människors situation och tolka den egentliga 

innebörden av vad som sägs underlättas om förmåga finns att känna empati 

med respondenten. Att känna empati, eller förmågan till känslomässig 

inlevelse i andras situation och föreställningar, blir därför är en viktig 

egenskap hos intervjuaren för att tolka respondenten utifrån dennes 

utgångspunkt (Lantz, 1997). 

 

 

2.5.4 Validitet och reliabilitet 

Det är viktigt att vid undersökningar ta hänsyn till begreppen validitet och 

reliabilitet. Validitet definieras som ”ett mätinstruments förmåga att mäta det 

som man avser att mäta” (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, sid38). 

Reliabilitet innebär att ett mätinstrument, till exempel en intervju, ska ge 

tillförlitliga och stabila utslag. Ett undersökningssätt bör för att ha hög 

reliabilitet vara oberoende av undersökare och tillfrågade individer. Nämnda 

författare menar dock att validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument, 

för om instrumentet inte mäter det som avses spelar det mindre roll om 

mätningarna är bra (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). 
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Enligt Lantz (1997) är validitet och reliabilitet användbara för att beskriva 

värdet av intervjun. Resultaten av intervjuerna måste vara användbara. Lantz 

(1997) menar vidare att intervjun skall kunna rendera sådana resultat som på 

grund av dess validitet och reliabilitet ska vara användbara för andra forskare. 

 

Vi menar att validitet och reliabilitet är viktiga att beakta vid vår typ av 

undersökning. För att göra undersökningen så tillförlitlig och pålitlig som 

möjligt har vi exempelvis utformat en noggrann intervjumall. Mallen är 

utformad för att begränsa vår egen påverkan som intervjuare, det vill säga 

intervjuareffekter. Genom en väl utformad intervjumall menar vi att vår 

undersöknings reliabilitet och validitet förstärks.  

 

Vi håller med Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) i deras påstående om att 

validitet är den viktigare av de båda faktorerna. Om intervjuerna inte skulle 

klara av att fånga upp det som var avsett att behandlas, det vill säga motstånd 

till förändring, vore intervjuerna meningslösa för vår rapports syfte. 

 

 

2.5.5 Vårt val av metod 

Vi har valt en kvalitativ metod för att vi i vår undersökning avser att analysera 

individers tankar och attityder för att skapa förståelse för uppkomstens av 

motstånd till förändring. Då Posten är ett aktuellt företag, och som tidigare 

nämnts ett diskussionsämne på debattsidor och i tv-soffor, anser vi att det är 

lämpligt att använda oss av Posten som företag i genomförandet av vår 

undersökning. Vi menar vidare att Posten är ett lämpligt fall då företaget 
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omnämns i bitska ordalag i pressen gällande nuvarande omstrukturering. Vi 

har valt att studera ett fall och vi vill dra nytta av fallstudiens fördelar vad 

avser till exempel möjligheten att studera ett fall mer på djupet. Som verktyg 

för att komma åt Postens privatkunders inställningar och tankar kring 

motstånd till förändring har vi valt att använda oss av intervjuer. Vi uppfattar 

att denna typ av insamling av data är lämplig då vi vill komma åt bakgrunden 

och skapa förståelse för varför individer upplever förändringar som de gör och 

varför motstånd till förändringar väcks. 

 

 

2.6 Slutledning 

Den syn vi har på hur vår studie skall genomföras, påverkar bland annat 

slutledning och hur förklaringar genereras. Induktion och deduktion är båda 

begrepp för hur slutledning kan ske. Deduktion kan beskrivas som bevisandets 

väg och induktion som upptäckandets väg. En deduktiv slutledning innefattar 

en utgångspunkt i allmänna principer för att kunna dra slutsatser om enskilda 

företeelser. Den induktiva slutledningen, å andra sidan, tar utgångspunkt i 

enskilda fall för att forskaren sedan ska kunna sluta sig till en princip eller 

något allmänt vedertaget. (Patel & Tebelius, 1987) ”Enligt klassisk syn 

används induktion för att ta sig från erfarenhet till generalisering och 

deduktion för att räkna ut generaliseringarnas konsekvenser” (Mårtensson & 

Nilstun, 1988, s22).  

 

När arbetet bedrivs induktivt, har metoden i arbetet inte samma framstående 

plats som vid deduktiv forskning. Induktion innefattar iakttagelser och 
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granskning och slutledningen sker från vad man uppfattat till skillnad från 

deduktiv forskning som är uppbyggd kring testandet av hypoteser. Inom den 

induktiva forskningen saknas den typ av regler som finns i teorin för deduktivt 

arbete och det är istället de svar som produceras som står i centrum. Arbetets 

vetenskapliga kvaliteter vid induktion avgörs alltså av de mönster som går att 

utläsa i den information som samlas in. (Patel & Tebelius, 1987) 

 

Vi har bestämt oss för att genomföra vår studie i en induktiv anda. Då vi avser 

att utföra en kvalitativ studie av ett fall innehållande intervjuer menar vi att 

undersökningen är lämpad för induktiva infallsvinklar och slutsatser, där 

slutsatserna kommer att dras utifrån det enskilda fallet Posten. Vi tar 

utgångspunkt i ett enskilt fall och drar slutsatser från vår insamlade empiri. Vi 

utgår således från empirisk fakta i vår analys och använder oss endast av den 

teoretiska referensramen som stöd för att förklara resonemang och slutledning. 

Att utgångspunkt delvis tas i empiri istället för i teori ligger till grund för vår 

induktiva forskning.  

 

Det är dock viktigt att poängtera att alla individer bär med sig tidigare 

erfarenheter och förförståelse, vi menar därför att det i de flesta fall föreligger 

ett visst mått av deduktion. Med tidigare erfarenheter och förförståelse avser 

vi exempelvis upplevda händelser men detta kan också innefatta teoretiska 

erfarenheter. Vi använder oss exempelvis av teorier som hjälp för att 

konstruera vår intervjumall och således kan vår undersökning inte uteslutande 

ses som renodlat induktiv. Vår grund för slutledning återfinns i det induktiva 

synsättet men det faktum att undersökningen har flera deduktiva inslag gör att 

rapporten har inslag av de båda begreppen. 
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2.7 Litteratur 

I rapporten kommer vi att använda oss av litteratur från tidigare studier vid 

ekonomprogrammet men också annan litteratur inhämtad från Linköpings 

universitets bibliotek och så kallade boklada.  

 

Böcker och artiklar har vi sökt efter i Linköping universitets databaser 

Horizon och Libris. Vi har använt oss av sökord som bland annat: change, 

förändring, motstånd, förändringsmotstånd och socialpsykologi. 

Förändringsmotståndslitteraturen är till stor del utländsk eller åtminstone icke 

skandinavisk, metodlitteratur är uteslutande svensk. Litteraturen kring 

förändringsmotstånd har i de flesta avseenden några år på nacken. Vi menar 

dock att teorierna kring förändringsmotstånd som företeelse inte går ur tiden 

utan är ständigt aktuella. 

 

Litteraturen kring förändring och förändringsmotstånd är till stor del 

organisationsteoretisk och således internt orienterad. Externt orienterad 

litteratur, med avseende på exempelvis ett kundperspektiv har varit svårare att 

finna. Därför har vi försökt att anpassa den litteratur vi har att tillgå för att 

möjliggöra en studie av Postens privatkunder. Vi gör således en anpassning av 

den internt orienterade litteraturen som fokuserar förhållanden inom 

organisationer till vår uppsats problemområde som innefattar privatkundernas 

attityder och inställningar till förändringsmotstånd. 
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2.8 Tillvägagångssätt 

Formen för att rekrytera personer till intervjuer var tänkt att innefatta en så 

kallad telescreening enligt rekommendation från Postens Market Research 

Manager. Detta innebär slumpvisa telefonsamtal för att finna lämpliga 

intervjuobjekt, i detta avseende individer med ett tydligt missnöje till Postens 

omorganisation. Frågor ställdes om individen kände till Postens nuvarande 

omorganisation och om individen upplevt en förbättring eller en försämring på 

grund av denna omorganisation. Vi insåg dock efter tjugotalet försök att ett 

motstånd i de flesta fall fanns till Postens omstrukturering men att viljan eller 

tiden för att få en personlig intervju till stånd saknades av samtliga tillfrågade.  

 

Vi bestämde oss i stället för att försöka finna lämpliga intervjupersoner vid 

personliga möten. Kontakt togs således med individer ”på stan” i Linköping 

och Stockholm. Totalt genomfördes tio intervjuer i Linköping och fem 

intervjuer i Stockholm. Urvalskriteriet gällande intervjupersonens lämplighet 

avgjordes av motstånd till Postens omorganisation på liknande sätt som vid 

ovan nämnda telescreening. Vi som intervjuare gjorde dessutom ett val 

gällande kön och ålder för att nå målet av en bredare spridning av 

respondenter. Genom ”det nya tillvägagångssättet” gicks samma process 

igenom som vid en telescreening. Samma frågor ställdes som vid 

telescreeningsförsöken för att avgöra om intervjupersonen var lämplig för 

undersökningen. Om individen upplevde en försämring på grund utav 

omorganisationen bad vi att få genomföra en intervju med individen på en 

lämplig plats, i de flesta fall valdes en närliggande cafeteria eller 

lunchrestaurang. Respondenterna informerades också om att intervjun skulle 

ta cirka 40 minuter och att respondentens svar och åsikter skulle vara 
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värdefulla för oss och vår uppsats. Givetvis klargjordes också att 

respondenterna skulle ges fullständig anonymitet, det enda som kommer att 

visas i samband med redovisning av svar och citat är intervjupersonens kön 

och ålder. Kön och ålder är inte variabler som utelämnar våra 

intervjupersoners identitet eller kan kopplas till någon specifik individ och vi 

anser att etikidealet på så vis tillgodoses.  

 

Med hjälp av den nya strategin upplevdes det lättare att få intervjuer till stånd. 

Efter fem dagar hade tio intervjuer genomförts i Linköping. Ett tiotal 

tillfrågade hade ej möjlighet att medverka eller uppfyllde ej vårt kriterium och 

intervjuades således inte.  

 

Resultaten av intervjuerna var något olika och vi upplevde en viss osäkerhet 

kring huruvida materialet skulle vara tillräckligt. Vi såg i detta skede inget 

entydigt mönster eller någon specifik riktning för svarens karaktär. Därför 

togs beslutet att genomföra ytterligare fem intervjuer i Stockholm för att 

tydligare kunna urskilja ett mönster och få klarare bilder av individers 

uppfattningar till motstånd till förändring och Posten omorganisation. Dessa 

intervjuer genomfördes under tre dagar. Efter att ytterligare fem intervjuer 

genomförts var vi säkrare på att respondenternas svar följde liknande mönster. 

Vi ansåg att ytterligare intervjuer inte skulle tillföra undersökningen något 

ytterligare och beslutade oss för att avsluta intervjuinsamlingen för att istället 

renskriva, sammanställa och analysera svaren. Fler intervjuer ansågs i detta 

läge som överflödiga och vi kände att en ”mättnad” hade uppnåtts.  
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Intervjuerna varierade mellan 30 och 60 minuter, i de flesta fall över en fika 

eller under respondentens lunch. Antalet frågor varierade beroende på 

respondentens initiativ till sidospår inom det specifika diskussionsområdet. 

Således var vi intresserade av att ta del av respondentens åsikter, dock inom 

ramen för förändringsmotstånd och Posten. Vi utgick från vår intervjumall 

men utelämnade i vissa fall frågor när intervjun drevs i annan riktning eller 

frågorna redan besvarats i ett annat sammanhang. Dock har alla intervjuer 

behandlat de områden som återfinns i intervjumallen. I de fall respondenterna 

inte tog egna initiativ till diskussion följdes mallen mer noggrant. 

Intervjumallen indelades i de typer som beskrivits i kapitel 2.5.3 Intervju som 

verktyg.  

 

Med tanke på respondenternas karaktär av ”vanliga människor” valde vi att 

inte använda oss av bandspelare vid intervjuerna. Vi är av uppfattningen att en 

bandspelare skulle hämma en individ som inte är en van respondent till 

skillnad från exempelvis företagsledare. Vi är medvetna om att ett visst mått 

av exakthet kan gå förlorad då bandspelare inte används. Bland annat finns en 

risk för att enstaka ord kan komma till eller falla bort på grund av den 

mänskliga faktorn, detta har vi försökt att ta hänsyn till genom att vi alltid 

varit två intervjuare vid varje intervjutillfälle. En av oss har agerat 

intervjuledare och styrt diskussionen och den andre har noggrant fört 

protokoll. Efter genomförd intervju har vi tillsammans gått igenom och 

sammanställt det som sagts för att ingen värdefull information skulle gå 

förlorad. Vi anser att fördelarna med att skapa en naturlig och bekväm 

intervjusituation är större än de nackdelar som uppstår vid en situation utan 

bandspelare. 
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Vi upplever att undersökningen mottagits väl och att de områden som vi velat 

diskutera och behandla kommit upp i intervjuerna. Det förefaller som om 

intervjuformen och intervjumallen skapat en öppen dialog mellan intervjuare 

och respondent och att respondenterna känt sig tillfreds och bekväma i rollen 

som intervjuobjekt. Vi menar att respondenterna inte har känt sig hämmade av 

intervjusituationen och därav inte valt att hålla tillbaka sina åsikter. 

Respondenterna har varit intresserade av att delta i undersökningen och 

uttalade i de flesta fall nöjet av att få göra sin röst hörd och att få vara delaktig 

i vår undersökning.  

 

Intervjuer har totalt genomförts med åtta kvinnor och sju män i åldrar mellan 

18 och 89 år. Kvinnorna representeras i intervall mellan 18 och 89 år medan 

männen återfinns i åldrarna 20 till 65 år. 

 
 Respondenternas fördelning 
Ålder Kön Ålder  Kön 

18 Kvinna 20 Man 

22 Kvinna 25 Man 

23 Kvinna 30 Man 

25 Kvinna 45 Man 

33 Kvinna 48 Man 

52 Kvinna 58 Man 

58 Kvinna 65 Man 

89 Kvinna   

 
Tabell 1, Respondenternas fördelning i avseende på ålder och kön 
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2.8.1 Frågorna 

Frågorna har konstruerats utifrån Kvales (1997) (se 2.5.3 Intervju som 

verktyg) typologi av frågor och delades upp i tre huvudkategorier; inledande, 

direkta och avslutande frågor. Frågorna användes som mall med uppslag på 

frågeställningar som vi var intresserade av att få besvarade. Mallen skapades 

för att få en öppen dialog och tvåvägskommunikation till stånd, vilket också 

skulle tillåta respondenterna att ”sväva” iväg och utveckla samt i vissa fall 

förtydliga sina svar och resonemang. En del frågor från mallen kan anses som 

svårare än andra och kanske inte helt tydliga. Detta gjordes med avsikt för att 

få respondenten att tänka självständigt. Givetvis svarade vi och förtydligade 

vad som avsågs i frågan, om intervjupersonen önskade detta. 

 

Genom att utforma en intervjumall enligt ovanstående sätt har vi försökt att 

skapa så goda förutsättningar som möjligt för att intervjuerna ska kunna mäta 

det som vi avser att mäta. För att öka mallens pålitlighet gjordes fyra 

testintervjuer med människor i vår omgivning. Detta gav oss möjlighet till att 

justera och förtydliga frågornas utformning samt skapa en så välstrukturerad 

intervjumall som möjligt. Med struktur menar vi här att mallen ska ge ett bra 

flyt och täcka in de områden, i detta fall motstånd till förändring, som vi vill 

diskutera. 

 

De inledande frågorna ställdes för att få intervjupersonen ”varm i kläderna” 

och bli insatt i intervjusituationen. För att minimera att de inledande frågorna 

skulle färgas av individernas negativa inställning till Posten ansåg vi det vara 

av vikt att inte inleda med direkta frågor om Posten. Istället ställdes 

inledningsvis frågor kring förändring i respondentens liv, fristående från 
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Posten som företag. Dessa frågor tyckte vi var intressanta att ställa för att 

kunna se om samband fanns mellan inställningen till förändringar i allmänhet 

och Postens förändring i form av en omorganisation.  

 

De direkta frågorna utgjorde den största delen av intervjun och behandlade 

Posten som företag och Postens omorganisation. Dessa frågor var de frågor 

som vi misstänkte skulle vara de frågor som respondenterna var mest 

angelägna och villiga att diskutera och troligtvis ha flest åsikter kring. Detta 

då missnöjet med Postens omorganisation var fastställt redan innan intervjun 

började. De direkta frågorna ligger till grund för analysen av Posten som 

fallföretag och tillsammans med de inledande och avslutande frågorna 

behandlas viktiga områden som hjälp för att besvara uppsatsens syfte.  

 

De avslutande frågorna var mer som bakgrundsfakta exempelvis gällande 

individens kön och ålder. Dessa frågor menar vi vara av intresse vid en 

sammanställning och jämförelse mellan de olika respondenterna.  

 

 

2.9 Generaliserbarhet 

Vi är av förhoppningen att rapporten och dess syfte ska vara bidragande till 

fördjupad kunskap kring motstånd till förändring i samband med 

omorganisationer. Posten är ett empiriskt exempel och vi menar att företagets 

verksamhet och organisation skulle kunna appliceras på andra företag av 

liknande karaktär i Sverige. Vi menar att det är få företag i Sverige som liknar 

Posten med avseende på dess långa historia och det rikstäckande 
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allmännyttiga uppdraget från riksdagen, vilket styr verksamheten. Vi ser dock 

att exempelvis Apoteket och Systembolaget är företag av liknande karaktär 

med ett allmännyttigt samhällsansvar gentemot sina kunder. Posten, Apoteket 

och Systembolaget kännetecknas alla tre av monopol på sina respektive 

marknader och åtminstone delvis ett statligt ägande.  

 

Uppsatsen är riktad till alla som vill lära sig mer om varför motstånd ofta 

väcks till förändring. Med tanke på Postens förhållandevis unika karaktär kan 

generaliserbarheten i vår uppsats ses som begränsad. Vi menar dock att om en 

liknande undersökning skulle ha gjorts med avseende på förändringsmotstånd 

hos exempelvis Apoteket eller Systembolaget, som liknar Posten i det 

allmännyttiga samhällsansvaret och en lång historia, hade vår undersökning 

troligtvis varit relevant och liknande slutsatser skulle kunna dras utifrån dessa 

företag. 

 

 

2.10 Metodkritik 

Den litteratur vi använder oss av är till största del internt orienterad eller av 

organisationsteoretisk karaktär. Då vi studerar ett externt perspektiv, Postens 

privatkunder, har vi varit tvungna att försöka göra en anpassning av 

litteraturen till det externa området. Vi menar att litteraturen trots att den är 

internt orienterad är applicerbar externt när det gäller förändringsmotstånd. 

Motstånd till förändring ligger hos individen och i dennes medvetande. 

Motståndet till förändring är beroende på individens sociala verklighet och 

dennes uppfattning av den verklighet som individen lever i. Individer är 
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individer, såväl externt som internt. Vi menar därför att den internt orienterade 

litteraturen är möjlig att överföra till vårt externa perspektiv av Postens 

förändringsmotstånd. 

 

Att samla in data och sedan analysera denna information kan ge upphov till ett 

flertal felkällor. För att göra analysen trovärdig gäller det att vara medveten 

om att vissa moment kan ställa till problem. Bland annat kan det föreligga 

subjektiva moment vid tolkning och analys av material. Analysen av 

information vid kvalitativa undersökningar är beroende av undersökarens 

analytiska förmåga. Samtliga analyser bygger på vår tolkning av svaren, det 

vill säga, de kan ej påstås vara objektiva. Detta medför att rapporten inte 

beskriver en helhet eller är en exakt återgivning av verkligheten. Genom att vi 

är medvetna om risken för subjektiva tolkningar har vi försökt att undvika 

överdrifter eller förenklingar av faktorer på ett subjektivt sätt.  

 

Insamlad data skulle kunna vara känslig för respondenterna, det kan tänkas att 

de intervjuade väljer sina ord väl och inte säger precis vad de tänker. Vi anser 

ändå inte att våra tillfrågade individer har undanhållit oss någon information. 

Detta kan förstås inte fastställas men det är så vi tolkar svaren. De flesta har 

varit noga med att ge en rättvisande bild av sin uppfattning kring Postens 

omorganisation och sitt förändringsmotstånd.  

 

När man gör en intervju är det ofta svårt att säga om svaren som ges är 

tillförlitliga eller vinklade. En stor risk för påverkan är intervjuareffekten. 

Denna innebär att intervjuaren kan påverka respondenten genom ordval, 

genom den betoning som används eller genom att hjälpa till för mycket vid 



– Verklighet, vetenskap och metod – 
 

 35

oklarheter (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). Vi har försökt att undvika 

att påverka våra respondenter, främst genom att själv låta respondenten styra 

intervjuns riktning. Det finns risk att de tillfrågade har tolkat våra begrepp fel. 

Vi försökte dock i möjligaste mån att undvika teoretiska termer utan använde 

istället ett mera alldagligt språk i frågorna. 
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel innehåller fördjupande teoretiska resonemang kring motstånd till 

förändring som vi anser lämpliga för att i analysen besvara problemfrågorna 

och rapportens syfte. Kapitlet skall ge stöd för kommande analys. 

Inledningsvis kommer vi att behandla och förklara begreppen förändring och 

motstånd, för att senare behandla teoretiska resonemang kring motstånd till 

förändring. Vi kommer även att ta upp teorier som berör kommunikation och 

image då dessa faktorer kommer att analyseras och bidra till att generera 

förklaringar till det uppkomna motståndet till förändring. 

 

 

3.1 Förändring 

Förändring är ett grundläggande begrepp för detta arbete och vi finner det 

lämpligt att klargöra innebörden av detta begrepp samt presentera och 

diskutera olika typer av förändring.  

 

Förändring kan ses utifrån flera dimensioner. En indelning kan bland annat 

göras i hur omfattande förändringen är, exempelvis med avseende på dignitet 

och under hur lång tidsperiod förändringen genomförs. Skillnad görs mellan 

inkrementell och strategisk förändring och mellan evolution och revolution. 

(Van de Ven & Poole, 1995) Inkrementell förändring innebär att förändringen 

äger rum genom ett flertal mindre förändringar. En strategisk förändring äger 

rum när en organisation behöver genomgå en omfattande förändring under 

relativt kort tid. Flera på varandra efterföljande inkrementella förändringar kan 
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sedan summeras till en stor omfattande förändring. (Eisenhardt & Brown, 

1997)  

 

Eisenhardt och Brown (1997) menar också att företag vanligtvis genomgår 

långa perioder av små stegvisa förändringar (inkrementella) som förr eller 

senare avbryts av korta radikala förändringar (revolution). Ett 

motsatsförhållande till den revolutionära förändringen är den evolutionära 

förändringen, där förändringen sker mer inkrementellt. Skillnaden från en 

inkrementell förändring är att den evolutionära förändringen följer en mer 

jämn utvecklingsprocess. (Eisenhardt & Brown, 1997) Som exempel på 

evolutionär förändring ser vi en mognadsprocess hos en människa som oftast 

sker under lång tid där utvecklingen och förändringen i mognad sker gradvis.  

 

Ytterligare en indelning kan göras beroende på om förändringen är proaktiv 

eller reaktiv. Med proaktiv menas att förändringen bygger på förväntningar 

och organisationen försöker således att ändra något innan förändringar 

inträffar i omvärlden eller internt i organisationen. Den reaktiva förändringen 

är istället en reaktion på förhållanden som förändrats tidigare. (Nadler & 

Tushman, 1990)  

 

Om företaget befinner sig i en stabil omgivning är det ofta svårt att få 

acceptans för stora revolutionerande förändringar. Stora förändringar är 

istället vanliga om organisationen befinner sig i en krissituation eller om 

omgivningen är i ständig förändring. Det är förstås så att alla stora 

förändringar inte är lyckosamma. För företag i kris leder orörlighet eller 
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förändringströghet med stor sannolikhet till misslyckande eller i värsta fall 

konkurs. (De Wit och Meyer, 2001) 

 

De Wit och Meyer (2001) menar att en förändring också kan vara strukturell 

eller kulturell. Strukturförändringar inriktas främst på förändringar i den 

formella strukturen, internt i organisationen, medan kulturförändringar åsyftar 

att ändra individers attityder, åsikter och uppfattningar. Det bör nämnas att det 

i praktiken kan vara mycket svårt att skilja dessa åt då de två dimensionerna 

kan följa varandra. Om ett företag inte lyckas påverka individers attityder i sin 

kulturella förändring är risken stor att för att motstånd till förändringen 

uppstår. 

 

 

3.2 Förändringsmotstånd 

 

3.2.1 Motstånd 

Motstånd betyder enligt nätversionen av Svenska Akademins Ordlista: 

”handling eller verksamhet till försvar mot eller avvärjande eller hindrande 

av annan handling eller verksamhet och dylikt (till exempel ett angrepp, 

utförandet av något, någons strävanden eller planer och dylikt), handlingen 

att sätta sig till motvärn mot någon eller något eller att i hindrande syfte 

uppträda mot någon eller att sätta sig mot något; förhållandet att någon icke 

ger vika för någon eller något”. (http://g3.spraakdata.gu.se/saob, 02-03-18) 
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 Vi vill dock poängtera att den typ av motstånd som vi studerar inte är 

handgripligt, fysiskt motstånd, utan attityder och inställningar till 

förändringsmotstånd.  

 

Enligt Olsson (1985) är motstånd något som uppstår i en partsrelation. 

Motståndet är något som den ena parten uppfattar hos den andra parten. 

Olsson (1985) menar att en intressant iakttagelse är att benämningen motstånd 

är skapad av initiativtagare till förändring. Motståndet benämns således olika 

beroende på varifrån det kommer. Det motstånd som en organisation visar mot 

försök till förändring från omgivningen kallas ofta av organisationen själv för 

kontroll eller upprätthållande av ordning. Förändringsförsök från 

omgivningens sida ses av organisationen snarare som uppror eller störningar, 

eller andra begrepp kopplade till maktförhållande och konflikt, än som 

förändringsinitiativ. Begreppet motstånd kan knytas till konflikt då det handlar 

om att försvara sig mot angrepp eller att motstå andras styrningsförsök.  

(Olsson, 1985) 

 

 

3.2.2 Motstånd till förändring 

Olsson (1985) menar att motstånd kan bottna i den upplevda risken för ett 

förändrat tillstånd kännetecknat av osäkerhet. Motståndet kan ha sitt ursprung 

i konflikter mellan tryggheten i den sociala tillhörigheten och friheten som är 

förknippade med att pröva något nytt. Om förändringsförslaget ur ett 

hierarkiskt perspektiv kommer uppifrån eller nerifrån har betydelse för 

motståndets karaktär. Kommer initiativet till förändring uppifrån, från en 
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grupp med stor makt, kan detta väcka ett starkt gruppmotstånd hos den grupp 

längre ner i hierarkin som utsätts för förändring. Olsson (1985) menar vidare 

att gruppen med mindre formell makt ser sin styrka att påverka genom 

gruppens storlek och sammanhållning, ju mindre makt vi anser oss ha ju mer 

hävdar vi våra intressen i form av protest och inte genom konstruktiva 

förändringsförslag, vilket bäddar för benämningen motstånd.  

 

Olssons (1985) benämningar av motstånd, exempelvis uppror, syftar främst 

till att beskriva företagsinterna förhållanden. I hans resonemang skildras 

ledningen i förhållande till de anställda. Vi menar dock att 

förändringsmotstånd uppstår och är beroende av liknande faktorer oavsett om 

individen befinner sig inom eller utanför organisationen. Vi finner det 

intressant att diskutera motstånd som begrepp då vi är av uppfattningen att 

Postens privatkunder kommer att sätta ord på sina känslor och motstånd till 

Posten omorganisation, något som vi i analysen måste försöka förstå och 

förklara.  

 

”Change is exciting when it is done by us, threatening when it is done to us”. 

(Kanter, 1985, s52) 

 

Med ovanstående citat av Kanter (1985) ser vi en återkoppling till Olssons 

(1985) resonemang om att motstånd, i Kanters fall förändring, ses och upplevs 

på olika sätt och är beroende av varifrån motståndet kommer, respektive av 

vem som är upphovsmakare till förändringen. Både Kanter (1985) och Olsson 

(1985) intresserar sig således för olika begrepp men kommer fram till liknande 

slutsatser, nämligen att saker och ting upplevs annorlunda beroende på 
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varifrån de härstammar. Kanter (1985) menar att motstånd till förändring är en 

rationell reaktion från individer och grupper och betonar att motståndet inte 

behöver vara något onormalt beteende utan istället ett tillstånd som många 

gånger bottnar i naturliga och förståeliga orsaker. 

 

Vi har konstaterat att motstånd är beroende av en relation till en annan part 

och detsamma gäller även motstånd till förändring. Schein (1980) menar att 

det finns psykologiska kontrakt i de relationer som ger upphov till 

förändringsmotstånd. Dessa psykologiska kontrakt innebär att det finns en 

uppsättning oskrivna förväntningar mellan individer och organisationer, 

exempelvis är kompetent och kunnig personal i en butik eller på Posten 

förväntningar som oftast ställs av både kund och organisation. Vid en 

organisationsförändring är det enligt Schein (1980) just detta psykologiska 

kontrakt som initialt kan ge upphov till ett motstånd. 

Organisationsförändringar kan leda till att de förväntningar som kontraktet 

innebär inte uppfylls, något som leder till motstånd. Organisationsförändringar 

innebär också ofta att de formella kontrakten, det vill säga en uttalad eller 

nedskriven överenskommelse, mellan individ och organisation måste justeras 

och förändras. (Schein, 1980) 

 

Vi uppfattar att Scheins psykologiska kontrakt kan ta sig uttryck genom 

rutiner och vanemönster i individens vardag, med andra ord någonting som en 

människa gör på daglig basis och något som sker mer eller mindre 

automatiskt. Detta kan exemplifieras genom en nedläggning av närbutiken i 

området där man bor. Genom denna nedläggning bryts kontraktet troligtvis 

genast. Någon typ av förändring måste komma till stånd för att de dagliga 
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inköpen skall kunna göras eftersom den ”gamla” butiken inte finns kvar. 

Troligtvis måste de tidigare kunderna gå till en annan butik och på det viset 

bryta vanan att gå till samma butik. Om denna förändring innebär missnöje 

och förlust, bland annat genom ökad restid eller sämre service, leder 

förändringen troligen till att motstånd väcks. 

 

 

3.2.3 Ny kunskap och kompetens 

Organisationsförändring innebär uppgifter som organisationer måste 

genomföra utöver att driva de dagliga rutinerna, med andra ord kräver 

förändringar i regel extra resurser. Många reagerar mot förändringsprocesser 

genom att påpeka att de kräver för mycket i arbete och resurser. Individer vill 

inte utföra fler uppgifter än vad som anses nödvändigt för att utföra den 

aktuella handlingen. (Kanter, 1985)  

 

 Frågor som individen ställer sig i samband med krav på ny kompetens kan 

vara ”kommer jag att klara mig under de nya förutsättningarna, har jag 

förmågan att klara av det nya förfarandet”? Dessa farhågor uttalas inte rakt ut 

men resulterar ofta i otaliga anledningar till varför förändring bör undvikas. 

(Kanter, 1985) Kotter och Schlesinger (1979) påpekar också att vissa individer 

har större benägenhet än andra att väcka motstånd till förändring på grund av 

krav på ny kunskap. Detta därför att människan är begränsad i sin förmåga att 

förändra sig, vissa mer än andra.  
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På liknande sätt som hos Kotter och Schlesinger (1979) finner vi i Dehlin et al 

(2000) att människors förmåga att anpassa sig till förändring bland annat är 

knuten till den situation som respektive individ befinner sig i. Dehlin et al 

(2000) menar vidare att ju starkare vanor och rutiner som en människa byggt 

upp desto svårare är det att bryta sig ur dessa rutiner och mönster för att 

anpassa sig till något nytt. Äldre människor kan dessutom känna en rädsla för 

att ta till sig nya förfaranden och vill istället hålla fast vid gamla och invanda 

tankesätt och beteenden.  

 

 

3.2.4 Osäkerhet 

Förändring betyder också att individen går från ett säkert tillstånd, något man 

vet någonting om, till en situation präglad av osäkerhet. All förändring leder 

till konfrontation med det okända, något som för individen kan kännas 

annorlunda. Det tryggaste är att hålla fast vid nuvarande situation eftersom 

framtiden alltid är oviss. Ängslan som uppkommer till följd av förändring kan 

leda till motstånd mot senare förändring. (Nadler, 1987) Kotter och 

Schlesinger (1979) menar att när individer riskerar att förlora något som 

uppfattas som värdefullt läggs ofta fokus på individens bästa och individen 

bortser från den totala nyttan som förändringen skulle kunna ge. Denna typ av 

motstånd resulterar ofta i ”politiskt beteende”. Detta politiska beteende tar sig 

ofta i uttryck i två läger som gör upp om olika alternativ, i många fall finns 

motståndet under ytan och diskuteras inte explicit. (Kotter och Schlesinger, 

1979) 
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3.2.5 Överraskning 

Kanter (1985) menar också att motstånd till förändring påverkas av faktorn 

överraskning eftersom individer lätt förvånas av beslut och förändringar som 

drabbar dem utan förvarning eller information. Den första reaktionen på det 

oväntade förändrade tillståndet blir motstånd till den aktuella förändringen 

eftersom individen inte fått tid att förebereda sig mentalt. Dessutom menar 

Kanter (1985) att en organisationsförändring kan leda till att sociala band 

bryts. Kontakten kan tappas med de människor inom organisationen som 

individen haft mycket kontakt med. Det är inte säkert att alla förändringar 

möter lika mycket motstånd. Stinchcombe (1986) menar dock att 

omfattningen och antalet individer som berörs av förändringen är avgörande 

för motståndets styrka, desto större omorganisation desto starkare motstånd. 

Den främsta utmaningen i valet av förändringsstrategi blir då att hitta den 

strategi som kan minimera motståndet eller att hitta en strategi som gör det 

möjligt att genomföra förändringen trots motstånd (Kanter, 1985). 

 

 

3.2.6 Följder av motstånd till förändring 

Kirkpatrick (1985) hävdar att förändring inte alltid leder till motstånd utan att 

det även finns många anledningar till varför personer välkomnar förändring. 

Kirkpatrick (1985) radar upp olika orsaker till varför människor är positiva till 

förändring och varför motstånd till förändring väcks. Kirkpatrick (1985) ser 

dessa två aspekter som motpoler och gör en sammanställning av olika faktorer 

som antingen påverkar individens uppfattning i positiv eller negativ riktning, 

eller åtminstone varför personer är negativt inställda till förändring.  
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Kirkpatrick (1985) anser att vanliga reaktioner till förändring är att 

förändringen är onödig. Individerna reagerar exempelvis med ”varför ska vi 

förändra, vad är det för fel med hur saker fungerar nu?”. Det är också enligt 

Kirkpatrick (1985) vanligt att individer uppfattar förändringar som mer 

skadliga än vad de gör nytta och upplever förändringar som misstag. Individer 

kan reagera mot förändring därför att de inte tycker om att bli tillsagda hur de 

skall göra och anpassa sig efter nya tillvägagångssätt. Kirkpatrick (1985) gör 

här skillnad på att tala om vad en individ skall göra och att tala om varför. En 

förklaring till förändringarna underlättar implementeringen och ökar 

acceptansen av förändringarna. 

 

 

3.2.6.1 Negativa konsekvenser av motstånd till förändring 

En negativ attityd till organisationen i fråga gör inte förändringar lättare att 

genomföra. En individ som är negativt inställd till något är snabb att förkasta 

det mesta som rör det aktuella fallet. En annan orsak kan vara att individen 

inte känner någon delaktighet i förändringsbesluten och känner sig 

förbigången. Det spelar inte så stor roll om individens förslag till förändringen 

kan användas i praktiken, det viktiga är att förslaget finns med i övervägandet 

mellan olika förslag på lämpliga förändringar. Detta är troligtvis den 

viktigaste anledningen till uppkomsten av motstånd till förändring enligt 

Kirkpatrick (1985). 

 

Kirkpatrick (1985) menar vidare att förändring kan skapa en börda hos den 

enskilde individen då individen upplever att förändring skapar merjobb och 

resulterar i förvirring, misstag och andra negativa aspekter. Förändringar 
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kommer också troligtvis kräva större insatser i form av resurser och tid. Utgår 

inte någon extra ersättning för dessa insatser kommer motstånd att väckas mot 

de aktuella förändringarna. Även tidpunkten för förändringen är viktig för 

förändringens bemötande. Om en förändring införs i ett system som uppfattas 

som väl fungerande kan förändringen upplevas som onödig och därför 

ifrågasättas. Det är också viktigt varifrån informationen om förändringen 

kommer. För att minska uppkomsten av motstånd bör information komma från 

huvudkällan och inte vara sekundär information, exempelvis via media eller 

ryktesvägen. (Kirkpatrick, 1985) 

 

 

3.2.6.2 Positiva konsekvenser av motstånd till förändring 

Ahrenfelt (1995) menar att det goda förändringsarbetet kräver ett visst 

motstånd för att generera en positiv energi som i förlängningen skapar kreativ 

kritik vilket underlättar och gör förändringsarbetet bättre. Ahrenfelt (1995) 

understryker att en tidsaspekt ofta föreligger vid förändring. Motståndet kan 

enligt Ahrenfelt (1995) ha en positiv inverkan i början för att senare övergå till 

acceptans och förståelse för förändringen.  

 

Motståndet bör enligt Ahrenfelt (1995) ses som något positivt och att energin 

som motståndet skapar krävs för att på ett målinriktat sätt kunna ta itu med 

fallgropar och ifrågasättande av förändringen. Motstånd till förändring är ofta 

det enda sättet att skapa ett äkta engagemang när förändringstrycket är externt 

och engagemanget verkligen behövs för att kunna genomföra 

förändringsprocessen. Motstånd till förändring skapar enligt Ahrenfelt (1995) 

en viktig drivkraft och gör individen medveten om den aktuella förändringen. 
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Drivkraften leder till engagemang gällande förändringen och leder till en mer 

kreativ förändringsprocess då nya infallsvinklar tas upp. 

 

Ahrenfelt (1995) behandlar främst internt motstånd men vi menar att även att 

ett visst externt motstånd kan sporra ett företag eller organisation att 

genomföra en bättre och mer kreativ förändringsprocess. Motståndet får 

givetvis inte vara för starkt, men ett visst motstånd kan leda till förbättringar 

och driva processen framåt. Motståndet kan även göra att företaget får 

anledning att tänka över förändringen ytterligare och på så vis får en chans att 

anpassa förändringen till de externa krav som ställs (Ahrenfelt, 1995). Om inte 

företaget tar hänsyn till ett eventuellt motstånd och strävar mot att minimera 

detta är sannolikheten stor att anställda eller externa intressenter utvecklar en 

negativ attityd mot förändringen i fråga. Motstånd till förändring kan ta sig i 

uttryck på många olika sätt, dels på de sätt som tidigare beskrivits, men också 

genom nedanstående försvarsmekanismer.  

 

 

3.2.7 Försvarsmekanismer  

Kets de Vries och Miller (1985) menar att det finns fem försvarsmekanismer 

som kan verka hindrande mot förändringar. Dessa är förträngning, regression, 

projektion, rationalisering och förnekelse. Förträngning innebär att känslor 

och tankar läggs till det omedvetna och skiljs från medvetandet. 

Förträngningen blir ett sätt för individen att undvika tankar och känslor som 

frambringar oro och kan yttra sig i minnesluckor och glömska. Regression är 

ett uttryck för återgång till beteenden i ett tidigare stadium i individens 
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utveckling. Denna försvarsmekanism beror på att självkänslan uppfattas som 

hotad. Med projektion menas att individens egna känslor överförs till någon 

annan i syfte att undvika konflikt med egot. Rationalisering innebär att 

individen skapar förklaringar och tankemönster för att lättare kunna hantera 

och acceptera en förändring. (Kets de Vries & Miller, 1985) 

 

Vi är uppfattningen att ovanstående försvarsmekanismer främst är 

applicerbara vid radikala förändringar. Försvarsmekanismerna kan utlösas vid 

dödsfall eller liknande. Dock kan man se symptomen även vid mindre 

förändringar, exempelvis vid omorganisationer eller dylikt och vi menar 

därför att en diskussion kring försvarsmekanismer är på sin plats. För vissa 

individer kan en förändring av det vardagliga beteendet eller vanemönstret 

dessutom i vår mening vara ångestladdat. 

 

Att reagera med förnekelse är den vanligaste försvarsmekanismen för att inte 

behöva kännas vid existensen av något oönskat eftersom sanningen är för 

ångestladdad. Förnekelsen leder till att individen tillfälligt får en uppfattning 

av att ingenting förändrats vilket i sin tur får till följd att information som 

skulle kunna stå i konflikt med denna uppfattning förnekas. Vanligtvis är 

förnekelse ett kortvarigt fenomen som återföljs av en konfrontation med den 

ångestladdade sanning som förträngts. (Kets de Vries & Miller, 1985) 

 

Enligt Angelöw (1991) har försvarsmekanismer till uppgift att minska 

upplevelsen och medvetandet av hot mot det egna jaget eller egot. Även 

aggression ses som en försvarsmekanism och är en reaktion på förändring. 

Denna fungerar som ett försvar när förändringen upplevs som hotfull. 
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Aggressionen utgörs inte av naturlig ilska utan av en överdriven, ibland 

oförklarlig aggressivitet. Vidare tar Angelöw (1991) upp misstänkliggörande 

som en försvarsmekanism. Denna försvarsmekanism innefattar misstro till det 

motiv som upphovsmakarna till förändringen har. 

 

Misstro anser vi är en vanlig försvarsmekanism som kan ses som 

sammankopplad med de reaktioner som vi tidigare diskuterat gällande 

inledningsfasen av en förändringsprocess där frågor ofta väcks angående 

förändringens nödvändighet. Människan vill gärna gå i gamla hjulspår, där det 

mesta är tryggt och bekant. Om någon i tillstånd av trygghet och harmoni 

förespråkar förändringar omkullkastas tryggheten och misstro kan väckas mot 

motiven till förändringen eftersom individen är nöjd med situationen som den 

är och inte vill se någon förändring. 

 

En annan försvarsreaktion är enligt Angelöw (1991) ointresse vilket innebär 

att individer är ointresserade av förändringen och hoppas att allt kommer bli 

som förut. Ointresse är starkt sammanbundet med förnekelse, skillnaden är 

dock att vid ointresse är individen medveten om förändringen men visar inget 

intresse för denna och är passiv, i tron om att på detta sätt bibehålla den 

nuvarande situationen. Försvarsmekanismernas effekter beror på 

omständigheterna, resultatet samt hur omfattande och kraftfulla 

försvarsmekanismerna är. Även om försvarsmekanismerna inte kan undvikas 

kan effekterna av dem minimeras bland annat genom ett konstruktivt 

förändringsarbete. 
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Efter att ha diskuterat motstånd till förändring kommer vi nedan att ta upp 

kommunikation och image då vi menar att dessa två faktorer är bidragande 

faktorer till det förändringsmotstånd som finns mot Postens omstrukturering. 

 

 

3.3 Kommunikation 

Vi har för avsikt att belysa hur Postens kommunikation har påverkat 

individers inställningar och attityder till Postens omorganisation. Detta främst 

på grund av att uppfattningen av kommunikationen inom 

marknadsföringsområdet av Kotler (1999) hålls som en bidragande faktor till 

hur information uppfattas och tas emot.  

 

Ett företags kommunikation och information utåt mot intressenter såsom 

kunder menar vi är faktorer som kan minimera motståndseffekterna och 

underlätta genomförandet av förändring. Detta under förutsättning att 

kommunikationen och informationen är tydlig och förmedlar det budskap som 

anses önskvärt att förmedla från företaget (Kotler, 1999). 

 

Kommunikationsprocessen är känslig och det finns en mängd faktorer som 

kan påverka budskapet på vägen till mottagaren. Effektiv kommunikation 

innebär att mottagaren tolkar budskapet på det sätt som sändaren hade tänkt. 

Feedback är eftersträvansvärt och innebär dubbelriktad kommunikation. 

(Jacobsen & Thorsvik, 1997)  
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3.3.1 Kommunikationsmodell 

Vi menar att en lämplig modell för att illustrera kommunikationens väg är 

Kotlers (1999) kommunikationsmodell. Den kan hjälpa oss att analysera de 

signaler som Posten sänder ut och hur dessa uppfattas bland företagets 

privatkunder. Vi anser att modellen ger en bra bild över hur 

kommunikationsprocessen fungerar och tar upp de olika delar som är 

avgörande för hur budskapet tas emot, tolkas och återförs. Vi uppfattar 

modellen som heltäckande gällande kommunikation och vi menar att den tar 

upp de faktorer som är intressanta för denna rapport. 

 

Sändaren är den som skickar ett meddelande (till exempel reklam i form av en 

annons) till en mottagare. Den som ska kommunicera (sändaren) måste 

översätta de tankar och planer som han/hon har till en form som är begriplig 

för den som vederbörande kommunicerar med (mottagaren). Sändaren kodar 

sitt meddelande genom att omvandla tankar till symboler, vilket utgör själva 

meddelandet i sig. Genom någon form av kommunikationskanal skickas sedan 

meddelandet till mottagaren, som i sin tur avkodar det, det vill säga tilldelar 

symbolerna en viss mening. Mottagaren sänder sedan ut gensvar till sändaren, 

en slags reaktion på det meddelande som sändaren skickat ut, det vill säga 

feedback. (Kotler, 1999) 
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Figur 2. Kommunikationsprocessen, Kotler, 1999, s759, egen bearbetning 

 

Under kommunikationsprocessen finns ofta en risk att det kan förekomma 

vissa störningar eller brus som i sin tur kan resultera i att mottagaren tar emot 

ett meddelande som inte stämmer överens med det meddelande som sändaren 

hade för avsikt att skicka. Brus kan också uppkomma genom att meddelandet 

inte avkodas på det sätt sändaren tänkt eller att kommunikationskanalen i sig 

påverkar innehållet i meddelandet. (Kotler, 1999) 

 

Hur kommunikationen uppfattas och bemöts är av vikt för företagets image. 

Om kommunikationen är otydlig eller bristfällig finns risk för att den bild av 

företaget som företaget självt vill förmedla inte uppfattas på önskat sätt. 

Imagen är beroende av hur kommunikationen med externa intressenter 

fungerar. (Kotler, 1999) 
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3.4 Image 

Bernstein (1985) är av uppfattningen att image är en viktig förklaringsvariabel 

till hur externa intressenter uppfattar företaget. Vi menar att beroende på hur 

informationen kring förändringen tolkas och upplevs skapas en positiv eller 

negativ inställning som sedermera återspeglas i individernas bild av företaget. 

En negativ inställning skulle således innebära motstånd till en eventuell 

förändring genom att företagets signaler tolkas på ett negativt sätt. 

 

Egentligen betyder image ”likhet”. Företaget måste arbeta mot att den image 

som uppfattas liknar företagsidentiteten – så långt det är möjligt. Alla försök 

att åstadkomma något annat kommer sannolikt att avslöjas. Observera att 

”likhet” inte är synonymt med ”identisk”. Absolut likhet är i detta avseende 

varken möjlig eller viktig. Det är viktigt att identitet och image hänger ihop 

och att bilden är i linje med de intryck som redan tagits upp. Verkligheten är 

basen för den image som önskas förmedlas. (Bernstein, 1985) 

 

”Företagets image är nettoresultatet av samspelet mellan alla de 

erfarenheter, uppfattningar, kunskaper och intryck som människor har av 

ett företag.” (Bernstein, 1985, s 64-65) 

 

 

3.4.1 Imagemodell 

Nedanstående modell behandlar image och kan vara till hjälp för att beskriva 

ett företags image hos externa intressenter. Vi menar att modellen visar hur 

image skapas och vilka faktorer som påverkas.  
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 Image byggs upp genom att företaget skickar ut ett budskap som individerna i 

målgruppen uppfattar, vilket är första delen av varseblivningen. Efter att ha 

uppfattat det budskap som företaget sänder ut bearbetas detta och värderas. 

Individerna i målgruppen associerar budskapet på olika sätt, det vill säga 

kopplar ihop intryck med tidigare erfarenheter. Genom associationen och 

lagringen av upplevelser skapas en image, den specifika individens bild, av 

företaget. (Jibréus & Nygren, 1993)  

 

Den image som byggs upp påverkar sedan beteende och attityder mot 

företaget. Om de externa intressenterna kan identifiera sig med företagets 

image och ser imagen som positiv kommer dessa intressenter uppleva 

företaget som mer attraktivt samtidigt som företagets agerande möts med en 

positiv anda. (Dutton et al, 1994)  

 

Vi tolkar detta resonemang som att företagets identitet är den uppfattning av 

företaget som finns internt i organisationen och den bild som ligger i linje med 

det som företaget önskar förmedla utåt till exempelvis kunder. Imagen är den 

externa upplevelsen av vad företaget är, gör och uppfattas som. Det är 

lämpligt att göra en åtskillnad mellan dessa två för att kunna skapa sig en 

uppfattning om vad som det är som är påverkande faktorer och varifrån dessa 

faktorer kommer.  
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Figur 3. Skapande av image, Costa 1987, i Jibréus & Nygren, 1993,  s24, egen 

bearbetning. 

 

Bernstein (1985) menar vidare att det är fel att tala om att ett företag skapar 

sin egen image. Det är bara målgruppen som kan skapa en image genom att 

välja de intryck som imagen ska baseras på.  
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4 Empiri 

 

4.1 Företagsbeskrivning 

Postens roll och uppdrag från riksdagen är att vara ett av de företag som 

behövs i samhället för att säkerställa att Sveriges befolkning skall kunna nå 

varandra med meddelanden och varor. I den mån det behövs av samhälleliga 

skäl skall Posten också kunna erbjuda grundläggande kassatjänst. 

(www.posten.se, 02-01-03) 

 

 

4.1.1 Postens affärsidé 

”Genom Posten skall man kunna nå den man vill med meddelanden och varor, 

fysiskt eller elektroniskt, snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Posten skall 

skapa mervärden, genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden och 

integrera sina tjänster i kundens verksamhet.” (www.posten.se) 

 

 

4.1.2 Det gamla Posten 

Posten är en gammal institution vars historia börjar år 1636 då det svenska 

postverket skapas efter förslag av rikskanslern Axel Oxenstierna. Förslaget 

innebar att ett postväsen skulle inrättas i landets alla provinser. Postlinjer 
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skapades genom att en ”postbonde” tillsattes utefter landsvägarna med 

skyldighet att skicka posten vidare. (www.posten.se) 

Ansvaret för uppbyggnaden låg på Gese Wechsel, "Svea rikes postmästarinna" 

som chef för Stockholms postkontor ledde postverket fram till 1642. 

Kanslikollegiet hade det övergripande ansvaret för Postens drift och ekonomi. 

(www.posten.se) 

 

1718 genomförde Karl XII sin postreform där kungen beslutade om en 

sammanslagning av postväsendet och gästgivarrörelsen i Sverige. Gästgivarna 

var tidigare ansvariga för personbefordran och nu ville man kombinera de två 

transportsystemen. Gästgivarna ville dock inte ha med Posten att göra och 

Postmästarna ville inte bli Gästgivare. När kungen dog återgick därför allt till 

den gamla ordningen. (www.posten.se) 

 

1855 infördes enhetsporto och frimärken. Man började nu sälja de första 

svenska frimärkena - skilling banco. Det billigaste kostade tre skilling, vilket 

motsvarade en timmes arbete för en vanlig arbetare och det dyraste var på 24 

skilling. (www.posten.se) 

 

Privat brevbäring fanns i Stockholm och Göteborg. Riksdagsbehandlingen 

beslutade att ge Postverket ensamrätt till all regelbunden utdelning mot avgift 

av ”förseglade eller eljest tillslutna brev och brevkort” genom 

monopolkungörelsen 1888. Monopolet gällde således både lokal- och rikspost. 

(www.posten.se) 
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4.1.3 Postens organisation och uppdrag 

Numera är det Riksdagen som stiftar lagar och bestämmer i huvudsak 

riktlinjerna för Postens verksamhet i Sverige. De frågor som rör Posten 

behandlas i trafikutskottet. Postfrågorna kan också ha en viss beröring med 

näringsutskottets och finansutskottets verksamhet. De grundläggande 

regleringarna finns i Postlagen (Höglund, 1993:1684)  

 

Postlagens första paragraf tar bland annat upp att det ska finnas en 

rikstäckande postservice där brev och andra adresserade försändelser på högst 

två kilo ska kunna nå alla, oavsett adressort. Därutöver ska en rikstäckande 

kassaservice finnas som innefattar att alla individer ska kunna göra och ta 

emot betalningar. Dessa två tjänster skall vidare tillhandahållas till rimliga och 

enhetliga priser. (Höglund, 1993:1684 §1) 

 

På enheten för infrastruktur, kommunikation och IT på näringsdepartementet 

behandlas frågor om lagar och reglering av postmarknaden. De närmare 

bestämmelserna som kompletterar Postlagen finns i Postförordningen som 

beslutas av regeringen. Inom näringsdepartementet finns också ägarenheten, 

här ligger förvaltningsansvaret för de flesta statliga bolag, inklusive Posten. 

Departementet röstar för statens aktier på Posten AB: s bolagsstämma och 

utser vid denna en styrelse i Posten. Posten är alltså ett aktiebolag och har att 

rätta sig efter Aktiebolagslagen. (www.posten.se) 

 

Post- och Telestyrelsen (PTS) har i uppgift att övervaka att postverksamheten 

i landet fungerar som riksdagen och regeringen beslutat. PTS lämnar tillstånd 

till de bolag som vill bedriva postverksamhet i landet. (www.posten.se) 
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4.1.4 Korta fakta om Posten 

Under 1999 hade Posten cirka 42 000 anställda och en omsättning på drygt 24 

miljarder kronor. Posten ger service till 4,1 miljoner hushåll och 500 000 

företag, och varje arbetsdag säljs tjänster för 90 miljoner kronor och 22 

miljoner försändelser behandlas. (www.posten.se) 

  

Posten hade innan omorganisationen ett distributionsnät bestående av 13 

brevterminaler, 11 paketterminaler, 750 utdelningskontor och 134 

paketdistributionskontor. Innan Postens omorganisation fanns det också 1 750 

serviceställen jämfört med cirka 3 000 efter omorganisationen. Svensk 

Kassaservice kommer i egen regi att finnas på 1 350 platser runt om i landet 

och hos 2 750 lantbrevbärare.(www.posten.se) 

 

Alla privatpersoner, företag och organisationer i Sverige samt utländska 

företag med affärsrelationer i Sverige kan anses vara kunder till Posten, men 

även svenska, nordiska och baltiska företag med affärsrelationer i utlandet är 

kunder till Posten. Privatpersoner är de största mottagarna av Postens brev- 

och pakettjänster. Företagen står dock för den största delen av Postens 

intäkter. Huvudmarknaden är Norden tillsammans med länderna kring 

Östersjön. (www.posten.se) 

 

 

4.2 Insamlad data 

I detta avsnitt presenteras svaren från våra genomförda intervjuer. Vi gör en 

indelning i inledande och avslutande frågor samt åtskillnad mellan Posten som 
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organisation och den nuvarande omorganisationen. För att göra 

empirisammanställningen så överskådlig och lättillgänglig som möjligt har vi 

valt att presentera en sammanställning av frågor och svar i kronologisk 

ordning enligt bilaga 1. En utförlig beskrivning av genomförandet finns i 

Kapitel 2.7 Tillvägagångssätt. 

 

 

4.2.1 Inledande, mer allmänna frågor kring förändring 

Svaren på vår första fråga gällande hur förändring upplevs i allmänhet 

varierade förhållandevis jämnt mellan positiva och negativa uppfattningar och 

uttalanden kring förändring. En intervjuperson som såg positivt på förändring 

menade att förändring är ett spännande inslag i tillvaron:  

 

”Förändring i allmänhet är något som får mig alert och nyfiken, jag vill 

gärna se vad framtiden har att ge.” (23-årig kvinna) Hon tillade dock att vissa 

förändringar kunde vara smärtsamma och upplevas som jobbiga, men att de 

flesta förändringar ändå är nödvändiga och många gånger naturliga.  

 

Andra ord som förknippades med förändring var bland annat förbättring, 

positivt och nytänkande som de mest positiva aspekterna och otrygghet, 

osäkerhet och rädsla hos dem som förknippade förändring med något negativt. 

 

Någon respondent antydde att förändringar alltid upplevs som ansträngande 

och svårhanterliga och sade: ”När jag hör ordet förändring tänker jag direkt 

på otillräcklighet och otrygghet, jag är rädd för att jag inte ska klara av den 
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nya situation som förändringen kommer att innebära.” (58-årig kvinna) 

Respondenten uppgav att den rädsla som hon känner påverkar hennes 

prestations- och motivationsförmåga i en negativ riktning. 

 

”Jag har en otrolig respekt för begreppet förändring, det ger nya 

förutsättningar, många gånger ändras på sådant som inte känns viktigt” var 

en 45-årig mans svar på frågan gällande hur han ser på förändring i sitt liv. 

Respondenten fortsatte och förklarade att det i många avseenden förekommer 

förändringar som inte känns motiverade eller nödvändig. En annan tillfrågad 

var av samma åsikt och menade att man ofta förändrar saker på ytan istället 

för att gå till botten med problemet.  

 

De flesta intervjupersonerna antyder att förändring i deras liv förknippas med 

något negativt. Brutna vanor och rutiner är den främsta orsaken till denna 

negativa attityd till förändring, eller som en respondent uttryckte det: ”Jag 

känner mig som en pensionär” (25-årig man). Denna respondent menade att 

på grund av att förändringar i de allra flesta avseenden upplevs som negativa 

ansåg denne sin ”konservativa och gammalmodiga” inställning likna en äldre 

människas åsikt. Han tillade vidare en önskan om att kunna hantera förändring 

på ett enklare och mer entusiastiskt sätt.  

 

Bland de intervjuade som välkomnar förändring i sina liv nämns förändring 

som en nödvändighet och som ett spännande och utvecklande inslag i 

vardagen. 
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Bland de tillfrågade i intervallet 18-25 år var den vanligaste positivt upplevda 

förändringen förknippad med att flytta hemifrån eller att bli antagen till 

önskad utbildning. ”Det absolut bästa som hänt mig var att bli antagen till 

lärarprogrammet på universitetet” (25-årig kvinna) Respondenten uttalade 

också att denna förändring innebar flytt hemifrån och ett stort steg mot ett mer 

självständigt och ansvarstagande liv. De respondenter som var över 25 år 

värdesatte främst familjeförhållanden, såsom barnafödande, eller något 

arbetsrelaterat. ”Att bli pappa är det häftigaste som har hänt mig någonsin, 

jag känner att jag har utvecklats enormt som människa i och med detta.” (30-

årig man)  

 

De vanligaste svaren bland de negativt upplevda förändringarna var angående 

fysisk skada, exempelvis sjukdom, eller någon arbetsrelaterad faktor, såsom 

förändrade arbetsrutiner, arbetstider eller någon annan typ av organisatorisk 

förändring. ”En stor förändring i mitt liv var när jag för en tid sedan fick 

diabetes, jag fick helt lägga om mina kostvanor och sätt att leva.” (58-årig 

kvinna) Respondenten tillade att sjukdomen fick stora konsekvenser under en 

tid men att hon nu lärt sig att leva med sin diabetes och numera återigen njuter 

av livet.  

 

”Jag blev förbannad när delar av min avdelning flyttades till ett annat hus, 

varför skulle vi som arbetar med samma saker sitta på olika ställen?” (48-årig 

man) Den tillfrågade utvecklade sitt svar med att förändringen i hans ögon var 

helt onödig och enbart skapade merjobb och besvär för de inblandande. 
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På frågan om huruvida en förändring skulle genomföras vid en tidpunkt eller 

mer inkrementellt fördelades svaren jämnt mellan de två svarsalternativen. De 

flesta av de tillfrågade tillade dock att det är önskvärt att större förändringar 

sker utspritt över tiden så att chans ges till anpassning ”Mindre förändringar – 

så man hinner vänja sig” (58-årig kvinna). En annan respondent menade att: 

”Det kan vara skönt med stora förändringar, dock behöver inte stora 

förändringar ha större effekt, men jag tror att mindre förändringar är lättare 

att ta till sig och genomföra” (33-årig kvinna)  

 

Vid små förändringar ansågs det av någon som lämpligt att snabbt 

implementera förändringen för att uppnå ett nytt tillstånd. Om uppgiften och 

målet med förändringen, oavsett omfattning, var klar och tydlig ansåg dock en 

respondent att det var lämpligt att själva förändringen genomfördes snabbt. 

 

 

4.2.2 Direkta frågor 

 

4.2.2.1 Posten som organisation 

De flesta av de tillfrågade associerade Posten med materiella ting som 

logotypen, brevlådor, paket och brev. Gul låda, blått horn och postbilen var ett 

svar som återkom i varierande former. Dessa materiella ting är det som i teorin 

benämns som företagets visuella kännetecken. Andra associationer som dök 

upp var långa köer, inkompetent personal och ovisshet.  
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 ”Posten behöver mer konkurrens för att skärpa till sig, nu kan Posten göra 

som dom vill utan att ta hänsyn till marknadskrafter.” (48-årig man) 

Respondenten förtydligade sitt uttalande med att om Posten skall agera på en 

konkurrensutsatt marknad så måste det vara en marknad som följer de 

ekonomiska spelreglerna där Posten inte tillåts agera som monopolister. Den 

48-åriga mannen menade också att Posten är det ”sista statliga företaget” som 

faller och att Posten i respondentens jämförelse med andra statliga företag är 

sena att förändra sin organisation. Några respondenter angav även positiva 

kopplingar, bland annat bra brevdistribution och bra öppettider. 

 

Respondenterna anser att Postens rykte har skiftat från att innan 

omstruktureringen varit stabilt och gott till att i nuläget upplevas som något 

”skamfilat” och inte särskilt gott.  ”Jag är trött på deras sätt att agera mot 

privatkunder, Posten har lagt för stort fokus på sina större kunder. Numera är 

det avgifter på varenda räkning som betalas, det känns som om Posten införde 

avgifterna för att bli av med oss privatkunder.” (30-årig man)  

 

De få som fortfarande tycker att posten rykte är gott baserar detta på Postens 

goda tillgänglighet och goda öppettider. ”Posten känns kvalitet, jag upplever 

en säkerhet när lådan är tömd.” (25-årig man) 

 

Det genomgående svaret på frågan angående det nya sättet att sköta sina 

postärenden är att det upplevs som besvärligt att behöva bryta rutiner och 

utföra sina postärenden på ett nytt och annorlunda sätt. De flesta 

intervjupersonerna upplever det dock som naturligt att även Posten utvecklar 

sig och sin organisation. ”Jag ser Postens utveckling som en naturlig 
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samhällelig utveckling, det är inget jag kan göra någonting åt det är bara lära 

sig att tänka om.” (45-årig man) Någon nämner att Posten förlorat i trygghet, 

delvis beroende på att denna respondent inte längre vet var och hur 

postärenden nu ska genomföras. ”Jag upplever att Posten har förlorat i 

trygghet, jag är inte säker på den nya personalens kunskap och förmåga att ta 

hand om Postens kunder.” (89-årig kvinna)  

 

En annan tycker det är jobbigt att behöva tänka om och lära sig att utföra sina 

”rutiner” på ett nytt sätt. Någon intervjuperson var inte nöjd med att Posten nu 

återfinns i den lokala matbutiken och uttryckte sitt missnöje gällande denna 

personals kompetens och serviceförmåga.  

 

De förväntningar respondenterna hade på Posten kretsade till största del kring 

brevdistributionen, exempelvis att brev under ett dygn skall komma fram till 

avsedd adress. Flertalet av respondenterna antydde även att 

paketdistributionen var en tjänst som måste fungera. De flesta av de tillfrågade 

var nöjda med hur dessa två tjänster fungerade innan omorganisationen. ”Jag 

har varit nöjd med hur Posten har fungerat tidigare och förstår inte varför 

man ska ändra på saker och ting, det känns som om det blir en förändring till 

det sämre och inte tvärtom som man skulle kunna ha hoppats.” (23-årig 

kvinna) En förväntning som ett flertal respondenter hade på Posten var att 

Posten inte ska höja portot. 

 

Det som respondenterna ansett fungerat bra hos Posten innan 

omorganisationen var bland annat tryggheten som förknippades med Posten 

som företag och att allt som gick att härröra till postverksamhet gick att utföra 
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på ett och samma ställe. ”Förr var Posten ett företag man kunde lite på, nu 

har jag fullständigt tappat förtroendet för Posten.” (48-årig man) Mannen 

sade vidare att han tyckte Posten hade tappat fokus på sin kärnverksamhet och 

ville snarare att Posten skulle lägga ner in- och utbetalnings möjligheterna och 

låta bankerna sköta dessa ärenden. Samarbetet med Nordbanken ansågs av 

somliga ha fungerat bra och var en uppskattad tjänst. De klagomål som yttrats 

i samband med denna fråga var till största del förknippade med Postens 

service på kontoren, exempelvis öppettider och väntetider. 

 

Den gemensamma nämnaren för svaren på hur Posten förändrat sig över tiden 

var att Posten inte förändrat sig alls eller mycket lite under åren. ”Innan 

förändringen var det ingen som tänkte på Posten, varken för eller nackdelar, 

nu verkar alla ha en åsikt.” (18-årig kvinna) Flertalet poängterade att Posten 

tidigare fungerat bra och att de därigenom inte sett någon anledning till varför 

Posten skulle genomföra några förändringar inom organisationen. ”Jag har 

inte sett några förändringar som gynnat oss kunder, säkerligen har 

förändringar på företagssidan skett utan min vetskap.” (30-årig man) 

 

Samtliga respondenter uppger känslan av att Posten gör förändringen för egen 

vinning. ”Att Posten gjort detta för sin egen vinning är inte svårt att se, det är 

mest en pengafråga tror jag” (25-årig man) Variationer av svaret förekommer 

som exempelvis att Posten är del av en samhällelig utveckling och har försökt 

ta hänsyn till sina privatkunder. Någon nämner att det lyser igenom att Posten 

genomför förändringen för sin egen skull och till företagskundernas fördel, 

samma respondent nämner också att denne känner sig förbigången av de 
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”större” företagskunderna. En annan respondent menar att: ”Förändringen är 

anpassad för de yngre som fixar allt ändå.” (58-årig kvinna) 

 

”Allt handlar om pengar nuförtiden” (89-årig kvinna), säger en tillfrågad om 

anledningen till Postens omorganisation. ”För att spara pengar” är också det 

svar som nämns mest frekvent. Vissa respondenter utvecklade sina svar med 

att förändringen var ett svar på det förändringsbenägna samhället. Samtliga 

respondenter är dock överens om att förändringen har en ekonomisk 

bakgrund. Som ett sidospår nämns ”om Posten ska styras som ett företag 

måste staten ge Posten större subventioner alternativt styra Posten mer 

bestämt med mer statligt inflytande” (45-årig man) 

 

 

4.2.2.2 Postens omorganisation 

Hur respondenterna upplever den just nu pågående förändringen var den fråga 

som engagerade respondenterna mest. ”Jag tycker att omorganisationen är 

onödig och leder enbart till att det blir obekvämt för de allra flesta, hur ska 

den nya personalen kunna klara av det som Postens egen personal inte 

klarade av?” (52-årig kvinna) Respondenten menade att den nya personalen 

inte skulle vara tillräckligt kompetent för att klara av både sina vardagliga 

sysslor i butiken eller liknande samtidigt som de nya posttjänsterna. En annan 

respondent menade att Posten ”nedvärderar sin egen personal” i och med att 

Posten, enligt denna respondent, anser att vem som helst kan sköta detta arbete 

utan någon ytterligare utbildning, dessutom utöver sitt vardagliga arbete. 

Någon uttalade en undran över nyttan med Svensk Kassaservice: ”Varför 
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Svensk Kassaservice, jag förstår inte vad det ska vara bra för?” (22-årig 

kvinna) 

 

Ord som också nämndes som svar på frågan om den pågående förändringen 

var oförberett, inkompetent personal, onödig, färre kassor, bakåtsträvande, 

slöseri med pengar, inkonsekvens, sämre social verksamhet, stängda 

möjligheter att besöka Posten på grund av längre resväg, strul, allt sker på en 

gång och någon säger slutligen: ”Det verkar vara en komplex organisation, 

vet dom själva vad dom gör? Jag vet själv knappt var man köper porto nu 

förtiden.” (22-årig kvinna) 

 

En del respondenter såg dock en del positiva aspekter såsom längre öppettider 

och större tillgänglighet men en av de tillfrågade uttryckte sitt missnöje med 

att ”det verkar som om serviceställena har blivit begränsade i sin 

postverksamhet jämfört med vad Posten lovade, fastän ICA har öppet till 

18.00 sa kassörskan att Posten, redan vid 16.00, var stängd för dagen.” (20-

årig man) 

  

Ett svar som angetts gällande huruvida Postens omorganisation gjort det bättre 

alternativt sämre för respondenten är att avståndet till Posten blir större och att 

det blir mer tidskrävande att utföra sina postärenden. Respondenterna ser en 

risk i att färre kontor renderar i sämre service. ”Jag ser inget positivt med 

Postens förändring det är en stor rationalisering utan att servicen för den 

skull blivit bättre.” (22-årig kvinna) Somliga menar dock att det kan bli 

smidigare genom att ”man är ändå i en matbutik och handlar och har därmed 

möjlighet att utföra allt på ett ställe”. Någon menar också att förändringen 



– Empiri – 
 

 70

förhoppningsvis är bra på lång sikt men att en ”invänjningsperiod” krävs. En 

respondent uttalade sitt missnöje över risken för att kärnverksamheten (som 

respondenten uttrycker som ”brevhantering”) spolieras.  

 

Frågan om Postens förändring hade upplevts annorlunda om möjlighet till att 

vara delaktig i förändringsprocessen getts, upplevdes av så gott som alla 

intervjuade som ett positivt inslag. Vi som intervjuare gav som förslag att 

exempelvis fylla i en enkät inför en stundande förändring. Någon nämnde att 

just möjligheten till att få påverka utfallet är viktig för att lättare ta till sig 

förändringen även om den ifyllda enkäten inte var direkt avgörande för 

beslutet om förändringen. ”Det är lättare att ta till sig förändringen om man 

fått möjligheten att vara med och påverka” (48-årig man). Några nämnde 

feedbacks positiva aspekter och menade att det är lämpligt att följa upp 

förändringens utfall.  

 

En respondent menade att Postens stora misstag i omorganisationen gäller 

brist på delaktighet och förankring i förändringsbeslutet hos sina privatkunder. 

Missnöje till förändringar utan tydlig mening eller ett tydligt behov uttalades 

under denna fråga. ”Jag tror inte att folk gillar förändringar som inte är 

motiverade eller upplevs som onödiga, varför ska man ändra på saker som 

fungerar?” (58-årig man) Denna respondent kommenterade också att 

människor inte orkar fylla i enkäter som ändå ingen med största sannolikhet 

kommer att ta hänsyn till. Några respondenter uttalar vikten av Posten är 

lyhörda och tar till sig av den kritik och feedback som uppstått. 

Respondenterna menar att Posten kan dra nytta av det som kunderna har att 

säga. 
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Samtliga respondenter upplevde Postens information/reklam inför och under 

omorganisationen som bristfällig och ej tillräckligt informativ. Flertalet tyckte 

att informationen angående omorganisationen kom för sent och därför inte 

fick den effekt som troligen var avsedd. ”Det spelar väl ingen roll om någon 

förklarar för mig vart jag ska gå när jag redan gjort misstagen på egen hand 

och blivit sur.” (20-årig man) Några tillfrågade tyckte inte att det var lämpligt 

att ”skämta” om förändringen då de ansåg att budskapet då försvann och att 

reklamen som informationsspridare blev meningslös. ”Jag tycker det verkar 

som att Posten insett att de gjort bort sig och istället för att ta konsekvenserna 

av sitt beteende försöker de göra hela felsteget till ett stort skämt.” (18-årig 

kvinna) Det brev som skickats ut till postens samtliga privatkunder har 

bemötts med blandad kritik, vissa tyckte brevet var informativt och 

nödvändigt medan andra tyckte brevet verkade opersonligt och ointressant och 

valde därför helt enkelt att inte läsa det. Någon respondent menar att Postens 

kampanj borde ha varit större och mer omfattande. ”Jag tycker det hade varit 

lämpligt med en reklamfilm som talar om vad förändringen innebär istället för 

larviga sketcher som ingen förstår.” (45-årig man) 

 

De flesta respondenter menar att brutna vanor och nya rutiner till störst del 

bidragit till respondentens missnöje till Postens omorganisation. Några 

tillfrågade invände också att osäkerheten kring vad som kommer att hända och 

hur Postens förändring i praktiken kommer att se ut är en bidragande faktor till 

sitt missnöje mot Postens förändring. Det faktum att alla postärenden inte kan 

utföras på samma ställe har också varit skäl till varför respondenter är 

missnöjda med Postens förändring. ”Varför ska något som fungerat och 

funnits under samma tak nu flyttas och göras svårare att nå, detta övergår 
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verkligen mitt förstånd.” (52-årig kvinna) Att man ej längre kan skicka brev 

och köpa frimärken i Postens egna lokaler har även detta bidragit till ett 

motstånd till Postens förändring. Någon respondent uttryckte missnöje över att 

någon annan ska sköta Postens jobb.  

 

Vidare uttrycker flertalet respondenter att Postens omorganisation inte bidragit 

till någon förbättrad service och att detta upplevs som en stark källa till 

motstånd mot förändringen. ”Jag tycker alltihop verkar vara ett enda slöseri 

med pengar, det måste ha kostat hur mycket som helst att byta ut alla 

postlådor och utbilda ny personal, kunde inte dessa pengar lagts på att utöka 

den befintliga servicen istället? Å andra sidan verkar inte den nya personalen 

särskilt kunnig så där har nog inga pengar ödslats.” (65-årig man) 

 

De flesta respondenterna menar att allmänheten är trötta på förändring och 

anger detta som ett tänkbart svar på frågan om andra människors orsaker till 

förändringsmotstånd till Postens omorganisation. Någon menar att det har 

blivit för mycket ”förändring för förändringens skull”. En annan respondent 

menar att det är naturligt med motstånd vid förändringar som försämrar 

servicen och situationen för kunderna. ”Klart som fan att folk blir upprörda 

när saker sker som gör tillvaron svårare och krångligare än vad den behöver 

vara.” (30-årig man) Somliga respondenter ser Posten som droppen som fått 

bägaren att rinna över. ”Jag är rädd för förändring av statliga företag, de 

brukar inte sluta lyckligt.” (58-årig man) Även brutna vanor och nya rutiner 

nämns som troliga orosmoment hos andra individer. De äldre tillfrågade 

menar att de flesta yngre inte har några problem med Postens förändring 

samtidigt som några av de yngre respondenterna uppfattar att många äldre 
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upplever ett starkare motstånd till förändring för att de eventuellt tappar den 

sociala kontakt som Posten i vissa fall inneburit. 

 

En respondent nämner ”småsaker” som irritationsmoment och menar att det 

faktum att frimärken inte kan köpas på Posten samt att kunderna inte kan 

utföra alla postärenden under samma tak är faktorer som skapar 

förändringsmotstånd hos allmänheten. 

 

 

4.2.3 Avslutande, mer individuella frågor 

Hur ofta de tillfrågade brukar besöka ett postkontor eller utföra postärenden 

varierar naturligtvis, allt ifrån två besök på ett år till två gånger per vecka. Det 

vanligaste svaret är cirka ett postbesök per månad. ”Jag går inte så ofta till 

Posten längre – jag sköter det mesta via banken.” (58-årig man) 

 

De flesta tillfrågade vill inte genomföra sina postärenden via Internet. Det är 

endast ett fåtal som överhuvudtaget vet vilka tjänster som Posten kan erbjuda 

via hemsidan. ”Det enda jag vet om hemsidan är att man kan söka på 

postnummer när jag ska skriva brev.” (20-årig man) Den andel (sex av femton 

personer) av de tillfrågade som i dagsläget använder sig av en Internetbank är 

nöjda med detta sätt att genomföra sina bankärenden och såg inte Posten som 

någon alternativ lösning. De flesta respondenterna ser dock Internet som ett 

framtida sätt att sköta exempelvis in- och utbetalningar, men är osäkra på 

Postens roll i denna utveckling. Möjligheten att ta emot post i en så kallad e-
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box via Postens hemsida ansågs inte heller, åtminstone inte i nuläget, som 

önskvärt. 
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5 Analys 

Vi avser att i analyskapitlet utgå ifrån och följa den struktur som återfinns i 

teoriavsnittet och analysera empirin som vi i kapitel 4 Empiri redogjorde för. 

Analysen av empirin kommer att ligga till grund för att besvara våra 

frågeställningar och vårt syfte. Vi vill inledningsvis göra läsaren uppmärksam 

på att de orsaker till förändringsmotstånd som vi belyser är delar som 

tillsammans bildar en helhet. Orsakernas effekter varierar i styrka och från 

individ till individ. I vissa fall är en orsak tillräcklig för att ett 

förändringsmotstånd skall uppstå men i de flesta fall är det flera orsaker som 

tillsammans leder till ett förändringsmotstånd. 

 

 

5.1 Förändring 

 

5.1.1 Inkrementell, revolutionär och evolutionär förändring 

Vilken typ av förändring som väljs vid genomförandet av en förändring är 

beroende på hur förändringen kommer att mottas och accepteras av berörda 

parter, såväl internt som externt. Ett flertal respondenter kommenterade att de 

gärna sett att Posten genomförde sin omorganisation i etapper med 

övergångsperioder. De respondenter som önskade inkrementell förändring var 

även mer positivt inställda till inkrementell förändring i övriga samhället och 

runt omkring sina liv. De respondenter som förespråkade inkrementell 

förändring önskade detta då de ansåg att denna typ av förändring ger chans till 
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anpassning och underlättar genomförandet eftersom man inte väcker lika 

starkt motstånd.  

 

Förespråkare av stora, mer direkta förändringar, kan ha andra motiv såsom att 

förändringen sker snabbare, märks mer och således kan få större 

genomslagskraft. Denna typ av mer revolutionära förändringar används av 

företag i behov av förändring eller företag i kris. Upplever företagsledningen 

att det går dåligt för företaget och åtgärder behöver vidtas kommer troligtvis 

snabba och drastiska förändringar komma till stånd snarare än vid 

inkrementell förändring eller evolution. Företag i kris kommer i enlighet med 

De Wit och Meyer (2001) att genomföra drastiska förändringar då orörlighet 

och passivitet annars kommer leda företagen i konkurs.  

 

Våra respondenter ser inte Posten som ett företag i kris. Istället uppfattas 

Posten av de intervjuade som ett företag som går bra och som har en lång 

tradition av fungerade verksamhet. De Wit och Meyer (2001) menar att 

företag som befinner sig i en stabil omgivning ofta kan ha svårigheter att få 

acceptans vid genomförandet av stora förändringar. Ett av de mönster som vi 

sett är att många av respondenterna upplever att ingen förändring behövs då 

Posten tidigare uppfattats som stabilt och väl fungerande. Denna upplevda 

brist på motiv för förändringen tolkar vi som en bidragande orsak till 

uppkomsten av förändringsmotstånd. 
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5.1.2 Proaktiv eller reaktiv förändring 

Någon respondent ansåg Posten vara det ”sista statliga företaget” som 

förändrar sig. Detta kan förstås tolkas på flera olika sätt men vi menar att 

Posten, om detta påstående skulle stämma med verkligheten, upplevs vara sent 

ute i sin förändringsprocess om man ser till tidigare förändringar hos företag 

som Telia och SJ.  

 

Ovanstående resonemang gällande Posten som det sista statliga företaget kan 

även ses ur motsatt perspektiv, där Posten istället är för tidigt ute då flertalet 

av våra respondenter inte kunde se några anledningar till varför Posten skall 

förändra sig. Allt tycks ha fungerat tillfredsställande, vilket kan tyda på att 

Posten istället är förutseende och bestämmer sin egen väg innan den verkliga 

krisen eller behovet av förändring uppkommer.  

 

Om förändringen är proaktiv kan det således vara svårt att se och förstå skälen 

till en större förändring. Företaget ligger så att säga ”före sin tid”. Om en 

förändring istället är reaktiv är förändringen eventuellt lättare att förstå då 

förändringen i detta läge många gånger krävs för överlevnad. I likhet med 

Nadler och Tushman, (1990) blir den reaktiva förändringen en reaktion på den 

samhälleliga utvecklingen.  

 

 

5.1.3 Strukturell och kulturell förändring 

Postens förändring kan ses som både strukturell och kulturell. Posten ändrar 

mycket internt i organisationen vilket är den typ av förändring som De Wit 
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och Meyer (2001) benämner som strukturell. Den interna förändringen syns 

även utåt, bland annat genom indelningen i Svenska Kassaservice, Posten och 

Serviceställen. Det är således inte enbart förändringar inom organisationen 

som märks utan även omgivningen påverkas genom att den blir tvungen att 

förändra sättet att sköta postärenden på. På så vis förändras också det 

tillvägagångssätt vilket vi tolkar som det teorin benämner ”kulturen” att gå till 

Posten. Vi menar att kultur i detta avseende innebär det fysiska genomförandet 

av postärenden och möjligheten att utföra alla ärenden under samma tak. För 

att kunna utföra postärenden på det nya sättet måste kunderna lägga om sina 

vanor och rutiner.  

 

De ärenden som tidigare kunde utföras under ett tak är nu exempelvis förlagda 

till en närbutik, Internet eller Svensk Kassaservice. Enligt våra respondenter är 

de brutna vanorna och kravet på byte av rutiner två av de svåraste 

förändringarna att genomföra, oavsett om det gäller Posten eller livet i övrigt. 

En av Postens uppgifter har i vår mening varit att påverka sina kunder samt att 

lära dem att utföra sina postärenden på ett nytt sätt. Utifrån de svar vi fått i 

våra intervjuer har vi fått uppfattningen att Posten inte upplevs ha lyckats med 

denna del av förändringsarbetet då flertalet av respondenterna förmedlar 

känslan av att de inte vet var de ska gå samt hur de ska gå tillväga för att sköta 

sina postärenden. 
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5.2 Förändringsmotstånd 

 

5.2.1 Motstånd 

Motstånd är enligt Olsson (1985), som tidigare nämnts i kapitel 3.2.1, något 

som uppstår i en partsrelation. Det behövs således två parter för att motstånd 

ska väckas, i vårt fall Posten och företagets privatkunder.  

 

En individ som är negativt inställd till ett företag är enligt Kirkpatrick (1985) 

inte sen att skjuta ifrån sig och förkasta det budskap som rör förändringen. Vi 

kan dock inte se att de respondenter som var negativt inställda till Posten 

redan innan omorganisationen har varit mer negativa, till förändringar i 

allmänhet, än övriga respondenter. 

 

Vi menar att en förklaring till Olssons (1985) resonemang om att 

förändringsmotståndet namnges på olika sätt beroende på från vem det 

kommer kan vara att människan tenderar att se negativt på och väcker 

motstånd mot förslag från andra. Ett liknande resonemang förs av Kanter 

(1985) som också menar att det är av stor betydelse för utfallet varifrån 

informationen om den aktuella förändringen kommer. Vi har utifrån våra 

intervjuer sett tecken på att motståndet till Postens förändring delvis kan 

orsakas av att delaktighet och förståelse saknas, på grund av att samtliga 

respondenter vill se större inslag av delaktighet då delaktighet och 

medbestämmande genomgående uppfattas som positivt. Någon betonar också 
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att förståelsen för förändringen skulle ha förstärkts av en mer informativ 

reklamkampanj.  

 

Delaktighet diskuteras också av Kirkpatrick (1985) som menar att en viktig 

anledning till förändringsmotstånd kan vara att individen inte känner någon 

delaktighet i förändringsbesluten och känner sig förbigången. Detta syns också 

hos en av våra intervjuade (48-årig man) som menar att ”Det är lättare att ta 

till sig förändringen om man fått möjligheten att vara med och påverka”.  En 

annan respondent antydde att det viktiga inte är om individens åsikt gällande 

förändringen i själva verket beaktas, det viktiga är att initiativtagaren till 

förändring visar intresse för dem som berörs av förändringen och bjuder in 

dessa till en dialog. Att inte känna delaktighet är enligt Kirkpatrick (1985) den 

viktigaste anledningen till uppkomsten av förändringsmotstånd.   

 

 

5.2.2 Motstånd till förändring 

 

5.2.2.1 Psykologiska kontrakt 

Schein (1980) diskuterar psykologiska kontrakt (se kapitel 3.2.2) och menar 

att om dessa kontrakt bryts kan detta kontraktsbrott vara en anledning till att 

förändringsmotstånd uppstår. De svar vi fått från våra respondenter pekar på 

att de viktigaste psykologiska kontrakten i Postens fall utgörs av att Posten 

måste klara av att leva upp till de förväntningar som ställs på företaget från 

respondenternas sida. Detta gäller främst brevdistribution, det vill säga att 

skicka brev från en avsändare till en mottagare, men också att leverera paket 
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och andra försändelser. De flesta respondenterna menar att Posten uppfyller de 

förväntningar som ställs på företaget, främst gällande brev och 

pakethanteringen.  Brev och pakethanteringen upplevs utifrån respondenterna 

ha fungerat bra såväl innan som efter förändringen. Mönstret som 

utkristalliserats är att Posten inte brutit mot några av de psykologiska kontrakt 

som finns mellan företaget och dess privatkunder då respondenterna upplever 

att Posten fortfarande efter omorganisationen klarar av att prestera det som de 

tillfrågade i vår undersökning kräver eller förväntar sig av Posten som företag.  

 

En av våra respondenter menar att vid genomförandet av en så pass stor och 

omvälvande omorganisation som genomförts i Postens fall måste slutresultatet 

innebära att flertalet av de berörda faktiskt upplever en förbättring totalt sett. 

”Jag ser inget positivt med Postens förändring det är en stor rationalisering 

utan att servicen för den skull blivit bättre.” (22-årig kvinna) Kanter (1985) 

menar att motstånd ofta kan bero på naturliga och förståeliga orsaker och 

tecken på detta kan urskiljas ur ovanstående citat samt ur övriga 

respondenternas svar där situationen efter omorganisationen upplevs som 

sämre.  

 

Den upplevda försämringen som återspeglas i våra intervjuer har i många fall 

lett till att respondenterna upplevt förändringen som meningslös eller 

destruktiv. Vi ser indikationer på att denna upplevelse är vanlig i Postens fall 

då flertalet av respondenterna menar att Postens omorganisation varit onödig 

och inte kan förstå varför Posten ändrar något som fungerat bra. Några anser 

att Posten har förändrat för förändringens skull utan att tillföra något positivt, 

snarare tvärtom. Posten har således inte hittills lyckats att förbättra den 
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upplevda situationen för sina privatkunder och detta ser vi som en bidragande 

orsak till att förändringsmotstånd har väckts. ”Jag har varit nöjd med hur 

Posten har fungerat tidigare och förstår inte varför man ska ändra på saker 

och ting, det känns som om det blir en förändring till det sämre och inte 

tvärtom som man skulle kunna ha hoppats.” (23-årig kvinna) 

 

 

5.2.2.2 Ny kunskap och kompetens 

Förändringar kräver ofta nya krav på kunskap och kompetens vilket är något 

som vi menar inte kan bortses från vid förändringsarbete. Flera respondenter 

uttryckte en känsla av oro eller olust över att behöva bryta rutiner och utföra 

sina postärenden på ett nytt och annorlunda sätt. Ett nytt sätt att tänka och 

agera på upplevs av respondenterna i de flesta avseenden som onödigt eller 

besvärligt. En respondent uttryckte sitt missnöje som att: ”Varför ska något 

som fungerat och funnits under samma tak nu flyttas och göras svårare att nå, 

detta övergår verkligen mitt förstånd.” (52-årig kvinna) Vi menar att ny 

kunskap och kompetens för Postens privatkunder kan liknas vid att 

privatkunderna måste bryta gamla rutiner och vanemönster som att alla 

postärenden kunde utföras på samma ställe, det vill säga ny kompetens behövs 

för att klara av att utföra posttjänsterna på det nya sättet.    

 

Som nämnts i kapitel 5.2.2.1 Psykologiska kontrakt ovan har vi sett exempel 

på att äldre individer upplever problem och bekymmer vid en brytning av 

gamla vanor och rutiner. Ett mönster som synts i våra intervjuer är att 

förändringen för de flesta äldre upplevs gått för fort och individerna inte har 

fått chansen att i lugn och ro ta till sig den nya kunskap som behövs för att 
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sköta sina postärenden. ”Förändringen är anpassad för de yngre som fixar 

allt ändå” (58-årig kvinna) 

 

 

5.2.2.3 Osäkerhet 

Osäkerheten inför en förändring bottnar enligt Nadler (1987) i konfrontationen 

med det okända som det förändrade tillståndet i de allra flesta fall innebär. 

Sammankopplat med det okända som ligger i ett förändrat tillstånd finns en 

rädsla i att inte veta vad som kommer att hända. En respondent (58-årig 

kvinna) menade att ”När jag hör ordet förändring tänker jag direkt på 

otillräcklighet och otrygghet, jag är rädd för att jag inte ska klara av den nya 

situation som förändringen kommer att innebära”.  Respondentens uttalande 

menar vi tyder på en osäkerhet gällande förändringen. Osäkerheten som 

uppkommer till följd av förändring kan enligt Nadler (1987) leda till motstånd 

mot senare förändring. Förändringen blir med andra ord svårare att genomföra 

om ovisshet finns kring den. 

 

Missnöje kan grunda sig i att individer inte känner till förändringens innebörd, 

man känner inte till vilka delar som skall förändras. Våra respondenter påtalar 

vikten av att bli tydligt informerad samt att det är viktigt att förklara varför 

förändringen överhuvudtaget är viktig att genomföra. ”Jag tycker det hade 

varit lämpligt med en reklamfilm som talar om vad förändringen innebär 

istället för larviga sketcher som ingen förstår.” (45-årig man) Vikten av att ge 

en förklaring till förändringen stöds också i Kirkpatrick (1985) som anser att 

en förklaring till förändringen ökar acceptansen av densamma. 
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Vi har utifrån våra respondenter identifierat att individerna i många fall ser till 

sitt eget bästa och bortser från den totala nytta som förändringen skulle kunna 

ge. Detta ser vi som ett typiskt tecken på det som Kotter och Schlesinger 

(1979) benämner politiskt beteende. De åsikter som i empirin (kapitel 4.2.1) 

berör frågan kring negativa förändringar förmedlas av våra respondenter som 

hänförliga till personliga förluster eller ett personligt försämrat tillstånd. Ingen 

av de intervjuade har exempelvis nämnt det faktum att ett stort antal individer 

förlorar sina arbetstillfällen och många får byta arbetsgivare och 

arbetsuppgifter till följd av Postens omstrukturering.  

 

 

5.2.2.4 Överraskning 

Flertalet av våra respondenter menar att informationen kring förändringen i 

Postens fall kommit för sent. Vi ser i dessa svar ett mönster i att de tillfrågade 

blivit överraskade av företagets beslut om förändring. Kanter (1985) menar att 

individer lätt förvånas av beslut och förändringar som drabbar dem utan 

förvarning eller information, den första reaktionen på oväntade förändringar 

blir förändringsmotstånd.  

 

Många av respondenterna har enligt intervjusvaren levt i tron att Postens 

verksamhet fungerat bra och att organisationen kommer att förbli som den är. 

Plötsligt ändras förutsättningarna och en förändring realiseras, enligt 

respondenterna mer eller mindre utan förvarning. Det är detta som Kanter 

(1985) anser vara en orsak till förändringsmotstånd. Överraskningen verkar i 

våra intervjuer bland annat ligga i upplevelsen av att tid inte givits till mental 

förberedelse, individerna som drabbats väcker eventuellt motstånd till 
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förändringen och kan i förlängningen även i framtiden ta avstånd från 

företaget i fråga. De tillfrågade har upplevt en känsla av att de inte vet vad 

som kommer att hända och en känsla av att man inte hinner med i 

utvecklingen. Vi menar i enlighet med Stinchcombe (1986) att motståndet 

eskalerar ju mer omfattande förändringen är. Motståndet blir i Postens fall 

starkt då antalet individer som berörs är stort, närmare bestämt hela Sveriges 

befolkning. 

 

Det finns också enligt Kanter (1985) risk för att sociala band bryts i samband 

med förändringen. Flertalet av de yngre respondenterna gjorde antaganden om 

att Postens sociala service i och med omorganisationen kommer att försvinna. 

Med social service menas i detta fall det möte och den sociala kontakt som 

äldre kan ha haft med kassörskor och övrig personal hos Posten. Detta har 

karaktären av spekulationer från de tillfrågades sida men somliga av de äldre 

tillfrågade har uppgett att överraskningen inneburit att de sett sig svikna av 

Posten och därigenom upplevt ett visst motstånd till Postens förändring. I 

likhet med respondenternas spekulation att den sociala servicen kommer att 

försvinna menar Dehlin et al (2000) att äldre människor tenderar att hålla fast 

vid invanda beteenden och därigenom menar vi att äldre människor lättare 

väcker motstånd till förändring som en följd av överraskning.   

 

De äldre är också de respondenter som tydligast har upplevt Posten som ett 

tryggt och stabilt företag. Vi har identifierat ett missnöje hos de äldre 

intervjuade med det faktum att Postens omorganisation kräver nya sätt att 

utföra sina postärenden, samtidigt som det upplevs som jobbigt att alla 

postärenden inte kan utföras under samma tak.  
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5.2.3 Följder av motstånd till förändring 

 

5.2.3.1 Negativa konsekvenser av motstånd till förändring 

Posten upplevs inte ha haft möjlighet eller intresse att bjuda in berörda parter 

till att göra sina röster hörda. Vi inser att alla berörda inte kan vara med och 

bestämma Postens öde, men flertalet av våra respondenter har uttryckt en 

besvikelse över att inte fått vara delaktiga i förändringsbeslutet och att detta 

ytterligare bidragit till deras förändringsmotstånd. En bristande delaktighet är 

också enligt Kirkpatrick (1985) troligtvis den främsta orsaken till uppkomsten 

av förändringsmotstånd. Har ett motstånd väl uppstått hos en kund med ett 

inneboende missnöje mot företaget menar Kirkpatrick (1985) vidare att denna 

kund i framtiden kommer att vara snabb att förkasta förändringar som 

företaget tar sig för.  

 

Det viktiga ligger enligt Kirkpatrick (1985) inte i om förslagen i praktiken 

används utan att företaget intresserar sig för de berörda parterna. En 

respondent styrker Kirkpatricks (1985) resonemang och menar att det är 

lättare att ta till sig en förändring även om delaktigheten inte tydligt 

återspeglas i förändringsbeslutet. 

 

Kirkpatrick (1985) påpekar också att de flesta individer inte gillar att bli 

tillsagda vad de ska göra och menar att det är viktigt att göra skillnad på att 

tala om vad en individ ska göra och att tala om varför en individ ska göra 

något. Om en förklaring ges till varför ett visst beteende ska anammas är det i 

våra ögon lättare för individen att acceptera och ta till sig förändringen. De 

mönster vi finner i våra intervjuer ger stöd för Kirkpatricks (1985) 
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resonemang. Respondenterna anser att informationen inte bara ska gälla vad 

som är nytt utan även de bakomliggande orsakerna till varför förändringen ska 

genomföras.    

 

Förändringar skapar enligt Kirkpatrick (1985) ofta merjobb vilket gör 

förändringen jobbigare att genomföra för den enskilda individen. I Postens fall 

skapas merjobb för privatkunderna exempelvis genom att de efter 

förändringen måste gå till flera olika ställen för att utföra sina postärenden. 

Många av respondenterna har uttalat ett missnöje kring det nya sättet att sköta 

sina postärenden, det vill säga att behöva gå till flera olika ställen. Om 

individerna inte får någon ersättning för detta merjobb menar Kirkpatrick 

(1985) att motstånd med stor sannolikhet kommer att väckas.  

 

Kirkpatrick (1985) betonar vidare vikten av tidpunkten för förändringen. Vi 

tolkar detta som att timingen i förändringen, med avseende på att förändringen 

måste föregås av problem inom organisationen. Upplever individerna inga 

problem hos organisationen, kommer förändringen med största sannolikhet att 

uppfattas som onödig av företagets kunder. De indikationer vi har fått från 

våra respondenter tyder på att flertalet har varit nöjda med hur Posten fungerat 

innan omorganisationen, och på grund av detta inte sett skäl till varför en 

omorganisation skulle genomföras. Vi menar att en bidragande orsak till 

förändringsmotstånd är att respondenterna inte sett några problem i Postens 

organisation och således heller inte någon mening i omorganisationen 

genomförande. 
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5.2.3.2 Positiva konsekvenser av motstånd till förändring 

Ahrenfelt (1995) menar att en förändring kräver motstånd för att 

förändringsarbetet ska underlättas. Ett visst mått av förändringsmotstånd är 

tänkt att generera positiv energi. Vi tolkar Ahrenfelt (1995) som att motståndet 

kan ses som konstruktiv kritik. I fallet Posten har dock inte motståndet av våra 

respondenter inneburit konstruktiv kritik. Ingen av våra respondenter ger 

konkreta förslag på hur de vill att Posten skall genomföra förändringen på ett 

bättre sätt, utan talar istället om vad de inte är nöjda med gällande 

omorganisationen. 

 

Motstånd till förändringen kan skapa en drivkraft genom att individen genom 

motståndet blir medveten om den aktuella förändringen. Ett engagemang 

skapas som kan leda till att nya infallsvinklar tas upp, detta syns bland annat 

genom följande citat: ”Förändring i allmänhet är något som får mig alert och 

nyfiken, jag vill gärna se vad framtiden har att ge.” (23-årig kvinna) Ahrenfelt 

(1995) menar vidare att motstånd gör att företaget får en ytterligare anledning 

att tänka över förändringen. Vi tolkar det som att motståndet i detta fall leder 

till feedback. Feedbackens positiva konsekvenser kan i sin tur leda till att 

förändringsarbetet går framåt då kunderna ser faktorer som inte 

företagsledningen ser. Vi menar att feedback och delaktighet är starkt 

sammankopplade, då flertalet av respondenterna uttalat en vilja om att göra sin 

röst hörd. Dessa röster eller, som Kotler (1999) benämner det, reaktioner på 

det meddelande som sändaren skickat ut, kan ge företaget värdefull feedback 

samtidigt som delaktigheten hos kunderna ökar.  
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5.2.4 Försvarsmekanismer 

Kets de Vries och Miller (1985) menar att individer som utsätts för 

förändringar i sin tillvaro ofta försöker skydda sitt ego och sin 

verklighetsuppfattning genom försvarsmekanismer. Försvarsmekanismerna 

kan utlösas av olika faktorer, kopplade till förändringen. Flera gånger under 

våra intervjuer har respondenter poängterat att inga förändringar som skett till 

följd av Postens omorganisation har gjort det enklare eller bättre. Detta tolkar 

vi som det Kets de Vries och Miller (1985) benämner förnekelse, vi ser även 

en koppling till begreppet förträngning då individen som reagerar med någon 

av dessa försvarsmekanismer bara ser det negativa och förnekar och förtränger 

de eventuella positiva aspekter som finns. ”Jag ser inget positivt med Postens 

förändring det är en stor rationalisering utan att servicen för den skull blivit 

bättre.” (22-årig kvinna)  

 

Vi ser även det som Angelöw (1991) benämner ointresse som kopplat till 

förnekelse, men ointresset innebär enligt teorin en medvetenhet om 

förändringens positiva aspekter. Individen är dock passiv och hoppas att allt 

ska bli som innan. Vi menar att den upplevda anledningen till detta beteende 

är knutet till att de negativa konsekvenserna av förändringen överstiger de 

positiva, individen ser hellre att ingen förändring sker. Dock har vi utifrån 

våra intervjuer inte sett några tecken på ointresse från respondenternas sida, 

snarare tvärtom. Våra respondenter har bland annat visat ett intresse genom att 

delta i undersökningen. 

 

En annan försvarsmekanism är regression (Kets de Vries & Miller, 1985) där 

individen uppfattar att denne inte klarar av förändringen och istället vill ha det 
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som det var innan. Flera av våra respondenter upplever att de vill återgå till 

hur Posten fungerade innan förändringen då de anser att det var enklare att 

utföra sina postärenden innan omorganisationen. Enligt teorin innebär 

regression en återgång till tidigare stadium i livet och vi menar att så långt 

kommer nog ingen individ att gå i fallet Posten, då vi anser att denna 

försvarsmekanisms effekter är något för dramatiska för att kunna utlösas av en 

organisatorisk förändring. Vi menar dock att de reaktioner som vi sett hos 

respondenter kan liknas vid denna försvarsmekanism då de flesta svaren tyder 

på att de tillfrågade skulle vilja återgå till hur det såg ut innan Postens 

förändring ägde rum. 

 

Angelöw (1991) nämner också aggression i form av en överdriven och ibland 

oförklarlig ilska som en vanlig försvarsmekanism. Vi har i våra intervjuer i 

somliga fall sett upprörda känslor riktade mot Posten. Dock har inte någon 

respondent riktat aggression mot oss som intervjuare utan svurit och riktat sin 

ilska verbalt mot Postens omorganisation. 

 

En ytterligare försvarsmekanism är det Angelöw (1991) benämner misstro. 

Förändringen utlöser denna försvarsmekanism hos individen som därmed inte 

ser motiven för förändringen samt lägger skulden på Posten och menar att 

företaget genomför förändringen med onda avsikter, med andra ord till en 

nackdel för kunderna. I Postens fall har de flesta respondenterna svarat att 

Posten genomfört förändringen på grund av ekonomiska skäl som exempelvis 

kostnadseffektivitet. Vi ser bland de tillfrågade några exempel på misstro 

genom att individen inte tror att Posten genomför förändringen till någon 

fördel för privatkunderna. Vi har sett tecken på att respondenterna i vissa fall 
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projicerat bördan för de bekymmer och problem som uppstått i samband med 

omorganisationen på Posten istället för att se de möjligheter som förändringen 

i de flesta fall också har att erbjuda, i detta fall i form av längre öppettider och 

tillgänglighet. 

 

Misstänkliggörande (Angelöw, 1991) är en typ av misstro till de motiv som 

upphovsmakaren har. De flesta av våra intervjupersoner vill fortsätta att gå i 

gamla fotspår och inte omkullkasta rutiner. Många tillfrågade är nöjda med det 

sätt som Posten fungerat på tidigare och vill därför inte se någon förändring. 

Någon har också betonat att Posten är det ”sista statliga företaget” som 

förändras. Därför menar vi att förändringen upplevs som extra speciell för 

många svenskar. Ett privatföretags förändringar möts kanske inte av lika stor 

uppståndelse. I dessa fall är det dessutom inte i vår mening förändringen i sig 

som kommer i fokus utan snarare nedskärningens effekter såsom att 

människor förlorar sina jobb. 

 

 

5.3 Kommunikation 

Under förutsättning att kommunikationen och informationen är tydlig och 

förmedlar det budskap som är avsett att förmedla tolkar vi Kotler (1999) som 

att motståndseffekterna kan minskas och genomförandet av förändringen 

underlättas. De tillfrågade i våra intervjuer upplever att Postens 

kommunikation brustit i flera avseenden. Bland annat har detta resulterat i att 

respondenterna upplevt att informationen som kommunicerats varit 

otillräcklig och oseriös och därför inte tagit informationen/reklamen till sig. 
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Därigenom har Postens budskap och chansen att informera befolkningen om 

förändringens positiva effekter gått förlorad.  

 

Flera av våra respondenter har uttalat att de inte förstår eller anser sig ha blivit 

tillräckligt informerade om Postens omorganisation. Vi tolkar detta som att det 

Kotler (1999) benämner som brus har uppstått med avseende på det som 

Posten vill förmedla och det budskap som privatkunderna faktiskt uppfattar. 

Vari detta brus består kan vi inte utifrån våra respondenters svar sätta fingret 

på.  

Utifrån våra respondenter har vi sett mönster av att feedback ses som en viktig 

faktor för företag i förändring. Vi menar att feedbacken bidrar till en dialog 

mellan företaget och kunden där företaget under förändringens genomförande 

får möjlighet att anpassa och effektivisera sin förändring till de berörda 

parternas bästa. Jacobsen och Thorsvik (1997) menar att feedback är 

eftersträvansvärt och skapar en dubbelriktad kommunikation som kan 

upplevas som positivt av båda parter. Jacobsen och Thorsviks (1997) 

resonemang styrks av flertalet av våra respondenter som förespråkar och 

efterfrågar en ökad delaktighet vid förändringar. Vi menar dessutom att en 

delaktighet och öppenhet från Postens sida förbättrar imagen av Posten hos 

privatkunderna. 

 

 

5.4 Image 

En god image möjliggör att förändringar är lättare att genomföra samtidigt 

som en större acceptans hos kunderna finns. Om många av privatkunderna 
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hade en negativ attityd till Posten innan förändringen annonserades blir 

förändringen svårare att implementera. Bernstein (1985) menar som vi tidigare 

nämnt i den teoretiska referensramen att: ”Företagets image är nettoresultatet 

av samspelet mellan alla de erfarenheter, uppfattningar, kunskaper och 

intryck som människor har av ett företag.” (Bernstein, 1985, s 64-65) 

 

Utifrån våra intervjuer ser vi en koppling till Bernsteins (1985) citat i det 

avseendet att våra respondenter har erfarenheter, uppfattningar, kunskaper och 

intryck av Posten. Det gemensamma mönstret är att Postens image efter 

omorganisationen har försämrats. Vi tolkar detta som att omorganisationen 

bidragit till den försämrade imagen då flertalet av respondenterna uttalat att 

Posten fungerat bättre innan omorganisationen ägde rum, dessutom har några 

respondenter uttalat att de tycker att Postens rykte försämrats i och med 

omorganisationen. Det rykte som Posten har hos sina privatkunder menar vi 

till viss del skapar Postens image. Ett gott rykte kan således påverka ett 

företags image positivt.  

 

Det som många av våra respondenter associerar till Posten är företagets 

visuella kännetecken, främst logotypen och brevlådorna. Dessa visuella 

kännetecken är i samband med omorganisationen föremål för förändring. Vi 

anser att detta skapar problem då Posten förändrar de symboler som i vår 

undersökning har visat sig vara några av företagets främsta visuella 

kännetecken. Vi menar att en förändring av visuella kännetecken kan bidra till 

ett ökat förändringsmotstånd, men i andra situationer kan en förändring av 

visuella kännetecken vara till nytta genom en tydlig markering av att en 
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förändring faktiskt sker. En avvägning mellan de fördelar som ges och det 

eventuella förändringsmotstånd som kan uppkomma får göras. 

 

Våra respondenter har dessutom i somliga fall påpekat att budskapet kring 

förändringen varit otydligt, vilket i samband med att Postens visuella 

kännetecken förändras får konsekvensen att den bild som Posten avser att 

förmedla gällande omorganisationen blir otydlig för privatkunderna. I 

förlängningen menar vi att en otydlig bild av företaget kan skapa en negativ 

image och som i samband med en eventuell förändring ger upphov till 

förändringsmotstånd. 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel vill vi belysa och ta fram de tydligaste mönstren från vår 

genomförda analys. Vi har valt att strukturera kapitlet utifrån de tre viktigaste 

orsakerna eller de mönster som vi identifierat som avgörande för 

förändringsmotstånd, nämligen: 

 

• Tid, tydlighet och motiv 

• Vanor och rutiner 

• Delaktighet och medbestämmande  

 

 

6.1 Tid, tydlighet och motiv 
 

6.1.1 Tid 

Tidpunkten för förändringen är av betydelse. Vi har i rapporten tolkat detta 

som att timingen i förändringen, med avseende på att förändringen, i kundens 

ögon måste föregås av problem inom organisationen. Finns inga upplevda 

problem hos organisationen, kommer förändringen med största sannolikhet att 

uppfattas som onödig av företagets kunder vilket i förlängningen skapar ett 

förändringsmotstånd. 
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6.1.2 Tydlighet 

I rapporten syns vikten av att bli tydligt informerad samt att det är lämpligt att 

förmedla varför förändringen överhuvudtaget är viktig att genomföra. Med 

tydlighet avses i Postens fall kommunikationen med privatkunderna i syfte att 

få dem att förstå fördelarna med det nya sättet att utföra postärenden. Om en 

tydlig förklaring ges till varför ett visst beteende ska anammas accepterar 

individen förändringen i större utsträckning  

 

Postens kommunikation har upplevts som bristfällig i flera avseenden och en 

slutsats som vi drar är att detta lett till att motstånd till förändringen har 

uppstått. Bland annat har detta visats genom att informationen som 

kommunicerats av flertalet respondenter har upplevts som otillräcklig och 

oseriös och därför har dessa respondenter inte tagit informationen till sig. 

Därigenom har Postens chans att informera befolkningen om förändringens 

positiva effekter till viss del gått förlorad. 

 

Postens visuella kännetecken, har i samband med omorganisationen varit 

föremål för förändring. Posten har förändrat de symboler som i vår 

undersökning har visat sig vara några av företagets främsta visuella 

kännetecken, exempelvis logotypen, vilket lett till en otydlighet kring 

företagets image. En otydlig bild av företaget kan skapa en negativ image och 

som i samband med en eventuell förändring ger upphov till 

förändringsmotstånd. 
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6.1.3 Motiv 

Ett tydligt mönster som synts i rapporten är att motstånd har uppstått till 

Postens förändring eftersom många av respondenterna uppfattar att ingen 

förändring behövs då Posten tidigare uppfattats som stabilt. 

 

Osäkerheten i samband med en förändring bottnar i konfrontationen med det 

okända som det förändrade tillståndet i de allra flesta fall innebär. 

Sammankopplat med det okända som ligger i ett förändrat tillstånd finns en 

rädsla av att inte veta vad som kommer att hända. Somliga av våra 

respondenter upplever en osäkerhet i Postens omorganisation då de saknar 

förståelse för de motiv som Posten har till varför omorganisationen ska 

genomföras. 

 

 

6.2 Vanor och rutiner 

Brutna vanor och kravet på nya rutiner är två av de svåraste omställningarna 

att genomföra, oavsett om det gäller Posten eller livet i övrigt. Flera 

respondenter uttryckte en rädsla över att behöva bryta rutiner och utföra sina 

postärenden på ett nytt och annorlunda sätt. Ett nytt sätt att tänka och agera på 

upplevs i de flesta avseenden, främst i avseendet att behöva gå till flera ställen 

för att kunna utföra sina postärenden, som onödigt eller besvärligt. 

 

Vi tolkar de äldre respondenternas svar som att de vill fortsätta att gå i gamla 

fotspår och inte omkullkasta rutiner. Posten uppfattas, såväl av yngre som 

äldre, tidigare ha fungerat bra och därför ses en förändring som onödig.  
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6.3 Delaktighet och medbestämmande 

I rapporten syns ett mönster i att motståndet mot Postens förändring i flertalet 

fall orsakas av att delaktighet och medbestämmande saknas. Detta anses av 

Kirkpatrick (1985) som den viktigaste anledningen till att förändringsmotstånd 

uppkommer. 

 

Flertalet av våra respondenter har uttryckt en besvikelse över att inte kunna 

vara delaktiga i förändringsbeslutet och att detta ytterligare bidragit till deras 

förändringsmotstånd. Har ett motstånd uppstått hos en kund med ett 

inneboende missnöje mot företaget kommer denna kund i framtiden troligtvis 

förkasta förändringar som företaget vill genomföra 

 

 

6.4 Avslutande diskussion 

Utifrån våra respondenters svar har vi bland annat dragit slutsatsen att 

individer många gånger är positiva till förändringar i samhället i allmänhet, 

rörande den samhälleliga utvecklingen, men när sedan förändringar sker som 

mer direkt berör individen är entusiasmen inte lika stor. Individer känner då 

istället obehag och upplever förändringen som obekväm. Vi anser att det är 

intressant att notera att flertalet av våra respondenter som är positiva till 

förändring i ett större sammanhang är motståndare till förändring i Postens 

fall. Postens förändring upprör och engagerar således i negativ riktning men 

förändring i allmänhet ses ofta som önskvärt och positivt. 
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Vi har i vår undersökning konstaterat att externt förändringsmotstånd 

uppkommer på grund av ett flertal olika faktorer. Kort sagt kan 

förändringsmotstånd vid omorganisationer sägas uppstå på grund av 

förändringens tidpunkt, budskapets tydlighet samt hur väl motiven bakom 

förändringen kommunicerats. Ytterligare bidragande faktorer till uppkomsten 

av förändringsmotstånd är graden av delaktighet och medbestämmande samt 

den externa omgivningens vanor och rutiner. 

 

 

6.5 Framtiden 

Den känsla som många av våra respondenter förmedlat, att förändringen är 

onödig, har vi tolkat som beroende av tid för anpassning. I början av 

förändringsprocessen uppfattas möjligen inte den fullständiga innebörden av 

förändringen och individen väcker således motstånd. Efter hand som 

förändringen implementeras upplever individen säkerligen även positiva 

aspekter och förstår tydligare varför förändringen kommit till stånd. 

 

Vi menar att Posten, trots de brister vi noterat samt det faktiska motstånd som 

uppstått, genomför förändringen i avseende att förbättra sin service och sin 

tillgänglighet. Troligtvis kommer förändringens positiva konsekvenser med 

tiden att få genomslagskraft och en acceptans av privatkunderna. I takt med att 

kunderna lär sig det nya sättet att sköta sina postärenden kommer nya rutiner 

och vanemönster att skapas. Således kommer Postens hårt kritiserade 

förändring, i vår mening, i sinom tid att förankras hos den svenska 

befolkningen.  
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7 Rekommendationer 

I detta kapitel vill vi redogöra för ett antal faktorer som vi rekommenderar att 

Posten och andra företag lämpligen bör beakta för att minska uppkomsten av 

motstånd till förändring. 

 

 

7.1 Tid, tydlighet och motiv 

 

• Det är viktigt att tydligt informera om de positiva konsekvenser som 

förändringen innebär, inte minst för att reducera osäkerheten och 

otryggheten hos kunderna. 

 

• Det är viktigt att informera om varför förändringen görs för att skapa 

acceptans hos den externa omgivningen. 

 

Tidpunkten för förändringen är viktig, om förändringens innebörd eller 

mening inte belyses vid i samband med förändringen kommer förändringen 

med största sannolikhet att uppfattas som onödig av företagets kunder. Vidare 

bör företagets förändring ligga i tiden, varken före eller efter sin tid. Vi menar 

att Posten med fördel kunde ha informerat sina privatkunder om den 

stundande förändringen tidigare och på så vis undkommit den kritik som idag 

kan hänföras till timingen.  
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Vi förespråkar en tydligare informationsspridning. Vad kommer förändringen 

att innefatta, vilka kommer att beröras och i vilken utsträckning? 

Respondenterna vill även ha svar på varför förändringen äger rum, det vill 

säga vilka motiv som upphovsmakaren har med förändringen. Om detta hade 

lyckats bättre menar vi att Postens omstrukturering hade blivit mer positivt 

bemött bland företagets privatkunder. Genomförandet av omorganisationen 

hade då också med stor sannolikhet underlättats. 

 

Det är att föredra om förändringen kommuniceras i god tid innan själva 

förändringen startar. Vi vill med stöd utifrån de svar som vi samlat in från 

våra respondenter påvisa vikten av tydligare informationsspridning från 

Postens sida. Vi upplever det viktigt, för att minska förändringsmotståndet, att 

berörda parter får tydliga svar på frågor gällande motiven för förändringen 

samt att denna information kommer i rätt tid. Vi menar att om Posten hade 

lyckats bättre med kommunikationsprocessen hade förändringen troligtvis 

väckt mindre motstånd bland företagets privatkunder. Genomförandet av 

omorganisationen hade också med stor sannolikhet skett på ett smidigare sätt.  

 

 

7.2 Vanor och rutiner 

 

• Det är svårt för människan att bryta rutiner, vilket bör beaktas av 

företag som står inför en stundande förändring. Om möjligt ska rutiner 

och vanemönster hållas intakta även om ett visst mått av förändring 

även måste äga rum här. 
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Givetvis kan en förändring oftast inte genomföras utan att vanor och rutiner 

behöver brytas eller ses om. En förändring innebär ofta något nytt som ställer 

nya krav på kunskap och kompetens vilket leder till att nya beteenden och 

vanemönster måste anammas för att klara av situationen. Vi menar att det är 

lämpligt att ha människans ovilja att bryta vanor och rutiner i åtanke vid 

förändringsarbete för att i möjligaste mån reducera uppkomsten av 

förändringsmotstånd. 

 

 

7.3 Delaktighet och medbestämmande 

 

• Att involvera berörda parter samt få dem att känna delaktighet och 

medbestämmande underlättar genomförandet avsevärt. Delaktighet 

bidrar till en positivare bild av företaget och ett minskat 

förändringsmotstånd. 

 

Vi menar att delaktighet och medbestämmande är önskvärt och ofta av stor 

vikt. Men för Posten hade exempelvis en enkät där i princip hela svenska 

folket skulle ha givits chans att göra sig hörda varit nästintill omöjlig att 

genomföra. Det är även i vårt tycke eftersträvansvärt, som nämnts i tidigare 

avsnitt gällande tydlighet, att de individer eller grupper av individer som 

kommer att drabbas av förändringen blir tydligt informerade av hur 

förändringen kommer att beröra dem samt varför förändringen överhuvudtaget 

är viktig att genomföra. Vi menar att detta är viktigt för företaget att skapa 
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delaktighet och förståelse för förändringen. Därigenom blir individerna mer 

positivt inställda till den aktuella förändringen och genomförandet underlättas. 

 

 

7.4 Övriga rekommendationer 

 

• En förändring av omfattande karaktär kan för att reducera uppkomsten 

av motstånd ske över en längre tidsperiod eller under en 

övergångsperiod. 

 

Vi menar att det är intressant att notera att Posten väljer att genomföra en 

omvälvande omstrukturering relativt snabbt. Vi menar att Posten skulle ha 

gjort ett bättre intryck genom att genomföra förändringen mer inkrementellt 

över en längre tidshorisont eller under en övergångsperiod. Det skulle således 

ha varit lättare för Posten att implementera förändringen under en längre 

tidsperiod då inte ett så starkt motstånd skulle ha uppstått. 

 

 

7.5 Vikten av god kommunikation 

Avslutningsvis anser vi att en god kommunikationsförmåga är en grundsten 

för en lyckad förändringsprocess. Lyckas företaget kommunicera sitt budskap 

på ett fördelaktigt vis kommer förändringsarbetet att underlättas avsevärt. Vi 

menar att företaget med hjälp av tydliga kommunikationsvägar vid rätt 

tidpunkt kan förmedla förändringens motiv. Detta skulle i vår mening skapa 
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goda förutsättningar för att minimera behovet av delaktighet och 

medbestämmande. Om individen får vet hur och varför är det inte lika svårt att 

bryta gamla rutiner och vanemönster till förmån för det nya. God 

kommunikation är således förändringsmotståndets värsta fiende. 

 

 

7.6 Vidare forskning 

Efter att ha genomfört denna undersökning kring motstånd till förändring i 

samband med omorganisationer har nya frågor dykt upp som vi anser vara av 

intresse för framtida forskning inom området för förändringsmotstånd.  

 

• Vi menar att ett internt orienterat perspektiv av denna rapport skulle ge 

en mer nyanserad bild av förändringsmotstånd i samband med 

omorganisationer.  

 

• Vi ser det som intressant att göra liknande studier av exempelvis 

Apoteket och Systembolaget med avseende på förändringsmotstånd. 

Skulle en sådan undersökning ge liknande resultat om liknande frågor 

ställdes till dessa företags kunder? 

 

• Vi tycker att det skulle vara av intresse med en internationell studie av 

företag i en liknande situation som Posten. Upplevs 

förändringsmotstånd annorlunda utomlands jämfört med i Sverige, hur 

tar förändringsmotståndet sig i uttryck? 
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•  
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Bilaga 1 
 

Intervjumall 
förslag till områden och frågor som vi vill täcka in vid intervjuer 

(text inom parentes ej till för respondenterna utan endast för intervjuaren) 

 

Inledande frågor  

1. Hur ser du på förändring i allmänhet? Nämn tre ord som du förknippar 

med förändring? 

 

2. Hur ställer du dig till förändring i ditt liv och din omgivning 

(innovationsbenägenhet, motståndare eller välkomnare av förändring)?  

 

3. Nämn någon positiv och någon negativ upplevd förändring?  

 

4. Om en förändring skulle genomföras enligt dina önskemål, skulle denna 

förändring då innefatta en större förändring vid en viss tidpunkt eller 

mindre förändringar över tiden? (snabb och omvälvande förändring 

jämfört med inkrementell förändring) 

 

Direkta frågor 

 

(Postens som organisation) 

5. Vad anser du om Posten som företag eller organisation i nuläget? Nämn 

tre faktorer som du förknippar med Posten. 
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6. Vad anser du om Postens rykte? 

 

7. Vad anser du om din praktiska erfarenhet av Posten i nuläget, vad anser 

du om det ”nya” sättet att sköta dina ärenden hos Posten?  

 

8. Har du några förväntningar på Posten? I så fall vilka? 

 

9. Hur har du upplevt att Posten har fungerat tidigare? Har något fungerat 

särskilt bra/dåligt? Varför? 

 

10. Hur upplever du Postens förändringsprocess genom åren? (Postens 

förändringsbenägenhet, flexibilitet och så vidare)  

 

11. För vem upplever du att Posten gjort sina förändringar?  

 

12. Varför tror du att Posten förändrar sin organisation?  (förståelse för att 

Posten behöver förändra sin organisation)  

 

(Postens omorganisation) 

13. Hur upplever du den just nu pågående omorganisationen som Posten 

genomför? Ange tre ord som bäst beskriver hur du ser på denna 

förändring. 

 

14. På vilket sätt har omstruktureringen gjort det bättre/sämre för dig?  
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15. Tror du att du hade upplevt Postens förändring (alternativt allmänna 

förändringar) annorlunda om du på något vis hade haft möjligheten att 

vara mer delaktig i förändringsprocessen? (medbestämmande och 

delaktighet, exempelvis via utskick i form av enkät) 

 

16. Hur upplever/upplevde du informationen/reklamen inför den stundande 

förändringen? Tror du att du hade upplevt förändringen på annorlunda 

vis om informationen spridits på ett annorlunda sätt? Fördelar och 

nackdelar? (tidsaspekt) 

 

 

Motstånd till Postens förändring 

17. Vad är det som väcker motstånd till Postens förändring? Vilka faktorer 

har bidragit till ditt missnöje mot Postens förändring? Skulle någon som 

helst förändring skett? 

 

Indirekta frågor 

18. Vilka tror du är de huvudsakliga orsakerna till att andra människor 

upplever motstånd till Postens förändring? 

 

Avslutande frågor 

19. Hur ofta brukar du själv uträtta postärenden som till exempel hämta 

eller lämna paket eller brev, köpa frimärken eller göra in- och 

utbetalningar? 
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20. Vad tycker du om att utföra dina postärenden via Internet? Fördelar och 

nackdelar? 

 

21. Kön? 

 

22. Ålder? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


