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Det är främst kortsiktiga finansiella intressen som får ledningen på företag att förändra organisationen med 
inriktning mot personalnedskärningar. Det finns tankegångar om att en mindre och flexibel arbetsstyrka är 
mera  kostnadseffektivt  och  flexibelt  för  företag.  Svårigheter  kan  dock  uppstå  i  hur  man  lyckas  med 
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Upplevelser av en organisationsförändring 

FRÅGA 

Varför blir jag friställd, varför ligger min karriär i ruiner, varför kan jag inte sova om nätterna ?

SVAR 

Ditt obetydliga liv offras för att vi ska kunna skapa världens i särklass bästa företag, utan undantag, 

utan like, affischering förbjuden.

FRÅGA 

När får jag veta om jag blir uppsagd ?

SVAR 

Jag, jag, jag. Bryr du dig inte om någon annan än dig själv ?

Det verkar inte ha föresvävat dig att vi måste tänka på ”oss”, vilket förmodligen inte inbegriper dig. 

Det är dags för dig lille vän att börja se till det större sammanhanget. Det borde betraktas som en ära 

att bli friställd.

(Skämt-PM, Bolman & Deal, 2005, s 167)

3



Förord

Jag vill rikta ett tack till företagets dåvarande produktionschef och divisionschef för den hjälp ni 

bistod med, samt för den information om företaget ni gav mig. Dessutom vill jag tacka samtliga 

intervjupersoner för er medverkan. Utan er hade studien inte varit möjlig att göra. 

Jag vill även rikta ett särskilt tack till Bodil Ekholm som bidragit med professionell handledning 

under arbetets gång.

Linköping i maj 2009

(studien genomfördes 2007)

Liselotte Böhm
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1 Inledning

Detta kapitel  är  tänkt  att  ge en kontext för studien genom att  ge en bakgrundsbeskrivning som 

översiktligt beskriver uppsatsens problemområde. Därefter anges de preciseringar som jag har gjort, 

studiens syfte och frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 

Till att börja med  ger jag en kort tillbakablick på trender inom organisationsförändring som funnits 

de senaste trettio åren. 

Under  sjuttiotalet  gällde  det  att  hitta  förändringsmetoder  som stimulerade  medarbetarna.  En av 

dessa ”job enrichtment” gick ut på att göra jobbet mera intressant. Den andre ”job rotation” som 

handlade om att både arbetsuppgifter och ansvar skulle cirkulera bland medarbetarna. På sjuttiotalet 

ansågs  företag  och  organisationer  vara  till  för  dem som arbetade  i  dessa.  Under  åttiotalet  fick 

”change management” hög prioritet. Tilltagande förändringar av omvärlden gjorde  flexibiliteten till 

ett strategiskt problem. Ledningens uppgift blev att formulera en vision för hur verksamheten skulle 

förändras. Under nittiotalet skulle produktionen vara ”lean” och uppgifter utfördes ”just-in-time”. 

Dåvarande  SAS-chefen  Jan  Carlzon  var  en  förebild  och  myntade  uttryck  som  ”sanningens 

ögonblick” och förklarade att det var kunderna som stod i centrum. I näringslivet handlade det som 

aktieägarvärden och i den offentliga sektorn om resursutnyttjande. Trender, omvärld och tidsanda 

satte dagordningen för arbetet (Tyrstup, 2006).

”Det tycks ha gått mode i att avskeda” är ett citat från en engelsk konsult (Arvedson,1998). Miller 

(1992) menar att det  finns en utbredd tradition bland företagsledare som har stöd från neoklassiska 

ekonomiska teoretiker att anställda drivs till hårt arbete främst av fruktan för avskedande och att de 

därför kräver en kraftfull kontroll från ledningens sida för att prestera fullt. Johansson & Sandkull 

(2000)  menar  att  anställda  skulle  motiveras  tillräckligt  av  engagemang  och  deltagande  är 

främmande för de flesta högre chefer. 

Enligt  Pfeffer  (1994)  är  det  främst  kortsiktiga  finansiella  intressen  som  fått  ledningen  för 

amerikanska koncerner att tillgripa downsizing. Fenomenet är heller inte okänt i Sverige som vilket 

visas i denna studie. Fördelarna med en mindre och mer flexibel arbetsstyrka verkar uppenbara: 

lägre  kostnader,  högre  effektivitet  och  en  bättre  förmåga  att  anpassa  sig  efter 

konjunktursvängningar. Vi kan se exempel från företag på 1980- och 90-talet där strategin att skära 

ned personalstyrkan  och investera  i  datoriserad  utrustning gav hög avkastning  framförallt  inom 
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tillverkningsindustrin. Ett exempel är Chrysler-industrin i USA som tillverkade 1,72 miljoner bilar 

1995, samma antal som 1988, men med 9000 färre anställda.  En stor och viktig del utlämnas i 

studien, nämligen hur stressfaktorn verkade. Den farligaste stressen uppstår när den arbetande inte 

har någon självkontroll i arbetet. Nedskärningar fungerar bäst när ny teknologi kombineras med ett 

bättre ledarskap som resulterar i en ökad produktivitet och som gör det möjligt att färre människor 

kan göra mer. Dock finns det en risk att man skapar kortsiktiga vinster till priset av nedgång på 

längre sikt (Bolman & Deal, 2005).

I en undersökning som American Management Association genomfört fann man att färre än hälften 

av  de  företag  som  gjort  nedskärningar  kunde  rapportera  högre  vinster  efteråt  men  också  att 

kostnadssänkningar nästan aldrig ledde till vinstutveckling (Gertz och Baptista,1995). Markels & 

Murray  (1996)  rapporterade  att  personalnedskärningar  istället  för  att  leda  till  ökad effektivitet, 

alltför ofta leder till  man ”sågar av den gren man sitter på”. Reichheld (1993) menar att många 

företag fortsätter att fatta förhastade och ej genomtänkta beslut, man skär utan urskiljning ner på 

allt. Dessa beslut får man sedan betala dyrt för, i termer av försämrade relationer med allmänheten, 

kunderna, leverantörerna och de anställda.

Brulin  & Nilsson (1997),  menar   att  problem med  underbemanning  inte  beaktas  tillräckligt  av 

företagen.  Ett  högt  arbetsuttag  kan  tära  på  engagemanget  hos  personalen,  vilket  i  sin  tur  kan 

påverka  kvaliteten,  ordertagningsförmågan  och  leveranstiderna  negativt.  Detta  kan  leda  till  att 

produktiviteten sjunker. Många företag tar alldeles för lätt på konflikten mellan ”lean bemanning” 

och snabb reaktion på kundorder.  Den senare kan vara livsavgörande. Ur produktivitetssynpunkt 

och arbetsmiljösynpunkt gäller det att inte göra ”lean production” alltför ”lean”.

Jag har själv arbetat som chefsstöd och med coachning av chefer och medarbetare i näringslivet i 

några  år.   Jag  har  mött  skillnader  i  chefernas  och  medarbetarnas  olika  upplevelser  av  en 

organisationsförändring.  Cheferna inriktar  sig på strategi  och visionsarbete  medan medarbetarna 

som Senge (1990) påpekar, har ett behov av att uppleva mening och delaktighet i förändringen. 

Mina tankar och funderingar har kretsat kring ifall man får medarbetarna att uppleva delaktighet 

och motivation i en strategiskt planerad företagsförändring med ”downsizing”,   strävan åt ”lean 

production” och med krav på ökat ansvar. Hur lyckas ledningen få med sig medarbetarna i denna 

rationaliserande förändring  ?  Vad upplever medarbetarna ?  Upplever man att arbetet fungerar 

mera effektivt ? Dessa och flera andra frågor hoppades jag att få svar på när jag startade denna 
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studie.  Jag  har  en  förförståelse  av  upplevelser  av  organisationsförändring  då  jag  mött  och 

konsulterat  både  chefer  och  medarbetare  som  befunnit  sig  i  olika  förändringslägen.  För  en 

systemisk konsult är uppdragsområdet inte strukturen eller teknologin i sig, ej heller människan i 

sig, utan människan i den konkreta organisatoriska kontexten. Man möter den enskilda människan 

med den mening  som personen tillskriver  sin  roll,  sina arbetsuppgifter  samt  sina relationer  till 

chefer och kollegor (Haslebo & Nielsen, 1998).

 1.2 Saab Aerotech Mainpartner

Min studie har utförts på en avdelning som finns inom företaget Saab Aerotech. I det här kapitlet 

kommer jag att göra en kort presentation av företaget i nuläget (2007) och en kort tillbakablick av 

avdelningen för produkter historiskt. Innan studien startade fick jag möjligheten att träffa en högre 

chef inom divisionen som berättade om bakgrundsbilden av avdelningen för produkter. Delar av 

informationen jag fick återges här.

Saab Aerotech Mainpartner har idag 480 personer anställda. Som huvudsaklig sysselsättning arbetar 

de med underhålls-och logistiktjänster till försvar och civil flygverksamhet. De är lokaliserade till 

Linköping,  Arboga,Växjö  och  Amsterdam  (Schiphol).  Företaget  omsatte  550  MSEK,  år  2006. 

Kunder  är  försvarsmakten,  FMV,  utländska  försvarsmakter,  försvarsindustri,  civila 

flygplansoperatörer och medicinteknisk industri. Avdelningen erbjuder kundanpassade tjänster av 

kvalificerat underhåll och teknisk service till försvarskunder och civila operatörer. De tillverkar och 

reparerar  avancerade  produkter  till  försvaret  och  civila  kunder  samt  erbjuder  även  som 

logistikpartner i försörjningskedjan integrerade lösningar och tjänster.

Den nya  organisationen ska bli  mer  effektiv,  prestations-  och resultatinriktad  och medarbetarna 

förväntas ta större eget ansvar och egna initiativ.  Nu ska de åter tillverka reservdelar, verktyg och 

underlag  till  militärsidan  framförallt  och  till  viss  del  civilt  komponentunderlag. 

Omställningsprocessen har pågått ett antal år. Ledningen har tyckt att det har varit viktigt att hitta 

en ny attityd, en ny inriktning i sitt förhållningssätt ut mot kundsidan.  Avdelningen har haft ett 

rykte om sig att inte leverera produkter inom förväntade tidsramar. Ledningen tyckte att de skulle 

krympa ner hela verksamheten till en liten kärna som var frisk och kunna leverera ett bra resultat på 

ett bra sätt.  
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1.2.1 Kort tillbakablick på avdelningen för produkter

 Avdelningen för produkter var uppbyggd för att vara en reparation och supportverkstad för MRO-

(Multi Roll Officer) underhåll från början. På 70-80-talet arbetade det 300 man här. Avdelningen 

var  en  egen  division.  De  flygplan  som  fanns  var  32-,  35-  och  37-systemen  och  en  del 

helikoptersystem. De var inne i slutet  av sin livsfas och behövde mycket  reservdelsbitar.  Sedan 

fasades de modellerna ut och 39-systemet byggdes upp. Företaget hade sedan tidigare bra kontakt 

med Elekta som jobbar med medicinteknik. Saab Aerotech bröt sig in på deras område strålkniv och 

tog över verksamheten  från Motala  Verkstad.  De har  under ett  antal  år  producerat  alla  Elektas 

knivar. 

1.3 Syfte

I  denna  studie  ska  jag  beskriva  och  tolka  medarbetarnas  upplevelser  av  den  senaste 

organisationsförändringen på avdelningen för produkter på Saab Aerotech.

1.4 Frågeställningar 

A. Vilka upplevelser har medarbetarna av den senaste organisationsförändringen ?    

B. Hur upplever medarbetarna organisationsförändringen avseende delaktighet ?

C. Hur upplever medarbetarna att organisationen använder den kunskap medarbetarna har ?
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2 Teoretisk referensram

Min  ambition  med  detta  kapitlet  är  att  beskriva  teorier  som  jag  finner  relevanta  för  mitt 

problemområde.  Till  att  börja  med  har  jag  valt  att  ta  med  faktorer  som  påverkar 

organisationsförändring.  Dessa  är  ledarnas  betydelse  vid  organisationsförändring,  samverkan 

mellan ledare och medarbetare och betydelsen av delaktighet vid förändring. Sedan beskriver jag 

olika synsätt på organisationsförändring, planerad förändring och  förändring som livscykel, samt 

individers och gruppers motstånd mot förändring, orsaker till  motstånd och hur det kan ta sig i 

uttryck.

2.1 Faktorer som påverkar organisationsförändring 

När det gäller faktorer som har påverkan vid en organisationsförändring har jag valt att lyfta fram 

ledningens betydelse dels vad gäller ledningsstil samt ledarstrategi. När det gäller delaktighet har 

jag valt  att  beskriva  betydelsen av ett  aktivt  deltagande för förståelse,  samt kopplingar mellan 

medinflytande och högre prestationsnivåer. Sedan beskriver jag olika exempel på delaktighet där 

man har en högre grad av samverkan mellan ledning och anställda.

2.1.1 Ledarnas betydelse vid organisationsförändring 

Jacobsen (2005) skiljer på två typer av förändringsledarskap.  Medan ledarstil  “E” utgår från att 

organisationer  är  politiska  system  som  kännetecknas  av  många  grupper  med  olika  och  dels 

oförenliga intressen bygger ledarstil “O” på att man betraktar organisationer som kulturer och man 

ser  det  som  viktigt  att  skapa  en  organisation  med  gemensam  värdesyn.  Uppmärksamheten  är 

inriktad på att påverka kulturen snarare än mer handfasta element som strategier och strukturer. 

Jacobsen (2005) menar att dessa två former av ledarskap “E” och “O”skiljer sig från varandra med 

avseende på tre förhållanden.

1.Vilket  sätt  de använder  för att  skapa beteendeförändring:  antingen som “E” att   direkt  gå på 

beteendet och förändra det eller som “O” att “ta en omväg” via värderingar och uppfattningar.

2.Ledarstil ”E” använder tvång och hårda övertalningstekniker och “O” använder tekniker som är 

mer riktade mot det emotionella planet.

3.Vilka maktbaser  om utnyttjas:  För “E” är makten knuten till  användningen av materiella  och 

fysiska resurser samt expertis  och för “O” är makten förbunden med identifikation och gemensam 

värdegrund.

10



Wieck & Quinn (1999) poängterar att den första ledarstilen som Jacobsen kallar ledarstil ”E”, den 

”hårda” formen baseras på en en logik där ledare talar om för andra vad de ska göra. Den andra 

ledarstilen ”O” baseras på att människor vill förändras därför att de känner sig inspirerade av eller 

dragna till möjligheten av ett nytt och bättre tillstånd.

Dessa ledarstilar är nära förbundna med den mer moderna distinktionen mellan transaktionellt och 

transformativt  ledarskap. Burnes (1978 ) introducerade begreppet ”transformativt  ledarskap” och 

han beskriver en ledarstil som i hög grad är inriktad på att uppnå förändring i organisationer. Den 

centrala uppgiften är att skapa en värdemässig sammanhållning inåt i organisationen. Det uppnår 

man genom att  ledaren lägger stor vikt på att  formulera visioner, att  betona meningen med det 

arbete som utförs i organisationen och genom att skapa engagemang kring centrala visioner och 

strategier.  Förändring  handlar  om  att  påverka  medarbetarnas  värdesyn.  Transaktionella  ledare 

fungerar  på  ett  helt  annat  sätt,  de bygger  upp förnuftiga  utbytesrelationer  med medlemmarna  i 

organisationen.  För att  kunna överbrygga motstånd är det viktigt  att  den transaktionella  ledaren 

genom att skapa sig allianser skaffar sig kontroll över olika maktbaser som senare kan utnyttjas för 

att bryta motståndet. De flesta empiriska studier stödjer uppfattningen att olika former av ledarskap 

kompletterar  varandra.  Empiriskt  används  bägge  ledartyperna  för  att  uppnå  organisatorisk 

förändring, den transaktionella stilen används oftare än den transformativa (Jacobsen, 2005 ).

Whittington & Pettigrew (1999) genomförde en undersökning av ledare inom europeiska, japanska 

och amerikanska företag i förändring. Det  framkom att det fanns ett brett missnöje hos ledningen 

med  den  egna  förmågan  att  genomföra  förändringar.  Samtidigt  rapporterade  forskarna  att 

förändringar ägde rum i de flesta företag men i varierande omfattning. Förändringar sker alltså även 

om ledarna eller cheferna känner att de inte klarar av att genomföra de planerade förändringarna. 

Det  pekar  på  att  det  planerade  förändringsperspektivet  inte  är  tillräckligt  utan  att  vi  måste 

komplettera med flera perspektiv på förändring. När vi bekantar oss med ledarnas betydelse för en 

organisationsförändring möter vi ledares olika synsätt på strategiarbete. Mintzberg (1994) pekar på 

två  synsätt.  Det  första  synsättet  utgår  från  ett  handlingsperspektiv  och  bygger  på  två 

grundantaganden. Det  är strategy formulation som betyder att analys kommer före handling och att 

genomförandet verkställs av andra än de som genomförde analysen, strategy implementation. Det 

andra synsättet utgår från att organisationens strategi växer fram (eng. emerges) och tar form utifrån 

de handlingsmönster som utvecklas i organisationen. Detta innebär att en organisation i motsats till 

det första synsättet anses ha en strategi utan föregående planering.

11



Mintzberg & James  (1988) presenterade  ett  flertal  möjliga  strategier  som bygger  på graden av 

planering och till  viss del graden av omvärldsstyrning.  Planerad strategi (eng.  planned strategy) 

bygger  på en  hög grad av inomorganisatorisk  planering  med en  stark ledare  i  centrum och en 

förutsägbar omgivning. Mintzberg & James (1988) talar också om påtvingad strategi (eng. imposed 

strategy) som är framväxande och omvärldsstyrd till sin karaktär. Ytterligare en form av strategi 

som Mintzberg & James (1988) behandlar är en strategi som uppstår om den primära verksamheten 

i huvudsak styrs och kontrolleras av experter (eng. disconnected strategy). 

Holmberg & Berggren (2000) menar att ledarnas betydelse  handlar om identifiering av områden 

som definierar organisationen och fastställer dess riktning. Det krävs att den strategiska planen är 

konsekvent och anpassad till affärsidéen, passar med aktuella mål, är anpassad till egna starka och 

svaga sidor med hänsyn till  möjligheter och hot, samt genomförs på förväntat  sätt.  Då har de i 

ledningen som gjort planen anledning att vara nöjda och kan nå strategisk framgång (Holmberg & 

Berggren, 2000).

2.1.2 Delaktighet 

I en traditionell syn på arbetsfördelning mellan chefer och deras underordande tar cheferna beslut 

medan deras underställda gör vad de blir tillsagda att göra (Bolman & Deal, 2005). Bolman & Deal 

menar att en sådan uppdelning gör de anställda beroende av sina chefer. I takt med att flera företag 

börjat inse att motivation, arbetsmoral och produktivitet inte kommer av sig självt, har företagen 

börjat utveckla olika program som innebär ökad delaktighet och medinflytande (eng. participation). 

Tanken bakom dessa program är att ge arbetare tillfälle att påverka beslut som rör deras arbetsmiljö 

och arbetsinnehåll. Effekterna av sådana program har ofta varit anmärkningsvärt positiva (Bolman 

& Deal, 2005). Forskning på området visar att medinflytande är ett av de mest lovande sätten att 

förbättra både arbetsmoral och produktivitet (Bolman & Deal, 2005). En systematisk undersökning 

av  medinflytandet  i  tre  olika  branscher-  stålindustrin,  konfektionsindustrin  och  branschen  för 

medicinsk  utrustning  visade  att  det  finns  en  stark  koppling  mellan  medinflytande  och  högre 

prestationsnivåer.  Medinflytandet ledde till förbättrad produktivitet på två sätt: genom att enskilda 

arbetare  blir  effektivare  och  genom  att  det  organisatoriska  lärandet  förstärks 

( Appekbaum, Bailey, Berg och Kalleberg, 2000 ; Bolman & Deal, 2005). 

Människor ställs  inför  nya  situationer  inom  arbetet  vilket  medför  ett  behov av ökade krav på 

flexibilitet. Inom den sociokulturella teorin betonar Vygotsky (1978) att de komplexa förändringar 

som innefattas av mänsklig utveckling, kräver aktivt deltagande för att förstås av medlemmarna. 
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Hans teori lägger särskilt tonvikt på den sociala grunden för tankens utveckling och betonar särskilt 

utveckling  av  språk,  förståelse  för  tänkande  i  sociala  sammanhang  och  synen  på  mänsklig 

utveckling  som  en  process  att  tillägna  sig   kulturell  kompetens.  I  den  sociokulturella  teorin 

framhålls  bland  annat  betydelsen  av  gemensamma  referensramar  som  utgångspunkt  för  social 

interaktion.                                                                                                                      

Axelson & Thylfors,  2005 tar  upp betydelsen av en genomtänkt  internkommunikation för ökad 

delaktighet  i  organisationer.  Ordet  kommunikation,  latinets  communicare betyder  ”  att  göra 

gemensamt”. En genomtänkt internkommunikation syftar till att ge medarbetarna en helhetsbild av 

verksamheten,  en gemensam referens  och kunskapsplattform att  verka ifrån.  Den stärker  också 

samhörigheten och vi-känslan. Det är viktigt att ledare och medarbetare tillsammans tänker igenom 

vilka informations-  och kommunikationskanaler  som passar  den aktuella  arbetsplatsen.  Det  kan 

gälla kombinationen av enkelriktad information och ömsesidig information,  olika mötens syften, 

innehåll och frekvens. En effektiv internkommunikation kännetecknas av en förutsägbar struktur 

och regelbunden rytm (Axelson & Thylefors, 2005). Axelsson & Thylefors (2005) menar att en stor 

arbetsgrupp  med  bristfälliga  kommunikationskanaler  drabbas  lätt  av  spänningar  som  leder  till 

osäkerhet.  Riklig  och  klargörande  kommunikation  förbygger  missförstånd.  En  viktig  del  i 

internkommunikationen  är  arbetsplatsträffar.  Då  får  medarbetarna  möjlighet  att  samtala  om 

verksamhetens olika delar. Konstruktiv kommunikation som syftar till att omsätta demokrati och 

delaktighet i praktiken kräver att gruppdeltagarna både talar själva, låter andra komma till tals och 

att man respekterar varandras synpunkter och förslag. Helst ska man gå därifrån och känna att mötet 

haft en mening. Det är också viktigt att alla vet syftet med olika möten så att man kommer dit med 

”rätt”  förväntningar  (Axelsson & Thylefors,  2005).  Axelsson & Thylefors  (2005)  menar  att  en 

problematik  med  arbetsplatsträffar  kan  vara  att  mötena  utvecklas  till  rena  informationsträffar. 

Många medarbetare  framhåller  att  det  alltmer  blivit  chefens  egna  behov som styr  agendan  för 

mötena och att det finns för lite utrymme för medarbetarna att lyfta fram vad de själva skulle vilja 

samtala om.

2.1.3 Samverkan mellan ledning och anställda -exempel

Vidare har jag valt att beskriva exempel där medarbetarna förväntas ta större eget ansvar och känner 

sig mera delaktiga. Medarbetarna visar hög grad av engagemang, arbetsglädje samt effektivitet. De 

japanska företagens framgångar under 80-talet ledde till att japanska metoder för produktionsteknik 

och arbetsorganisation fick en framträdande roll.  Etableringen av japanska tillverkningsenheter i 
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England och USA visade att de japanska metoderna var användbara även utanför Japan. Dock var 

det  otänkbart  för  de  stora  biltillverkarna  i  USA att  utan  vidare  ta  över  en  japansk  modell  för 

bilproduktion. I syfte att finna den bästa modellen för biltillverkning satsade de pengar i ett stort 

internationellt  forskningsprojekt  på  MIT  (Massachusetts  Institute  of  Technology  i  Cambridge, 

USA).  Det  projektgruppen  kom  fram  till  och  kallade  ”leanproduction”  var  en  amerikaniserad 

variant av Toyota-systemet (Sandkull& Johansson, 2000). Vad som var annorlunda var samverkan 

mellan  ledning  och  anställda.  Man  såg  ett  samförstånd mellan  ledning  och  anställda  och  en 

förståelse i, att ett gott arbete leder till arbetstillfredsställelse och är fördelaktigt för alla på lång sikt. 

Den operativa personalen skulle ta ansvar för kvaliteten på produkterna och genomströmningen i 

produktionen.  Zetterberg  (1983)  beskriver  utvecklingen som att  det  tecknas  ett  kontrakt  mellan 

arbetstagare och arbetsgivare där  man vill ha mer engagemang för mer belöning. Belöningen är inte 

i  första  hand  pengar  eller  kortare  arbetstid,  utan  jobb  som ger  utrymme  för  entreprenörsanda, 

skaparkraft, självständighet, utmaningar, utvecklande av nya färdigheter, utnyttjande av ny teknik, 

glädjefyllt  samarbete  människor  emellan,  individuell  prestation  samt   personligt  erkännande 

(Zetterberg, 1983).

Ett  annat exempel  på förbättrat  samarbete  mellan ledning och anställda är  BMW:s nya  fabrik i 

South Carolina, USA. Liksom i Japan har statusskillnader mellan ledning och anställda tagits bort. 

Alla har samma kläder, arbetstider och förmåner. Chefen Kinzer som tidigare var produktionschef 

på Honda i Ohio, menar att det är människor som ska bygga kvaliteten i bilarna. Allt i produktionen 

styrs av människor. Robotarna är lätträknade i verkstaden, större delen av svetsningen görs för hand 

(Sandkull & Johansson, 2000). Samtliga som anställs går igenom ett par månaders utbildning innan 

de får en plats vid bandet. Utbildningen ska vara en del av arbetet och alla i en grupp ska kunna 

utföra  alla  arbetsuppgifter.  Även tjänstemännen  måste  ibland  arbeta  vid  bandet.  De som alltid 

kommer i tid och som aldrig är sjuka eller har sjukt barn får en särskild närvarobonus. Frånvaron är 

endast 2 % (Sandkull & Johansson, 2000). 

I  flera  svenska  företag  fokuserades  rationaliseringen  på  detta  som  i  ABB:s  T  50-projekt. 

Programmet har drivits med starkt stöd från VD och en särskild utsedd kampanjgrupp. Målet anges 

vara  nöjda  kunder  och  motiverad  personal.  Medlen  för  att  uppnå  detta  är  förutom  halverad 

genomloppstid även arbeta med decentralisering av befogenheter och ansvar. Kompetensutveckling 

och decentralisering är nyckelbegrepp i den nya arbetsorganisationen som ska förverkliga T 50-

programmet. De praktiska konsekvenserna kan sammanfattas i följande punkter; färre chefer, platt 

organisation, decentraliserat beslutsfattande, individuellt ansvar, bredare arbetsuppgifter, lagarbete, 
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upp-luckrade  gränser  mellan  arbetare  och  tjänstemän  samt  ökad  intern  rörlighet  (Sandkull  & 

Johansson, 2000).

2.2 Olika synsätt på organisationsförändring 

I detta kapitel beskriver jag två olika synsätt på förändring. Det första är planerad förändring, det 

andra  sättet  är  förändring  som  livscykel,  en  i  förväg  mer  eller  mindre  förutsägbar  process. 

Kunskaper om dessa två aspekter kan hjälpa till att förstå medarbetare och chefers olika upplevelser 

av  en  organisationsförändring.  Den  planerade  förändringen  verkar  lättare  att  styra  och  åskåda 

medan förändring som livscykel verkar mera förutbestämd och svårare att styra. 

2.2.1 Planerad förändring

Planerad  förändring  måste  ses  som  en  process,  en  uppsättning  handlingar  och  händelser  som 

utvecklas under en tidsrymd (Roness, 1997).  Organisationer förändras därför att människor söker 

förändring  i  syfte  att  nå  ett  mål.  Synsättet  bygger  på  vissa  speciella  förutsättningar,  där  den 

viktigaste är att förändringen är intentionell.  Med detta menas att det finns vissa intentioner, syften 

eller mål bakom förändringar som genomförs. Några eller några personer har analyserat situationen 

och kommit fram till att den inte är tillräckligt bra eller att det finns ytterligare möjligheter som bör 

utnyttjas. De har utarbetat lösningar och vidtagit åtgärder som ska lösa problemet. Man kan kalla 

detta ett analytiskt och rationellt perspektiv på förändring. Följande modell visar centrala faser i en 

planerad förändringsprocess.

Fas Innehåll

Fas 1 Diagnos- insikt om att det föreligger ett förändringsbehov, upplevda problem eller möjligheter.

Fas 2 Lösning-beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd och en plan för att komma dit (åtgärder).

Fas 3 Genomförande av planerade åtgärder- interventioner i organisationen.

Fas 4 Evaluering/utvärdering- av om åtgärderna verkar som planerat samt stabilisering av det nya tillståndet.

Figur 1. Centrala faser i en planerad förändringsprocess. 

Modellen är en syntes av Cummings & Worley (2001) och Nadler (1987) i Jacobsen 2005 s 21, egen omarbetning
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I första fasen, diagnosfasen upptäcker aktörer inom eller utanför organisationen att ”saker och ting 

inte går som de ska”. Man förpliktigar sig till en förändring genom att avsätta tid och resurser för en 

förändringsprocess.  Fas  två,  lösningsfasen  innehåller  en  analys  av  vad  som  egentligen  utgör 

problemen  och  hur  de  ser  ut.  Man  företar  olika  kartläggningar  i  form  av  frågeformulär  samt 

intervjuer, åtgärder som ofta genomförs av externa konsulter eller forskare. Efter kartläggningen 

utarbetas  olika  lösningsförslag  och  man  väljer  sedan  ut  den  bästa  lösningen.  Fas  tre, 

genomförandefasen, innebär att man sätter upp en plan över aktiviteter som ska utföras vid olika 

tidpunkter  och  vilka  personer  som ska  ansvara  för  och  ha  en  central  ställning  i  aktiviteterna. 

Därefter genomförs aktiviteterna med hjälp av exempelvis arbetsgrupper, specialister som kommer 

in och ger råd eller genom utbildning. Fas fyra, utvärderingsfasen består av en evaluering där man 

utvärderar  de  lösningar  som  man  verkställde  till  lösning  av  problemen.  Får  man  fram  att 

förändringen är lyckad gäller det att stabilisera förändringen. Det betyder att man ska få de anställda 

att  sluta  upp  kring  och  förstärka  förändringarna.  Det  sker  ofta  genom  att  man  anpassar 

belöningssystem, strukturer och procedurer till de förändringar som genomförts (Borum, 1995).

2.2.2 Förändring som livscykel

Modellen bygger på antagandet att organisationer förändras på ett speciellt och förutbestämt sätt.

Alla organisationer har sedan ”födseln” ett slags underliggande form, logik, program eller kod som 

reglerar  förändringsprocessen  och  leder  enheten  från  en  utgångspunkt  till  en  slutlig  form.  Det 

innebär att förändring sker genom att alla organisationer genomgår en uppsättning faser under sin 

livstid (Van de Ven och Poole,1995).

Mintzberg  (1979)  beskriver  organisationer  som  genomgår  en  uppsättning  livsfaser  knutna  till 

tillväxt där ökad storlek medför behov av att förändra strukturen. När organisationer etableras eller 

”föds” har de ofta en ganska enkel och föga formaliserad struktur. Organisationen är som regel 

ganska liten från början och består  av ett  fåtal  personer.  Organisationen kännetecknas  av svagt 

utvecklade  administrativa  system,  få  regler  och  rutiner.  När  organisationen  växer  blir  det  fler 

människor som ska förhålla sig till varandra och det uppstår ett behov av mer formella system och 

rutiner för att fördela arbete och ansvar samt för att koordinera arbetet. Som regel innebär denna fas 

att organisationerna utvecklar system för övervakning och kontroll, ofta genom att man upprättar 

större och mer omfattande hierarkier. När organisationen fortsätter att växa uppstår ett ännu större 
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behov av att formalisera och systematisera verksamheten. Arbetet blir mer specialiserat, uppgifterna 

mer rutinartade och formaliserade och inslaget av regler och standardprocedurer växer. 

Med detta uppstår det också ett behov av att rekrytera personer som kan utveckla regler och rutiner 

och övervaka att  de följs.  För att  övervaka vad som sker utvecklas  en mer omfattande hierarki 

bestående  av  olika  chefer  på  mellannivå.  Samtidigt  inrättas  administrativa  enheter  med 

huvuduppgiften att utveckla de procedurer som organisationen ska följa. När organisationen växer 

ytterligare blir ofta systemen alltför komplicerade och omfattande vilket gör att det uppstår stora 

hierarkier som skapar tröga beslutsgångar och oöverskådliga ansvarsförhållanden. Därmed kommer 

behovet av att delegera ansvar till allt fler enheter som blir mer eller mindre självständiga. Det blir 

viktigare  att  kontrollera  resultat  än  att  övervaka  rutiner  och  regler.  När  organisationen  växer 

ytterligare uppstår problemet att strukturen skapar en organisation som inte hänger ihop. Mintzberg 

(1979) menar att organisationer i denna fas kanske måste ta ett steg till och bilda matrisstrukturer. 

Då försöker man integrera de självständiga delarna genom att inrätta laterala förbindelser där olika 

enheter arbetar tillsammans i projekt.

Greiner menar (1988) menar att ålder och storlek är de två centrala elementen som tvingar fram en 

organisationsförändring.  Han  betonar  att  varje  fas  följs  av  en  kris  som måste  hanteras  för  att 

organisationen ska kunna gå in i en ny och mer mogen fas. Organisationer som växer går alltid 

igenom fem faser och att det finns alltid en risk att företaget inte klarar en övergång till en annan. 

Dessa  faser  är  kreativitetsfasen,  styrningsfasen,  delegeringsfasen,  koordineringsfasen  samt 

samarbetsfasen. Den första fasen kallar Greiner kreativitetsfasen. Organisationen är liten och man 

kommunicerar på ett informellt och enkelt sätt. När organisationen växer uppstår en ledarkris. För 

att  komma  vidare  måste  organisationen  rekrytera  en  kompetent  ledning  som  kan  lotsa 

organisationen i nästa fas, som är styrningsfasen.  I styrningsfasen utvecklas struktur, system för 

marknadsföring, budgetering och kontroll. En stor del av besluten centraliseras. I många fall medför 

det  att  ledningen  håller  fast  vid  sin  makt  och  vägrar  släppa  in  andra.  Nästa  fas  blir  därför 

delegeringsfasen. I delegeringsfasen delegeras ansvar till lägre nivåer och ledningen koncentrerar 

sig på strategi och bryr sig mindre om den dagliga driften. Så uppstår en kontrollkris och denna 

leder organisationen in i nästa fas, koordineringsfasen. Koordineringsfasen innebär att det utvecklas 

mera omfattande system för att kontrollera de autonoma enheterna. Denna fas kan också leda till en 

ny kris som har att göra med växande misstro mellan ledningen och de som utför arbetet. Ledningen 

hamnar alltför långt bort från ”verkligheten” och många blir kritiska till ledningens försök att styra 
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och  kontrollera.  Det  uppstår  en  byråkratiseringskris  som  för  organisationen  vidare  till 

samarbetsfasen. I samarbetsfasen ligger tyngdpunkten på att skapa samarbetssystem tvärs över olika 

enheter och nivåer. Ofta utvecklas det system av den typ som Mintzberg kallar matrisstrukturer 

(Greiner 1988).

2.3 Individers och gruppers motstånd till förändring 

I  det  här  kapitlet  beskriver  jag  individers  och  gruppers  motstånd  mot  förändring  och  försöker 

förklara orsakerna till motståndet. Motstånd kan bero på rädsla, oro, ångest, förlust av sociala och 

kulturell  tillhörighet,  förlust  av  makt  samt  hot  av  eget  inflytande.  Därefter  beskriver  jag  hur 

motstånd kan ta sig i uttryck hos individer och grupper.

2.3.1 Vad beror motståndet på ?

Förändringar av organisationer, medför ofta att man omgrupperar människor genom att exempelvis 

enheter splittras upp, att människor förflyttas eller att enheter slås samman. Detta betyder för många 

att de tappar kontakten med kollegor som de lärt känna och har samarbetat med. Det gör att man 

kanske förlorar social tillhörighet i den ursprungliga gruppen (Sackman, 1997). Sådana uppbrott 

upplevs av många negativt vilket gör att man svarar med motstånd. Likaså har de människor som 

arbetat  på ett  ställe ofta utvecklat  det som kallas psykologiska kontrakt. Att bryta  psykologiska 

kontrakt kan vara ännu en orsak till motstånd. Ett psykologiskt kontrakt är inget skriftligt utan ett 

informellt avtal mellan människor som arbetar tillsammans och som är beroende av varandra. Ett 

kontrakt utvecklas i ständig interaktion mellan människor (Rousseau 1995). 

Jacobsen (2005) menar att förändring kan skapa ångest hos människor. Vissa personer  kan uppfatta 

förändringen som en börda, eller så har de ingen lust att överge något som är välbekant och som de 

är duktiga på. Det kan också finnas en rädsla för en okänd framtid eller att man kommer att förlora 

kollegor  och  vänner.  Diamond  (1986)  talar  om att  ett  individuellt   motstånd  mot  förändringar 

bottnar i en rädsla för det okända, det nya. I den rädslan ingår rädsla att förlora jobbet eller förlora 

den arbetsuppgift man behärskar, rädsla för att förlora en del av ens identitet och rädsla för att inte 

räcka till.  Ångest är en del av de känslomässiga element som vi återfinner i alla organisationer 

(Diamond 1986).  De som riskerar att bli uppsagda tycker knappast inte att förändringen är en bra 

idé, inte heller de som får besked om att det de håller på med inte längre värdesätts. De uppfattar 

säkert  detta  som en nedvärdering  av  det  man  gjort  för  företaget  under  tidigare  år.  Det  gör  att 
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förändringsidén betraktas med skepsis och personer kan komma att direkt motarbeta den (Jacobsen, 

2005). Förändring kan betraktas som en emotionell process (Jacobsen, 2005).  

Jacobsen (2005) menar att förändringar även kan utgöra ett hot mot något man arbetat hårt för att 

uppnå.  Det  innebär  att  förändringsprocesser  ofta  präglas  av  maktkamp och oenighet  (Jacobsen, 

2005). Idéer om förändring kan skapa funderingar och spekulationer, om deras färdigheter kommer 

att  bli  ifrågasatta  och  om de  kommer  att  hantera  den  nya  situationen  (Jacobsen,  2005).  Vissa 

personer får genom sin yrkeskunskap eller sin fysiska placering tillgång till  mer information än 

andra.  Det  kan vara så  att  de ”vet  mer”  än andra,  vilket  kan ge dem övertag i  exempelvis  en 

förhandlingssituation.  Förändringar  av  den  formella  hierarkin  till  exempel  inrättandet  av  nya 

chefspositioner på mellannivåer, innebär för många ett direkt hot mot det egna inflytandet (Rogers 

&  Argawala-Rogers,  1976).  Förändringar  av  en  organisation  kan  alltså  leda  till  ändrade 

maktförhållanden.  Makten kan vara både formell och informell.  Den informella makten är ofta 

förbunden med att man kontrollerar avgörande arbetsuppgifter, det vill säga man ansvarar för en 

uppgift som kan skada stora delar av organisationen om den inte utförs (Pfeffer, 1981). Makt är 

viktigt för den ger individen en möjlighet att skapa sig handlingsutrymme, förutsägbarhet genom att 

kunna kontrollera andra och därmed ger också makten en viss  frihet. Människor som i stort sett 

saknar makt befinner sig i en betydligt mer osäker och otrygg situation eftersom man är mer utsatt 

för vad andra gör och vad andra menar att man ska göra (Clegg, 1989).

Försök att förändra organisationskulturen vid en förändring upplevs ibland som ett angrepp på den 

kollektiva  tillhörigheten,  vare  sig  det  är  en  grupp  eller  en  organisation  (Jacobsen,  2005). 

Organisationskulturen är definitionsmässigt ett resultat av en längre process, planerad eller inte, där 

värden, normer och antaganden lärs  in eller  internaliseras av den enskilde inom organisationen. 

Förhållanden som skapats under en lång process brukar vara mycket svåra att förändra. Janis  i 

Granström (2006)  visar  i  sin  klassiska  studie  hur  grupper  med  stark  kulturell  gemenskap  ofta 

reagerar  med  aggressivt  motstånd  mot  det  man  uppfattar  som  ett  hot  mot  gruppens  existens. 

Motståndet  kan ses som en defensiv handlingsrutin menar (Kylén 1999; Axelsson & Thylefors, 

2005). Defensiva handlingsmönster är något som grupper tar till för att undkomma besvärande och 

hotande situationer. Dessa sätter käppar i hjulet för utveckling, lärande och förändring  (Axelson & 

Thylefors, 2005). 
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2.3.2 Hur tar sig motståndet i uttryck ?

Vissa  har  påpekat  att  motstånd  mot  förändring  ofta  genomgår  olika  faser  där  intensiteten  i 

motståndet dessutom ökar från fas till fas ( Jacobsen, 2005). Coetsee (1999) beskriver fyra olika 

faser i motståndet mot förändring.

Fas, nivå Uttryck Exempel

Fas 1 Apati/Likgiltighet Frånvaro av positiva eller negativa 
känslor.
Bristande intresse.

Fas 2 Passivt motstånd Negativa uppfattningar och attityder.
Negativa och kritiska synpunkter på 
förändringen.

Fas 3 Aktivt motstånd Starka kritiska yttringar.
Ifrågasättande av poängen med att 
fortsätta delta i processen.
Fredliga bojkotter och protester.

Fas 4 Aggressivt motstånd Aktiv spridning av negativa rykten och 
historier.
Vägran att verkställa 
förändringsåtgärder.
Mer våldsamma strejker och aktioner.
Direkt undergrävande verksamhet och 
dolt sabotage.
Direkt förstörelse och ”terrorism.

Figur 2 : Olika faser i motståndet mot förändring (Coetsee i Jacobsen, 2005, s191, egen omarbetning)

Fas ett,  representerar frånvaro av positiva eller negativa känslor eller bristande intresse. Fas två, 

består av ett passivt motstånd, negativa uppfattningar och attityder, negativa och kritiska synpunkter 

på förändringen. I fas tre, blir motståndet ännu tydligare. Man ser ett aktivt motstånd med starka 

kritiska  yttringar,  ifrågasättande  av  poängen  med  att  fortsätta  delta  i  processen  samt  protester. 

Motståndet kan även yttra sig i att man sänker arbetstakten och inför ”maskningsaktioner”. Fas fyra, 

kännetecknas  av  ett  aggressivt  motstånd.  Aktiv  spridning  av  negativa  rykten  och  historier 

förekommer,  vägran  att  verkställa  förändringsåtgärder,  direkt  undergrävande  verksamhet  och 

sabotage,  direkt  förstörelse.  En  mindre  synlig  form av  motstånd  är  att  helt  enkelt  inte  utföra 

förändringarna.

Vanligtvis  tänker  man  på  motstånd  som något  negativt.  De som är  motståndare  till  förändring 

betraktas  som  ”bakåtsträvare”,  ”gammalmodiga”  eller  ”mumier”.  Trots  detta  synsätt  menar 

Jacobsen (2005) att motstånd kan betraktas som något positivt i vissa sammanhang. Motstånd kan 

betraktas som en kontinuerlig debatt om vad som är den korrekta beskrivningen av dagens tillstånd, 
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problem eller vad som är bra och dåliga lösningar. Att undertrycka motstånd och ”förbjuda” kritiska 

yttringar kan därför ses som en ”strypning av dialogen” (Gustavsen 1990 ; Jacobsen, 2005).

Om man däremot accepterar  att  det  finns skilda uppfattningar  och jämkar  samman dem genom 

öppen och kritisk debatt blir motstånd plötsligt ett positivt drag . Motstånd kan öka rationaliteten i 

beslutsfattandet genom att olika alternativ och konsekvenser bedöms innan man ger sig i kast med 

själva förändringen (Jacobsen, 2005).
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3 Metod och metoddiskussion

I  detta  kapitel  ger  jag  en   beskrivning  av  vetenskapligt  synsätt,  urval  och  genomförande, 

analysmetod, etiska ståndpunkter samt metoddiskussion.

3.1 Vetenskapligt synsätt

Som vetenskaplig inriktning har jag valt  att genomföra en kvalitativ studie i denna undersökning 

med inspiration från fenomenologin. I min studie har jag haft för avsikt att tolka och förstå hur 

medarbetare  och chefer  upplevt  en organisationsförändring.  Vad jag söker kunskap om i denna 

undersökning är hur dessa personer tänkt och upplevt förändringen.  Kvalitativa studier står för det 

första för att man är intresserad av hur något är beskaffat,  det vill säga vilken natur eller vilka 

egenskaper något har,  samt för det andra har kvalitativa studier som objekt den livsvärld människor 

har ( Hartman, 1998).  

Hartman   (1998)  ger  följande  definition; Kvalitativa  undersökningar  karaktäriseras  av  att  man 

försöker  nå  förståelse  för  livsvärlden  hos  en  individ  eller  en  grupp  individer. Det  mest 

grundläggande draget i kvalitativ forskning är forskarens vilja och förmåga att  se eller  uttrycka 

händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerade personernas perspektiv ( Bryman, 

1997).  Bryman (1997) menar att detta kräver en förmåga att tränga in i det betydelsesammanhang 

dessa personer finns i.  

3.2 Urval  och genomförande

Med hänseende till att jag ville undersöka medarbetarnas upplevelser och uppfattningar valde jag 

intervju som datainsamlingsmetod för min undersökning. 

Undersökningens urval gjordes på avdelningen för produkter i verkstad 12:an. Jag diskuterade med 

produktionschefen och bad om ett urval intervjupersoner i olika befattningar som skulle inbegripa 

både chefer och medarbetare. Produktionschefen valde sedan ut elva intervjupersoner. Intervjuerna 

skedde på produktionschefens kontor. Jag intervjuade sammanlagt elva personer varav fem stycken 

chefer och sex stycken medarbetare. Dock har jag ett bortfall på fem stycken intervjuer som ej blev 

bandade. Kvar till  materialet blev intervjusvar från två gruppchefer  samt fyra medarbetare med 

olika arbetsroller. Intervjuerna bandades med en bandspelare. Intervjuerna varade i en timma och 

registrerades  genom bandspelaren.  Jag  kunde  då  som  forskare  koncentrera  mig  på  ämnet  och 

dynamiken intervjun.  Ord, tonfall  och pauser registrerades i en permanent  form som jag kunde 

lyssna på igen. 
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3.3 Datainsamling

Jag valde att göra en halvstrukturerad intervju (se intervjuguide, bilaga) . Den halvstrukturerade 

intervjun  omfattar  en  rad  teman  och  förslag  till  relevanta  frågor.  Det  fanns  möjlighet  att  göra 

förändringar av frågorna om så krävdes för att följa upp svaren och berättelserna från de intervjuade 

(Kvale  1997).  De  teman/områden  som  var  relevanta  för  mig  var  följande;   jag/min  roll  på 

arbetsplatsen, vi i gruppen/organisationen, utveckling samt övrigt. 

Jag  följde  Kvales  (1997)  modell  gällande   genomförandet  av  intervjuerna  samt  genom 

intervjuundersökningens sju stadier.  Kvale  (1997) beskriver genomförandet  av intervjuerna med 

stöd från en intervjuguide och med ett reflekterande förhållningssätt till den eftersökta kunskapen 

och  till  den  mellanmänskliga  relationen  i  intervjusituationen.  Kvales  (1997)  modell  pekar  på 

samspel  mellan de olika stadierna som jag också fått  erfarenhet   av i  denna studie.  Genom att 

genomföra de kvalitativa intervjuerna uppstod möjligheten att träda in i och ta del av medarbetarnas 

beskrivningar av den levda vardagsvärlden på arbetsplatsen. 

3.4 Analysmetod

Efter  alla  intervjuer  genomförts  lyssnade  jag  igenom  dem.  Därefter  transkriberades  samtliga 

intervjuer så noggrant som möjligt och det utskrivna materialet resulterade i fem till sex sidor per 

intervju.  Jag  läste  noggrant  igenom utskrifterna  för  att  få   grepp  om delar  och  helhet.  Sedan 

kategoriserade jag upp materialet och detta ledde till att jag kunde se större teman. Under varje tema 

återgavs  citat  från  intervjupersonerna.  Med  utskriften  av  intervjun  kom  frågan  om  tolkning 

(reliabilitet).   Arbetet  med  utskriften  innebar  att  skriva  ner  intervjuerna  ordagrant  (validitet). 

Utskriften  blev  tolkande  konstruktioner  som  fungerade  som  användbara  verktyg  för  analys. 

Ordagrann återgivning krävs för språklig analys:  att inkludera pauser, repetitioner,  och tonlägen 

(Kvale, 1997). Kvale (1997) menar att det ”finns ingen sann, objektiv omvandling från muntlig till 

skriftlig form”.

Man bör istället ställa frågan ”Hur ser den utskrift ut som lämpar sig för mitt forskningssyfte?” Med 

hjälp av utskriften strukturerade jag intervjumaterialet  i  en form som lämpade sig för analys  av 

denna studie. Resultaten presenterades i form av menings-koncentreringar (Kvale, 1997).

Hartman  (1998)  menar  att  det  viktiga  i  fenomenologisk  undersökning  är  att  förstå 

tolkningsprocessen. Fenomenologin inriktar sig på att tolkningen skapar en förståelse för världen, 
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det vill säga vårt sätt att se på oss själva, världen och våra erfarenheter (Hartman, 1998).  Analysen 

av den data som samlas innebär att tolka något som redan är tolkat. För att förstå meningen i en 

individs beteende måste jag som forskare  förstå upplevelsen från individens synvinkel. 

Det finns ett grundantagande att det finns något gemensamt i liknande erfarenheter även då de görs 

av skilda individer (Hartman, 1998). Fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som 

framträder och det sätt på vilket det framträder (Kvale, 1997). Genom imaginär varians av ett visst 

fenomen ska vi nå fram till något gemensamt, en ”invarians” för en hel grupp fenomen och detta 

gemensamma, denna invarians är just ”väsendet”(Alvesson & Sköldberg, 1993).

3.5 Etik

Jag informerade intervjupersonerna om min studie och vad intervjun skulle handla om övergripande 

innan vi startade. Samtliga parter har gett sitt muntliga samtycke till att banda intervjuerna och att 

intervjumaterialet får användas för denna studie.  Informerat samtycke betyder också att personerna 

deltagande är  frivilligt i projektet och att man har rätt att dra sig ur när man vill så att det inte blir 

en fråga om tvång (Moustakas, 1994). Kravet att undersökningspersonerna ska vara informerade 

och ge sitt samtycke är på en principiell nivå högst rimligt och förnuftigt ( Kvale, 1995).

Den  etiska  principen  om  fördelaktighet (eng.  beneficence) innebär  att  risken  att  en 

undersökningsperson lider skada ska vara så liten som möjligt. Till de vidare konsekvenserna av 

intervjuforskning hör de politiska bedömningarna av vad som är en önskvärd användning av den 

kunskap som förvärvas. I Amerikanska Psykologförbundets  etiska riktlinjer  sägs, att  ett  mål  för 

psykologisk forskning är att bidra till människors välfärd (Kvale,1995). 

3.6 Metoddiskussion

Givetvis  kan det haft  en betydelse  att  produktionschefen valde ut  intervjupersonerna och att  vi 

genomförde intervjuerna på hans kontor. Det finns en möjlighet att produktionschefen valde just 

dessa för att han hade en bra arbetsrelation till dem. Intervjuerna genomfördes på hans kontor, det 

skulle  kunna  haft  betydelse  för   resultaten  genom  att  de  intervjuade  känt  någon  påverkan. 

Produktionschefen kan på detta sättet ha försökt påverka resultatet genom att styra urval och platsen 

för intervjuerna. Jag har dock inte funnit någon sådan koppling bland resultaten. När jag gjorde 

tolkningarna fanns en fara i att jag själv arbetat som konsult och hade en förförståelse. På det sättet 

kunde tolkningarna formas enligt mina egna erfarenheter och förförståelse. Jag försökte  medvetet 

arbeta med att inte lägga in mina egna uppfattningar i tolkningarna.
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4 Resultat

Här  redovisas  resultaten  av  de  genomförda  intervjuerna.  Med  utgångspunkt  från  studiens  tre 

frågeställningar: medarbetares upplevelser av organisationsförändringen, medarbetares upplevelser 

av  delaktighet,  samt  medarbetares  upplevelser  av  hur  organisationen  använder  kunskaper 

medarbetarna har, redovisas följande resultat. Under varje kategori presenterar jag underkategorier 

för att underlätta för läsaren. De två gruppcheferna jag intervjuade hör till medarbetarna eftersom de 

ingår i arbetsgruppen. 

4.1 Medarbetares upplevelser av organisationsförändringen

När  det  gäller  denna  frågeställning  har  jag  hittat  följande  huvudkategorier;  förändringen  har 

inneburit en tuff bantning för medarbetarna samt att motivationen har sjunkit.  Jag har delat upp 

huvudkategorierna i underkategorier för att gör resultatet mera överskådligt.

4.1.1 Tuff bantning

Medarbetarna har befunnit sig i en period där arbetskamrater blivit uppsagda och det har känts tungt 

för dem. En av de intervjuade har upplevt neddragningen av personal som en tuff bantning. Han 

menar att organisationen inte är anpassad för att arbeta som ett litet företag.

                          Så det blev en tuff bantning..nu ska man ner i något som man kallar det lilla

                          företaget fast vi har en organisation som ser ut för ett stort företag tycker jag

                          ändå pratar man om det här ”lilla företaget”. 

Orättvist 

Medarbetarna har berättat om tidigare svackor på 80-och 90-talet. Då gick det ut erbjudanden till 

dom som låg i närheten av pensionsåldern att dom skulle få pension. Nu har det sagts upp folk i alla 

åldrar.  Detta upplever medarbetarna som orättvist.

                            Arbetskamrater har blivit uppsagda och som jag inte tycker är sådär ”fair”,

                            så därför.. på sista tiden har det inte varit så jättegott. ..men det är väl 

                            smällar vi får ta, jag förstår ingen annat.
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Medarbetare mår dåligt

En medarbetare jag intervjuat menar att det är många som mår dåligt på verkstaden på grund av de 

förändringar som skett.

                             Du skulle bli förvånad om du visste hur många som mår djävligt dåligt här.

4.1.2 Motivationen har sjunkit 

Samtliga  medarbetare  jag  intervjuat  upplever  att  motivationen  har  sjunkit  och  det  beror  på 

personalförändringar, ”strul” i maskiner,  mindre jobb, mera gnäll och resultat av ledningens beslut.

Flera intervjuade menar att motivationen sjunkit för helheten, för att maskinerna inte är igång i den 

utsträckning de borde. En medarbetare uttrycker oro över att man inte vet vad som gäller eller hur 

man ska gå tillväga.  Bland gruppcheferna fick jag svar att det kan kännas arbetsamt och att deras 

motivation kan växla.

                        Motivationen har sjunkit för helheten, på grund av strul i maskiner och att

                           maskinerna inte rullar i den utsträckning de borde, som jag tycker hänger

                           ihop med vissa personalförändringar som ledningen gjort. 

                        

                            Idag är det så ryckigt, man ska vara med överallt, det är svårt att leva upp till

                            det..det har mycket med motivation att göra tror jag och sedan att det är

                            dåligt med jobb.

                            Det är väl både och.. ibland kan jag tycka att det känns väldigt slitigt.

  

                            Så länge man känner någorlunda det är åt det här hållet vi ska och har

                            kraften att ta sig dit, då är det lovande, då skapar det motivation. Jag tror

                            det att det är det som folk upplever som jobbigt många gånger, att man inte

                            riktigt vet vad som gäller eller hur det ska gå tillväga. 
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Tappat förtroende för ledningen 

En medarbetare menar att ledningen inte fungerar som den borde. Ett par av de intervjuade upplever 

att ledningen har en ensidig tolkning av läget. Flera upplever att de tappat förtroende för ledningen. 

Flera av de intervjuade upplever att  chefen nästan aldrig syns ute i verkstaden trots att  de bett 

honom att komma dit.

                          Ibland tycker jag att vi har en lite lustig ledning. Jag tycker inte att det 

                          fungerar så som jag tycker att det ska fungera, det är väl mitt sätt att se det

                          men jag kanske är gammalmodig.

                          Det man vänder sig mot och reagerar på många gånger är att det blir så

                          ensidig tolkning av läget eller vad man ska säga. Man kanske skulle ha

                          mera dialog, å andra sidan ”en chef ska vara chef” så det ligger mycket på

                          den nivån..men..man kanske skulle förankra lite bättre än vad man gjort den

                          här gången.

                          Om ledningen går ut och lyssnar av folk och tycker att dom har fel, då får

                          man väl säga det då och inte säga att det här verkar bra och sedan göra

                          något helt annat, det är.., det tycker jag är dåligt.

                        

                          Just det där.. att man försöker förankra hos folk tror jag är jätteviktigt.

                          Chefen syns för lite, han kommer aldrig ut till oss i verkstaden. Han umgås i

                          sin lilla krets. Hur har han tänkt få ut idéer att fungera i praktiken ? 
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Individers och gruppers motstånd mot förändring

Medarbetare menar att sättet att hantera förändringen från ledningshåll har skapat ett motstånd mot 

förändringen. Samtliga av de intervjuade känner till att en mindre grupp driver motståndsåsikter. 

                            Det finns exempel där förändringen mött så stort motstånd att det borde

                             vara en självklarhet att backa beslut och det har vi påtalat.

                            Det är säkert jättejobbigt för chefen...han möter mycket motstånd.

4.2 Medarbetarnas upplevelser avseende delaktighet

När  det  gäller  denna  frågeställning  har  jag  hittat  kategorierna;  det  råder  en  dålig  anda  på 

arbetsplatsen samt att medarbetarna upplever att de fått dåligt med information i förändringen.

4.2.1 Dålig anda

En medarbetare menar att man har skapat dålig anda på arbetsplatsen och ledningen inte håller sig 

till personalpolicyn som borde gälla när det gäller delaktighet. Andan på arbetsplatsen är att det inte 

är så högt i tak. De medarbetare jag intervjuat menar att det finns stora brister i kommunikation och 

förståelse. En medarbetare menar att det ibland är mycket snack och lite verkstad, idéer kommer 

upp men dom följs aldrig upp utan flyter ut.

                           Jag har sett personalpolicyn, men den gäller inte här.

                           Det sägs att vi kommit långt men det syns inte. Det sitter konstigheter i

                           väggarna här.

                           Samarbetet med de andra grupperna kan bli bättre.

                        Dilemmat är att det inte är så högt i tak här på någon nivå. Jag tycker att det

                        ska vara högt i tak på alla nivåer och man ska kunna lyssna på varann..det

                        är värre än sy-möte ibland...det är så illa.
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4.2.2 Dåligt med information i förändringen

Samtliga intervjuade medarbetare tycker att de har fått dåligt med  information från ledningen i 

förändringen.  En annan medarbetare  berättar  om att  förut  hade  de  informationskommittéer  där 

några  fackliga  representanter  satt  med  någon  gång  i  månaden  på  en  allmän  information,  med 

arbetsledare och  chefer. Nu är rutinerna ändrade och man har veckomöten och då diskuterar man 

om nya jobb som är på gång.  

                           Det är mycket sämre nu, det sägs bara hälften.

                           Information, det tycker jag kunde ha varit bättre, men det har alltid varit en

                           bristvara här. Det har det varit under alla år, det reagerar jag nog inte på.

                           Det har alltid varit dåligt.

         

                           Vi har ju arbetsplatsträffar med information, men det är väl att man inte tar         

                        till sig det, så det kanske är mitt eget fel, jag vet inte.
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4.3  Medarbetarnas  upplevelser  med  avseende  hur  organisationen  använder 

kunskaper medarbetarna har

När det  gäller  hur organisationen använder  kunskaper  medarbetarna har har  jag funnit  följande 

kategorier; man ska arbeta mera flexibelt samt att medarbetarna upplever otydlighet och nonchalans 

när det gäller hur organisationen tar tillvara på  kunskaper som medarbetarna har.

4.3.1 Man ska arbeta mera flexibelt

Samtliga intervjuade medarbetare beskriver förändringen som en skillnad i att man ska börja tänka 

mer  som det  lilla  företaget.  Medarbetarna  ska arbeta  mera  generellt  med olika saker  och mera 

flexibelt.  Medarbetarna reagerar på det nya sättet man ska arbeta på, att alla ska kunna köra alla 

maskiner.   En  medarbetare  menar  att  idéerna  om  ökad  flexibilitet  är  en  filosofi  i  ledningen. 

Medarbetarna  upplever att  filosofin inte stämmer överens med verkligheten. Förr använde man  sin 

specialistkompetens och arbetade med det man hade utbildning för. Så fungerar det inte längre. 

 

                          Man kanske skulle gå från ideologin att alla ska kunna köra alla maskiner,

                          det stämmer inte överens med verkligheten. Vi måste vara lite realistiska.

                          Det finns en filosofi i ledningen att alla ska kunna köra lika mycket och                

                          vara flexibla.

                          Det är väldigt varierande arbetsuppgifter alltså..ryckigt är det ju.

                          Nu är det nya jobb och nya problem..det ska också kilas in jobb mellan 

                          befintliga jobb.

                          Det är ju den största omställningen, det är ju inget som är ”heligt” längre.

                          Det är ju så vinna eller försvinna !    

                           Så mycket som har blivit fel de sista ett och ett halvt åren..jobb som vi hållit

                           på med i tio år men som sagt hänger ihop med en viss

                           organisationsförändring, nytt folk, folk på fel plats..som jag uppskattat.
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                           Personligen har jag ansvar för flygdelar som är värt över miljonen. Det är

                           en del som varit inne och försökt lära sig men, dels finns det inte tid, sedan

                           måste man våga. Vi har ju toleransen under en hundradel..det är mycket

                           noga med tolerans och diametrar.

4.3.2 Otydligt

En medarbetare uttryckte att det finns ingen tydlighet längre angående vad man ska göra. Flera 

medarbetare upplever en stor omställning i att man ska arbeta med varierande arbetsuppgifter.

                              Igår höll jag på med det jag ska göra, svetsa alltså..men det finns inget

                              sådant längre, vad man ska göra. Det är som dagen blir. 

                                 

                              Jag har talat med chefen några gånger att dom här personerna på vissa

                              ställen kommer inte att bli bra. Det man vill är ju att chefen kommer ut och

                              berättar varför gör du så här så det kan bli förståelse men inte.

Nonchalant

En medarbetare berättar om att ledningen plockar ut några gubbar och provar nya positioner. Den 

intervjuade upplevde det som nonchalant från ledningens sida. En annan medarbetare poängterar att 

kraven på precision är hög.

  

                                Ja, till exempel, man plockar ut några gubbar och provar nya positioner och    

                                menar annars dör vi ändå. Det är nonchalant tänkande tycker jag.

                     Det är flygplansdelar vi tillverkar inte skottkärror...med den tillverkning vi

                               har har det inte varit så lämpligt.

                               Flera på x-avdelningen behöver stöttning på kvällarna så att det inte står still

                            så mycket..onödiga fel blir det, förtjänsten på jobb som vi har kört sedan     

                                94,95 som har gått bra går åt andra hållet. Jag tycker hallå, vem är det som

                               ropar och drar i någon signal-klocka ? Det här måste vi utreda !
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5 Diskussion

I det här kapitlet analyserar jag studiens resultat med hjälp av teorierna i teorikapitlet. Diskussionen 

förs utifrån studiens frågeställningar. Jag kopplar samman empirin med teorin och för en diskussion 

med  egna reflektioner och tolkningar.

5.1 Hur medarbetarna upplevt organisationsförändringen 

Den första huvudkategorin är  medarbetarnas upplevelser av förändringen. Under denna kategori 

har  jag  funnit  följande  underkategorier;  medarbetarna  upplever  inte  att  de  är  motiverade  till 

förändringen,   medarbetarna   upplever  inte  att  det  ges  utrymme  för   delaktighet,   samt  att  de 

upplever dålig samverkan mellan ledare och medarbetare i förändringen.  

Ej motiverade till förändringen

Flera  av de intervjuade berättade att det har skett en tuff, orättvis bantning och i samband med detta 

har medarbetarna tappat förtroende för ledningen. Jag fann att samtliga intervjupersoner upplevde 

att motivationen hade sjunkit bland medarbetarna i samband med förändringen.

Jag  tycker  att  det  som Jacobsen  (2005)  bennämner  den  hårda  ledarstilen  ”E”  verkar  gälla  på 

avdelningen.  Ledningen  vill  skapa  en  förändring  genom  att  direkt  förändra  beteenden  hos 

medarbetarna  utan  att  arbeta  något  djupare  med  gemensamma  värderingar  och uppfattningar.  I 

förändringen som inneburit omplaceringar och uppsägningar av personal, har ledningen  ställt nya 

ökade krav på medarbetarna,  att  de ska bli  mera självständiga,  ansvarstagande och flexibla och 

börja arbeta med nya arbetsuppgifter.

Bland intervjusvaren märks tydligt att medarbetarna inte upplever sig inspirerade av möjligheten till 

detta nya tillstånd. Burnes (1978) menar att transformativa ledare betonar meningen med arbetet 

som utförs  i  organisationen  och  skapar  engagemang  kring  gemensamma  centrala  visioner  och 

strategier.  Med avseende på den låga känslan av motivation hos medarbetarna verkar inte ledarna 

ha den transformativa ledarstilen, men den transaktionella. En av de intervjuade berättade om att 

han bett chefen komma ner i verkstaden och förklara varför man ska genomföra vissa beslut men att 

chefen trots att det efterfrågats inte kommit. Flera av de interjvuade upplevde att de nästan aldrig 

såg chefen i verkstaden och att det saknas dialog. Det är enkelt att förstå att detta inte bidrar till att 

skapa  någon stark gemensam värdegrund, drivkraft  och motivation,  som enligt  Burnes (1978), 

Jacobsen (2005) samt Sandkull & Johansson (2000) kan vara avgörande för förändringen.
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Ej utrymme för delaktighet

De  intervjuade  berättar  att  det  inte  är  så  ”högt  i  tak”  på  arbetsplatsen  som  det  borde  vara. 

Medarbetare jag intervjuat har önskemål om att man ska kunna lyssna på varandra på alla nivåer. 

Lenneér-Axelsson  &  Tylefors  (2005)  betonar  hur  viktigt  det  är  med  genomtänkt 

internkommunikation och att ha arbetsplatsträffar systematiskt i en organisationsförändring. För att 

kunna omsätta demokrati, delaktighet i praktiken måste alla gruppdeltagare få möjlighet att prata 

själva, låter andra få komma till tals och det krävs att man respekterar varandras synpunkter och 

förslag. 

De intervjuade menar att information på avdelningen alltid fungerat dåligt,  men att det fungerar 

ännu sämre nu än förr. Syftet med internkommunikationen är att ge medarbetarna en helhetsbild av 

verkligheten, en gemensam referens och kunskapsplattform att verka ifrån.  Lenneér-Axelsson & 

Tylefors  (2005)  menar  att  arbetsgrupper  med  bristfälliga  informationskanaler  lätt  drabbas  av 

spänningar som leder till osäkerhet och oro för både individer och grupper. Jag fann att flera av de 

intervjuade upplevde oro och en medarbetare berättade om hur flera medarbetare  mådde dåligt. 

Jacobsen (2005) och Diamond (1986) poängterar att förändringar kan betraktas som emotionella 

processer och att det ofta skapas ångest hos individer i en organisationsförändring.

En medarbetare berättar om att han har läst SAAB:s personalpolicy men han upplever att den inte 

gäller  på  den  här  avdelningen.  I  SAAB:s  personalpolicy  (2006)  kan  man  tydligt  läsa   att 

medarbetarna ska ges utrymme att påverka och vara delaktiga samt att en viktig ledaruppgift är att 

skapa det öppna och förtroendefulla klimatet där åsikter diskuteras i en konstruktiv och respektfull 

anda.

Flera  av de intervjuade  medarbetarna  upplevde att  det  finns stora  brister  i  kommunikation  och 

förståelse mellan ledning och medarbetare. Ledningens planerade förändring mot  högre grad av 

flexibilitet  förutsätter  som  Vygotsky  (1978)  betonar,  ett  aktivt  deltagande  för  att  förstås  av 

medarbetarna. Gemensamma referensramar är utgångspunkten för en social interaktion och för att 

möta behovet av ökade krav (Vygotsky, 1978). Medarbetarna upplever att de saknar gemensamma 

referensramar och att det brister i förståelse mellan ledning och medarbetare. Således upplever de 

intervjuade att det inte getts utrymme för delaktighet i förändringen.
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Dålig samverkan mellan ledning och medarbetare 

Jag har reflekterat över hur ledningens plan såg ut för att  lyckas med förändringen. Ledningen har 

ställt  diagnosen att  medarbetare  måste  arbeta  mera  flexibelt  och beskriver  företagets  önskvärda 

framtida tillstånd men medarbetarna upplever att ledningen saknar en plan för att nå dit.  Enligt 

Cummings & Worley's (2001) och Nadler´s (1987) modell i Jacobsen 2005 om centrala faser i en 

planerad  förändringsprocess,  behöver  ledningen  i  lösningsfasen  företa  olika  kartläggningar  och 

sedan välja ut den bästa lösningen. Jag reflekterar över att ingen av medarbetarna berättar om att 

ledningen har gjort kartläggningar i form av frågeformulär eller intervjuer. Flera av medarbetarna 

upplever det  jobbigt, att man inte vet vad som gäller eller hur förändringen ska gå tillväga. 

En medarbetare berättar om att chefen mest umgås i sin egen lilla krets, min reflektion är att det inte 

bidrar till någon bra samverkan mellan ledare och medarbetare. Jag har reflekterat över avsaknaden 

av medarbetarnas  upplevelser  av pågående eller  planerad  kompetensutveckling  och utbildning  i 

samband med förändringen. I intervjuerna berättar medarbetarna om kraven på dem att bli mera 

flexibla men ingenting om att hela organisationen ska bli mera flexibel, inkluderat ledarna. Sandkull 

& Johansson (2000) berättar om lyckade förändringsexempel där statusskillnader mellan ledning 

och anställda tagits bort.  Utbildning är en stor viktig del i arbetet  och alla i en arbetsgrupp ska 

kunna  utföra  alla  arbetsuppgifter.  Kompetensutveckling  och  decentralisering  är  nyckelbegrepp. 

Detta är  delar som  medarbetarna inte alls talar om i samband med förändringen utan de trycker på 

att  det  har  tagits  konstiga  beslut  av  ledningen  och  att  medarbetare  agerar  med  motstånd  mot 

förändringen.
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5.2 Motstånd mot förändringen

Den andra huvudkategorin handlar om motstånd mot förändringen och då har jag funnit följande 

underkategorier; medarbetarna har upplevt förändringen som ett uppbrott, oro inför ökade krav på 

arbetsrollen,  medarbetare  har  blivit  fråntagna  arbetsuppgifter  de  behärskar,  ledningen  stryper 

dialoger samt att medarbetarna agerar med motstånd.

Uppbrott

Eftersom  det  har  saknats  jobb  har  det  varit  en  hel  del  gnäll  bland  personalen.  Tydligt  är 

rollkonflikter, medarbetarna känner sig förvirrade av att gå från sin specialistkompetens till att börja 

arbeta mera generellt. Flera av de intervjuade upplever att ledningen har gjort omplaceringar och 

neddragningar  av  personal  på ett  nonchalant  sätt.  Det  innebär  för  många  medarbetare  det  som 

Sackman  (1997)  beskriver  uppbrott  från  den  ursprungliga  gruppen  med  förlust  av  den  sociala 

tillhörigheten. Jacobsen (2005) påpekar att förändring ofta skapar ångest hos människor när man 

inte vill överge något välbekant och som man är duktig på. 

Oro inför ökade krav

De intervjuade upplever tydligt det ökade kravet på flexibilitet. Vidare berättar de intervjuade att 

det  kommer in nya jobb och det ska kilas in jobb mellan befintliga jobb.  Min reflektion är att 

medarbetare upplever förändringen som ett hot som handlar om ifall man kommer att klara ut nya 

arbetssituationer med nya krav. Om man ser till Greiners (1988) teori om organisationsförändringar 

kan jag finna att avdelningen befinner sig mellan delegeringsfasen och koordineringsfasen. Ansvar 

delegeras ner till lägre nivåer och ledningen bryr sig mindre om den dagliga driften utan arbetar 

istället  med  strategi.  I  koordineringsfasen  utvecklas  system  för  att  kontrollera  de  autonoma 

enheterna. Koordineringsfasen brukar leda till växande misstro mellan ledningen och de som utför 

arbetet  (medarbetarna).  Ledningen hamnar  alltför  långt  bort  från verkligheten och medarbetarna 

blir kritiska till ledningens försök att styra och kontrollera. Diamond (1986) talar om att individuellt 

motstånd mot förändringar bottnar i en rädsla för det okända. I den rädslan kan det också ingå en 

rädsla över att förlora jobbet eller förlora den arbetsuppgift man behärskar och därmed förlusten av 

en del av den egna identiteten.
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Fråntagen arbetsuppgifter man behärskar

Flera av de intervjuade berättar om att det är ryckigt, det blir som dagen blir. Förr däremot, fick 

man arbeta  med det  som man var  utbildad  till.  Informell  makt  är  ofta  förbunden med att  man 

kontrollerar avgörande arbetsuppgifter, man ansvarar för en uppgift som kan skada stora delar av 

organisationen  om  den  inte  utförs.  Organisationsförändringen  kan  ha  lett  till  ändrade 

maktförhållanden. Makten kan vara formell eller informell (Jacobsen, 2005).  Min reflektion är att 

om medarbetaren blir fråntagen de arbetsuppgifter han/hon behärskar så minskar den egna makten 

och medarbetaren hamnar i en mer osäker och otrygg situation. Man blir mera utsatt för vad andra 

gör och vad andra menar att man ska göra (Clegg, 1989). Min reflektion är att detta sannolikt är en 

del som kan förklara att motståndet ökat. Min reflektion är också att den transaktionella ledarstilen 

(Burnes 1978) skaffar sig kontroll över olika maktbaser för att sedan kunna bryta ner motstånd. 

Frågan är om det är en medveten eller omedveten strategi att frånta medarbetare arbetsuppgifter de 

behärskar för att ledningen ska kunna utöva mera makt och kontroll i förändringen ?

Strypning av dialog

Medarbetare jag interjvuat upplever att det saknas dialog mellan ledning och medarbetare. Detta 

kan ses som ett försök att undertrycka motstånd och en ”strypning av dialog” (Gustavsen 1990; 

Jacobsen, 2005). Här kan vi  koppla till den hårda ledarstilen ”E” som hellre opererar med tvång 

och  hårda  övertalningstekniker  än  tekniker  som  är  riktad  mera  mot  det  emotionella  planet. 

Medarbetarna upplever en problematik i att ledningen inte lyssnar på dem och inte jämkar samman 

olika uppfattningar en öppen dialog. Min reflektion är att om det hade funnits en öppen dialog  hade 

ledningen  kunnat ta tillvara på motståndet på ett annat sätt och ökat rationaliteten i beslutsfattandet 

(Jacobsen, 2005) .

Agerar med motstånd 

Om man ser till Coetsee´s (1999) beskrivningar av hur motstånd tar sig i uttryck, tolkar jag det som 

om de flesta medarbetarna har passerat fas ett; apati/likgiltighet och nu befinner sig på andra fasen; 

passivt motstånd. Andra fasen innefattar negativa uppfattningar och attityder samt med negativa och 

kritiska  synpunkter  på  förändringen.  De  medarbetare  som  ifrågasätter  förändringen  verkar  ha 

kommit ännu längre in i fas tre; aktivt motstånd. Flera av de medarbetare jag intervjuat gav starka 

kritiska yttranden och ifrågasättanden med att fortsätta förändringen. Som en medarbetare påpekade 
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att chefen mött så mycket motstånd att det vore självklart att han skulle backa beslut. Motståndet 

kan även som Coetsee (1999) påpekar  leda till att man sänker arbetstakten. 

Möjligen kan en del medarbetare även befinna sig i fas fyra; aggressivt motstånd med spridning av 

negativa rykten och dolt sabotage. En medarbetare berättar om att mycket har blivit fel på senaste 

tiden i verkstaden. Enligt Coetseeś (1999) beskrivning  av olika faser i motstånd mot förändring 

skulle man kunna förklara felen som uppstått med att medarbetare har utfört dolt sabotage. Den 

medarbetare som berättade om felen som uppstått förklarade dem med att ledningen tillsatt nytt folk 

på fel plats i organisationsförändringen. Det kan givetvis ha sin förklaring i att den nya personalen 

saknat kunskaper och kompetens för arbetsuppgifterna. 
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6 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning

I detta kapitlet beskriver jag slutsatser av min studie och förslag på vidare forskning.

6.1 Slutsatser

Utifrån mina frågeställningar beskriver jag slutsatser av resultaten.

Saknas handlingsplan för förändringen

Det är påtagligt  att  ledningen genomdriver  beslut  som inte är  förankrade ibland medarbetarna i 

organisationen.  Det kan förklaras med ett  för diffust arbete av de centrala och viktiga faserna i 

planeringsprocessen. Hur grundlig diagnos har ledningen utfört initialt ? Ledningen har bestämt sig 

för att ha en mindre och mer flexibel arbetsstyrka på avdelningen men de förklarar inte vägen dit för 

medarbetarna.  Den andra fasen, lösningsfasen, då ledningen kartlägger i form av frågeformulär och 

intervjuer verkar saknas. Ledningen verkar inte  ha beaktat  hur de ska möta problematiken med 

stress, oro och motstånd samt försämrade relationer mellan de anställda och till kunden. Dessutom 

har  man  i  den  tredje  fasen,  genomförandet  av  planerade  åtgärder  (interventioner)  inte  heller 

utarbetat  en  tydlig  handlingsplan  som  beskriver  vilka  aktiviteter  som  ska  utföras  vid  olika 

tidpunkter och vilka personer som ska ansvara för dem. Flera medarbetare  uttrycker att  de inte 

förstår hur ledningen ska gå tillväga. De upplever att det saknas en tydlig handlingsplan. 

Ledningen sågar av den gren avdelningen sitter på

Ledningen  verkar  inte  ha  uppnått  en  acceptans  eller  funktionalitet  av  de  nya  riktlinjerna  mot 

breddning. Medarbetarna upplever att ledningen har en otydlig, nonchalant stil och har till och med 

tappat  förtroende  för  ledningen.  Medarbetarnas  negativa  upplevelser  kan  ha  att  göra  med 

huvudproblematiken i ”downsizing”, att personalnedskärningarna leder till  ”att man sågar av den 

gren  man  sitter  på”,  istället  för  att  leda  till  ökad  effektivitet  och  vinstutveckling.  Medarbetare 

betonar  att  det  är  flygplansdelar  de  tillverkar  och  inte  skottkärror.  Det  är  mycket  viktigt  att 

medarbetare har rätt kompetens för arbetet. Flera medarbetare berättar om att det har skett en del 

omplaceringar  som  inte  är  så  lyckade.  Jobb  som  har  gått  bra  i  tiotal  år  har  körts  fel.  Om 

kompetensen  saknas hos medarbetare  och jobb måste  kasseras (leder till  förseningar  och högre 

kassationskostnader),  utvecklas  troligen  inte  någon  förbättrad  relation  till  kunden  eller  någon 

vinstutveckling  för  avdelningen.  För  att  kunna genomföra  den  här  typen  av  nedskärning  krävs 

utbildning  och  breddning  av  personalens  kunskaper.  Det  nämns  ingenting  om  pågående 
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kompetensförbättring i intervjuerna, ej heller möjligheter till utvecklandet av nya färdigheter eller 

glädjefyllt samarbete människor emellan.

Bristen  på samverkan leder till försämrad produktivitet

Bristen på samverkan har lett till försämrad produktivitet och lönsamhet. Det finns uppenbart en 

skiljelinje mellan ledning och medarbetare på avdelningen. Kraven på ökad flexibilitet riktas mot 

medarbetarna. Det omnämns inte hur  kraven ser ut på ökad flexibilitet samt ett bra ledarskap bland 

ledarna.  Det  verkar  råda ett  prestigefyllt  klimat  mellan ledare och medarbetare,  tjänstemän och 

arbetare.

Avdelningen verkar sammanfattningsvis inte ha någon god framgång när det gäller att nå högre 

prestationsnivåer. Det kan ha att göra med att bristen på delaktighet och samverkan mellan ledare 

och medarbetare leder till försämrad produktivitet; arbetet blir mindre effektivt. Avdelningen verkar 

inte heller uppnått samhörighet och vi-känsla, vilket verkar ha sin grund i strypta dialoger, dålig 

anda och bristande information. 

En ytterligare slutsats är att det finns för mycket av den hårda ledarstilen ”E” och för lite av den 

mjuka ledarstilen ”O” på avdelningen. Ledningen lägger inte någon direkt tid på att försöka förklara 

beslut  eller  skapa  gemensamma  förståelseplattformar.  Det  verkar  inte  räcka  med  att  ledarna 

delegerar bort ansvar utan att ge möjlighet till samverkan och gemensam framgång. 

39



6.2 Förslag till vidare forskning

Efter min genomförda studie har jag funderat på flera olika forskningsområden. 

Det vore intressant att studera en organisationsförändring med högre grad av samverkan mellan 

ledning och medarbetare för att undersöka om dessa upplever att arbetet blir mera effektivt, lönsamt 

och framgångsrikt.

Naturligtvis vore det också intressant att genomföra en uppföljning av den här undersökningen på 

avdelningen  för  produkter.  Har  organisationsförändringen  lett  till  vinstutveckling  och  ökad 

effektivitet ? 

Det verkar även angeläget att genomföra en studie om SAAB Personalpolicy, har policyn betydelse 

för ledare och medarbetare i ett effektiviseringsarbete och i sådana fall vilken ?
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Bilaga 1

Intervjuguide

Tematiska frågor

Vilken eller vilka upplevelser dominerar bland medarbetarna i förändringen ?

Vilka gemensamma upplevelser i organisationsförändringen främjar till ett bättre samarbete mellan 

medarbetarna samt ökad förmåga att möta nya krav på tydliga arbetsroller och effektivisering?

Vilken form av inställning till vidare utveckling dominerar bland medarbetarna ? 

Intervjufrågor

Jag

Min roll på arbetsplatsen

1. Kan du berätta om din erfarenhet av organisationsförändringen som skett ?

2. Vad tänker du om/tycker du om den utveckling som ägt rum ?

3. Hur har förändringen påverkat ditt arbete ?

4. Har du en tydlig arbetsroll idag ?

5. Upplever du att kraven på ökat ansvar och eget inititativtagande har ökat ?

6. I vilken grad känner du trivsel och delaktighet på din arbetsplats ?

7. Skulle du vilja vara mera delaktig och kunna påverka flera saker på arbetet ?

8. Hur har attityden varit bland dina arbetskamrater ?

9. Har det uppstått problem och konflikter för dig ? Har dessa blivit lösta ?

10.Vad skulle göra dig mera motiverad på arbetsplatsen ?

Vi i gruppen

Organisationen

12. Går det att organisera arbetet bättre ?

13. Går det att bli mer effektiva och uthålliga över tid ?

14. Kan ni bli bättre på att använda den kunskap som medarbetarna har ? 

15. Hur organiseras arbetet för att skapa ordning och kontinuitet ?

16. Finns gemensamma värderingsgrunder ? 
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17. Har värderingar förändrats i och med organisationsförändringen ?

18. Vilka är medarbetarnas styrkor och svagheter ?

19. Vilka är ledarnas styrkor och svagheter ?

Utveckling

20. Vad eftersträvar ni nu ?

21. Upplever du att ni har en gemensam destination ?

22. Tänker ni i nya banor, hur ?

23. Vilka delar behöver bli bättre ?

24. Känns det som att det finns ett förnyat hopp mot framtiden ?

25. Finns det ett bra och öppet klimat med tydlig kommunikation mellan medarbetarna ?

26. I vilken grad påverkar vår omvärld och marknad villkoren för din arbetsplats ?

27. Hur ?

Övrigt

28.Finns det flera saker som rör organisationsförändringen som du vill ta upp i denna intervju eller 

annat du vill tillägga ?
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Bilaga 2

Utdrag ur PERSONALPOLICY  SAAB (version 2, 2006)

Prestigelöshet och öppenhet

Det är en viktig ledaruppgift att skapa ett öppet och förtroendefullt klimat där åsikter 

kan diskuteras i en konstruktiv och respektfull anda och där det är tillåtet att prova 

nya idéer. Genom regelbunden återkoppling har alla medarbetare rätt att få veta hur 

deras prestationer  bedöms och vilka framtida  utvecklingsinsatser  som krävs.  Våra 

ledare ska vara synliga i verksamheten och bidra till att medarbetarna synliggörs.

Förändringsledarskap

Att kunna leda förändringar är  en förutsättning för  Saabs konkurrensförmåga och 

överlevnad.  Det  är  viktigt  att  medarbetarna  ges  utrymme  att  påverka  och  vara 

delaktiga. Ledaren ansvarar för att  allas kompetens tas tillvara. Förmågan att skapa 

och leda  ett  lag  bestående  av  medarbetare  med  olika  egenskaper,  kunskaper  och 

bakgrunder skapar en positiv dynamik för Saab. 
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