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Abstract 

Purpose – The purpose with this study is to investigate the challenges that may arise in the 
preparatory work for major organizational changes and how the challenges can become 
circumvented. Two research questions were answered to fulfil the purpose: 

1. What challenges can occur in an organization at employee-level during major 
organizational changes? 

2. How can management face these challenges and create favourable conditions for 
change?  

Method – In order to answer the research questions and thereby fulfil the purpose, a case 
study was carried out at the Jönköping municipality’s waste disposal unit. Empirical data 
consisted of interviews and a survey, which were analysed against a previously built theoretical 
framework to derive the study’s empirical results. 
Findings – In connection with organizational changes, resistance to change is the overall 
challenge. Resistance to change can in turn be affected by inadequate communication and the 
existing corporate culture within an organization. These challenges hinder an organization that 
is undergoing change and finds itself in the preparatory stage of change process. It may have a 
significant impact on the implementation stage of the change process.  
Implications – Our findings confirm existing theoretical work on the challenges associated 
with organizational change in terms of communication and corporate culture. The empirical 
results imply that the major challenges faced by management are clarifying the changes for 
employees by using appropriate communication channels and changing the existing corporate 
culture in order for the organization to develop in a desirable direction, which in the other hand 
is an intricate process.    
Limitations – Due to insufficient confidence in the management of the organization on the 
part of the employees. The results of the survey could have been affected due to uncertainties 
of who were the consignors.  Therefore, the survey constitutes the major limitation of the study 
due to low response rate. In addition to the survey, an important aspect was not investigated as 
it included a conflicting topic that the management would prefer to investigate on their own. 
Keywords – Organizational change, Resistance to change, inadequate communication, 
corporate culture, preparatory work.  
 

 



 

 

Sammanfattning 

Syfte – Syftet med den här studien är undersöka vilka utmaningar som kan uppstå i ett 
förarbete inför omfattande organisatoriska förändringar samt hur utmaningarna kan kringgås. 
Två frågeställningar besvarades för att uppfylla studiens syfte: 

1. Vilka utmaningar kan uppstå i en verksamhet på medarbetarnivå i samband med 
omfattande förändringar? 

2. Hur kan verksamhetsledningen arbeta kring dessa utmaningar för att skapa 
gynnsammare förutsättningar inför förändringarna?  

Metod – För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet, genomfördes en 
enfallstudie på Jönköpings kommuns enhet för avfallshantering. Empiriska data utgjordes av 
intervjuer och en enkätundersökning. Empirin analyserades gentemot det teoretiska 
ramverket, vilket låg till grund för studiens resultat. 
Resultat – I samband med förändringar är motstånd mot förändring vanligt förekommande 
och är den övergripande utmaningen. Motstånd mot förändring kan i sin tur påverkas av 
bristfällig kommunikation och den befintliga företagskulturen inom en organisation. Dessa 
utmaningar utgör hinder för en organisation under förändring samt under förarbetet inför 
förändring, vilket kan ha en betydande påverkan på implementeringen.   
Implikationer – Empirin bekräftar att befintligt teoretiskt arbete om utmaningarna i 
samband med organisatoriska förändringar stämmer, att de identifierade utmaningarna bör 
hanteras.  Främst den bristande kommunikationen genom att tydliggöra förändringarna för 
medarbetarna med hjälp av lämpliga kommunikationskanaler. Även den befintliga 
företagskulturen är i behov av förändring för att verksamheten ska kunna utvecklas i en 
önskvärd riktning, vilket däremot är en invecklad process.   
Begränsningar – På grund av dåligt förtroende för ledningen på fallföretaget kan 
enkätundersökningens resultat ha påverkats med anledning av oklarheter kring vilka som var 
avsändarna. Enkätundersökningen utgör därmed studiens största begränsning på grund av låg 
svarsfrekvens. Utöver enkätundersökningen, undersöktes inte en viktig aspekt av 
förändringarna eftersom det innefattande ett konfliktfyllt ämne som ledningen själva vill 
undersöka.  
Nyckelord – Organisatorisk förändring, Motstånd mot förändring, bristfällig 
kommunikation, företagskultur, förarbete 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
I dagsläget behöver organisationer anpassa sig till nya ekonomiska, sociala och politiska 
förhållanden i syfte om att vara konkurrenskraftiga (Saruhan, 2014), vilket ger upphov till 
förändringar inom organisationer. Förändringsledning innebär en process att uppnå 
implementering av förändring genom att införa det planmässigt och konsekvent (Self & 
Schraeder, 2009), med hänsyn till att det förekommer motstånd under processens gång. Enligt 
Saruhan (2014), misslyckas många initiativ till förändring vilket uppskattningsvis uppgår till 
90 procent. Förändring har ett betydande inslag i det organisatoriska inom en verksamhet och 
förändring är något som vanligen eftersöks, kan uppstå eller tvingas på en verksamhet på grund 
av behov som måluppfyllelse, framsteg och undvikande av kriser (Self & Schraeder, 2009). 
Förändringsprocessen innebär ett arbete med hänsyn till att det föreligger drivande och 
hindrande krafter, vilket skapar förutsättningar för förändringen (Lewin, 1997). Det innebär 
således två förändringsstrategier, att öka krafter för förändring samt att minska krafter som 
utgör motstånd mot förändring (Lewin, 1997). Under ett förarbete inför förändring har den som 
leder förändringen ansvar att både undersöka och formulera bakgrunden till beslutsfattandet 
(Andersson, 2009). Det innebär att tydliggöra vilka utmaningar som en organisation står inför, 
vilket inkluderar att definiera den nuvarande situationen, hur situationen kan förbättras samt 
förändringens begränsningar, dvs. vad som kan eller inte kan genomföras (Andersson, 2009).  

Organisationer har under de senaste årtiondena utsatts för globala förändringar vilket har 
resulterat i ett behov av att anpassa verksamheter utefter nya förutsättningar. Nya och 
teknologiska innovationer, ökad konkurrens och instabila ekonomiska miljöer är exempel på 
fenomen som dagens organisationer behöver anpassa sig efter, vilket kan resultera i 
organisatoriska förändringar (Oakland & Tanner, 2007). På senare tid har även den offentliga 
sektorn pressats att förbättra prestationen i samband med krav på ökad öppenhet och 
ansvarsskyldighet från politiker och offentligheten, vilket har resulterat i förändringar i 
offentliga organisationers driftrutiner (Brown, Waterhouse, & Flynn, 2003). Politikiska 
överväganden genomsyrar strategi, ledarskap och förvaltning av offentliga verksamheter och 
har därmed en påverkan på offentliga organisationer under förändring (Ferlie, Hartley, & 
Martin, 2003). 

Motstånd mot förändring är vanligt förekommande i organisationer under en 
förändringsprocess och anses ha en betydelsefull påverkan på utfallet i en organisatorisk 
förändring (Simoes & Esposito, 2014). Det är dessutom viktigt att ta hänsyn till motstånd på 
grund av den anledningen att motstånd mot förändring anses vara ett av de mest signifikanta 
hoten mot ett framgångsrikt initiativtagande gällande förändringsstrategier (Self & Schraeder, 
2009). Enligt tidigare forskning har företagskultur en påverkan på organisationer under 
förändring av den anledningen att kulturparametrar har en inverkan på medarbetares 
tillfredställelse och därmed har företagskultur en koppling till motstånd mot förändring (Iljins, 
Skvarciany, & Gaile-Sarkane, 2015). Även kommunikation har en inverkan på 
förändringsprocessen eftersom det kan komma att påverka medarbetares uppfattning om ett 
förändringsarbete (Saruhan, 2014). Utmaningar i samband med förändring medför 
problematik kring utmaningar förknippade med motstånd mot förändring. Utöver 
kommunikation och företagskultur, utgörs dessa utmaningar av förståelse för förändringen, 
deltagande, förtroende, ledningsstilar samt arbetsrelationer (Erwin & Garman, 2010). 

1.2 Problembeskrivning 
Det är vanligt förekommande att projekt av förändrande karaktär misslyckas vad det gäller den 
förväntade effekten, trots att projekten innefattar en målbeskrivning med ett metodiskt 
tillvägagångssätt. Enligt tidigare studier inom förändringsarbete, kräver förändringsprojekt 
stora resurser som anses vara en anledning till ett misslyckande eftersom stora resurser innebär 
svårigheter i att uppfylla förväntningarna. (Oakland & Tanner, 2007) 
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Målet med ett förändringsprojekt inom en organisation kan ha sin bakgrund i att öka 
konkurrenskraften, medarbetarnas kompetens och engagemang, arbetsmiljö eller att införa ett 
nytt system. Detta medför exempelvis att dåligt genomförande av implementering av ett nytt 
system, kan anses vara anledningen till en misslyckad förändring eftersom motstånd mot 
förändring kan vara förknippat med vana och är vanligt förekommande (Aladwani, 2001). När 
det råder omfattande förändringar, vilket innebär stora förändringar som omstrukturering, nya 
arbetssätt eller nya system, uppfattas kommunikationsfärdigheter som en viktig faktor till ett 
lyckat förändringsprojekt. Kommunikation anses således vara en utmaning i samband med 
förändring och brist på kommunikation är starkt förknippat med motstånd mot förändring 
(Simoes & Esposito, 2014). I samband med förändringar är det dessutom viktigt att analysera 
effekterna av varje kulturparameter på motståndskraften mot förändringar. Företagskultur kan 
även utgöra ett hinder vid implementering av nya strategier (Iljins, Skvarciany, & Gaile-
Sarkane, 2015).  

Problematiken ligger i förarbetet inför en förändring. Enligt Self & Schraeder (2009) och 
Burnes (2004), behöver ledningen tydliggöra att det nuvarande tillvägagångssättet inte är 
lämpligt i syfte om att förbli framgångsrika och konkurrenskraftiga. Vid en organisatorisk 
förändring kan även förarbetet uppskatta förändringsegenskaperna hos medarbetarna, vilket 
underlättar för genomförandet av förändringen (Stratford & Riddle, 2005). Offentliga 
organisationer är dessutom begränsade på grund av krav från offentligheten (Brown, 
Waterhouse, & Flynn, 2003) och politiker (Ferlie, Hartley, & Martin, 2003), vilket kan medföra 
ytterligare svårigheter. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivning framgår det att förändringsarbeten är resurskrävande, vilket är en av 
anledningarna till misslyckade förändringsprojekt. Det framgår dessutom att kommunikation 
inom organisationer under förändring kan leda till utmaningar, associerade med förändring. 
Därmed är syftet med denna studie: 

Att undersöka vilka utmaningar som kan uppstå i ett förarbete inför 
omfattande organisatoriska förändringar samt hur utmaningarna kan 
kringgås.  

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Under organisatoriska 
förändringar är det kritiskt att överkomma utmaningar och att motiveras av drivande faktorer, 
vilket förutsätter att utmaningar identifieras och att anledningen till förändring framgår tydligt. 
Därmed är studiens första frågeställning: 

[1] Vilka utmaningar kan uppstå i en verksamhet på medarbetarnivå i samband med 
omfattande organisatoriska förändringar?  

Efter att utmaningarna har identifierats är det viktigt att ha förståelse för dess påverkan på 
förändringsprocessen i syfte om att underlätta för förändringarna. Därmed är studiens andra 
frågeställning: 

[2] Hur kan verksamhetsledningen arbeta kring dessa utmaningar för att skapa 
gynnsammare förutsättningar inför förändringar?  

 

 

 

 

 



Introduktion 

3 

 

1.4 Omfång och avgränsningar 
I den här studien har det fokuserats på utmaningar som kan uppstå i ett förarbete inför flera 
förändringar inom en organisation. Avgränsningen innebär således att implementering inte 
kommer beaktas och därmed inte heller resultatet av förändringar. Studiens fokus ligger i att 
undersöka vilka utmaningar som kan förekomma med utgångspunkt i medarbetarnas 
uppfattning, om aktuella förändringar och även den administrativa personalens uppfattningar. 
Förarbetet i sig undersöks inte, utan endast utmaningar som kan förekomma i ett förarbete 
inför förändringar. Den politiska nivån som innefattar politiska beslut och åtgärder som 
påverkar organisationen kommer inte behandlas. Utmaningar på organisatorisk nivå, vilket 
innefattar tillgänglighet av resurser, personal och utbildning är inte heller av intresse för 
studien (Vlaeyen, o.a., 2017). Omfånget och avgränsningen visualiseras med hjälp Figur 1.   

 

 

 

Figur 1. Studiens omfång och avgränsningar 

 

1.5 Disposition 

Rapporten inleds med en Introduktion vilket innefattar bakgrund, problembeskrivning, syfte 
och problemfrågor, omfång och avgränsningar samt disposition. I introduktionen beskrivs 
bakgrunden till organisatoriska förändringar och vilka problem och utmaningar som medföljer. 
Med utgångspunkt i bakgrund och problembeskrivning formuleras ett syfte samt 
problemfrågor.  

I efterföljande kapitel, Metod och genomförande, förklaras det hur problemfrågorna ska 
besvaras och därmed uppfylla syftet med studien. Det här kapitlet beskriver dessutom 
arbetsprocessens gång, ansats och design samt vilka metoder som används för datainsamling, 
litteraturgenomgång och analys. Slutligen avslutas kapitlet med en reflektion kring studiens 
trovärdighet. 
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Nästkommande kapitel är Teoretisk bakgrund. Utifrån litteraturgenomgången 
sammanställdes en teoretisk bakgrund av relevanta teorier som utgör analysens grund av 
insamlade data. I detta kapitel framgår dessutom kopplingen mellan problemfrågor och teori.  

Teoretisk bakgrund följs av Empiri, detta kapitel inleds med en beskrivning av fallföretagets 
verksamhet. Som svar på problemfrågorna, sammanställdes insamlade data strukturerat, vilket 
utgörs av intervjuer, och en enkätundersökning. 

I nästa kapitel genomförs en Analys av empirin med hjälp av metoder som det redogörs för i 
kapitel 2 gentemot det teoretiska ramverket. Analysen utgörs följaktligen av en jämförelse 
mellan den teoretiska bakgrunden och empiri, se Figur 2 

Rapporten avslutas med Diskussion och slutsatser, detta kapitel innefattar diskussion om 
studiens resultat, metod, implikationer och begränsningar. Med utgångspunkt i resultatet och 
analysen presenteras förslag på åtgärder i samband med slutsatser. 

 

 

 

 

Figur 2. Rapportens disposition 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för att 
besvara studiens frågeställningar. Figur 3 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använda metoder.  

 

Figur 3. Koppling mellan frågeställningar och metod 
 

För att besvara studiens första frågeställning genomfördes det inledningsvis en 
litteraturgenomgång för att inrätta en grundlig insikt inom ämnet. Empiriska data från 
intervjuer och enkätundersökningen besvarade den första frågeställningen, vilket baserades på 
förvärvade kunskaper från litteraturgenomgången.  

För att besvara studiens andra frågeställning har empiriska data från intervjuer och enkäter 
satts i kontext med den teoretiska bakgrunden och litteraturgenomgång anges därmed som 
metod, enligt Figur 3 med utgångspunkt i empirin har det under processens gång tillkommit 
ytterligare litteraturgenomgångar för att fylla ut det teoretiska ramverket i syfte om att 
åskådliggöra potentiella aspekter.  
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2.2 Arbetsprocessen 
Processen innefattar åtta faser och inleddes med en förstudie inom ämnet för att få en ingående 
förståelse för ämnet.  Parallellt med förstudien erhölls information om fallföretaget från 
enhetschefen.  

I samband med att författarna fick mer förståelse för ämnet från förstudien och information 
om fallstudieobjektets situation, formulerades en problembeskrivning, syfte och 
problemfrågor. Då problembeskrivning, syfte och problemfrågor formulerades valdes metoder 
för genomförande av studien. Det innefattar studiens ansats, design, datainsamlingsmetod och 
analysmetoder. Val av metod hade utgångspunkten i att uppfylla studiens syfte.  

Inför insamling av empiri, genomfördes en litteraturgenomgång för att ta fram ett teoretiskt 
ramverk bestående av relevanta teorier. Litteraturgenomgången genomfördes genom att söka 
på relevanta begrepp i databaser efter främst vetenskapliga artiklar.  

Insamling av empiri utfördes genom intervjuer och en enkätundersökning. Denna fas innefattar 
även sammanställning av data. Parallellt med sammanställning av insamlade data, 
analyserades data gentemot det teoretiska ramverket med hjälp av analysmetoder som det 
redogörs för i kapitel 2. 

Avslutningsfasen innefattar förberedelser för opposition, presentation av examensarbetet samt 
korrigeringar som har genomförts innan den slutgiltiga rapporten lämnades in. 

Vilket framgår av Figur 4, omfattar studiens arbetsprocess åtta faser samt att flera faser 
utfördes parallellt. Rapportskrivning utfördes kontinuerligt under hela processens gång och för 
att tydliggöra arbetsprocessen innebär empirifasen insamling och sammanställning av data 
genom intervjuer och en enkätundersökning.  
 

 

Figur 4. Studiens arbetsprocess 

 

2.3 Ansats 
Det tillvägagångssätt som användes för att besvara forskningsfrågorna och därmed uppfylla 
syftet var att utgå från ett teoretiskt ramverk genom att sätta det i kontext med insamlad empiri. 
Angreppssättet blev därmed deduktivt och studien var av kvalitativ karaktär med ett 
kvantitativt inslag eftersom datainsamlingen utgörs delvis av en enkätundersökning. Deduktiv 
ansats innebär att en studie genomförs objektivt eftersom befintlig teori antas vara 
utgångspunkten (Patel & Davidson, 2011). Valet av ansats berodde på det faktum att 
utmaningar är vanligt förekommande i samband med organisatoriska förändringar. Det var 
därmed relevant att utgå från befintliga teorier inom ämnet.   

Kvalitativa data erhölls genom intervjuer för att främst samla in data om den administrativa 
personalens uppfattningar om det aktuella fallet. Intervjuerna utgör en stor del av de insamlade 
data tyder det på kvalitativ forskning med verbala analysmetoder, vilket är lämpligt för att tolka 
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mjuka data (Patel & Davidson, 2011). Studien innefattar även ett flertal individer och studien 
har därmed ett kvantitativt inslag eftersom data samlades in genom en enkätundersökning. 
Genom en enkätundersökning erhölls omfattande data från organisationens medarbetare som 
i sin tur lade grunden för att dra generaliserade slutsatser om fokusgruppen.  

2.4 Design 
För att uppfylla syftet genomfördes en fallstudie, vilket innebär en empirisk undersökning som 
studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext (Yin, 2007). Studien innefattar en 
organisation med ett aktuellt fall, utgår från ett helhetsperspektiv och intentionen var därmed 
att studera förberedelser inför framtida förändringar. Fallstudie är följaktligen att föredra vid 
studier av processer och förändringar (Patel & Davidson, 2011). Fallstudien syftar också till att 
undersöka ett fenomen hos en verksamhet på djupet för att få en ökad förståelse och ge en tydlig 
beskrivning, vilket enligt Williamson (2002) kännetecknar en enfallsstudie eftersom studien 
innefattar ett fall inom en organisation. Att genomföra en fallstudie är dessutom lämpligt då 
studien innefattar en avgränsad aspekt av ett problem samt när begränsat med tid föreligger 
(Bell, 2016). Eftersom den aktuella studien omfattar förberedelser inför förändringar och hur 
det påverkar medarbetare inom organisationen är fallstudie att föredra för att undersöka hur 
samspelsprocesser påverkas av organisationsmedlemmarnas egenskaper på individnivå (Bell, 
2016). 

2.5 Litteraturgenomgång 
För att ta fram ett teoretiskt ramverk att använda som referensram, genomfördes en 
litteraturgenomgång. Det teoretiska ramverket innefattade teorier, modeller och centrala 
begrepp inom ämnet, se Figur 5. Den teoretiska bakgrunden baserades på vetenskapliga artiklar 
som hämtades främst från databaserna Scopus, Primo, Proquest samt böcker. 

 

Figur 5. Sökord vid litteratursökning 

2.6 Datainsamling 
Studiens datainsamling utgjordes av empiriska data från fallstudieobjektet. Vid genomförande 
av en fallstudie är det vanligt förekommande att kombinera intervjuer och enkäter för att 
erhålla omfattande data (Patel & Davidson, 2011). 

2.6.1 Intervjuer 
Att genomföra intervjuer är fördelaktigt eftersom det anses vara en flexibel metod som innebär 
bland annat en möjlighet att följa upp idéer, analysera motiv och känslor till skillnad från 
enkätundersökningar (Bell, 2016). Intervjuer i samband med en fallstudie utgör en av de 
viktigaste källorna till information (Yin, 2007). Primärdata samlades delvis in med hjälp av 
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semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att behandla ett specifikt 
tema där respondenten får utrymme att utforma svaren (Patel & Davidson, 2011). Det ger 
möjlighet till en diskussion med respondenten vilket leder till bättre förståelse och möjlighet 
att ställa relevanta följdfrågor (Williamson, 2002). De semistrukturerade intervjuerna 
genomfördes med en planerare, två arbetsledare samt två chaufförer då samtliga påverkas mer 
eller mindre av förändringarna som ska ske och eftersom det var av intresse att få en 
uppfattning från olika delar av organisationen. Även en ostrukturerad intervju genomfördes 
med enhetschefen, se Tabell 1. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades för att 
minska risken för feltolkning. I och med att studien är av kvalitativ karaktär var tanken att 
intervjuerna skulle generera kvalitativa data. Syftet med en kvalitativ intervju är att få en 
förståelse för hur respondenten uppfattar och tolkar ett visst fenomen (Patel & Davidson, 2011).    

 

Tabell 1. Genomförda intervjuer 

Datum Syfte (Vad) Roll Metod (Hur) Tid 

2017-03-13 Verksamhetsbeskrivning Enhetschef Ostrukturerad 30min 

2017-03-14 Uppfattning om 
förändringarna 

Chaufför 1 Semi-
Strukturerad 

30min 

2017-03-14 Uppfattning om 
förändringarna 

Chaufför 2 Semi-
Strukturerad 

30min 

2017-03-20 Uppfattning och beskrivning 
av förändringarna 

Enhetschef Ostrukturerad 60min 

2017-03-21 Uppfattning om 
förändringarna 

Arbetsledare 1 Semi-
Strukturerad 

30min 

2017-03-21 Uppfattning om 
förändringarna 

Arbetsledare 2 Semi-
Strukturerad 

30min 

2017-03-22 Uppfattning om 
förändringarna 

Planerare Semi-
Strukturerad 

30min 

 

2.6.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökning genomfördes för att undersöka hur fallstudieobjektets medarbetare 
förhåller sig till förändringarna eftersom medarbetarna kan komma att påverka förarbetet inför 
förändringarna. Enkäter genomfördes dels på grund av tidsbrist och på grund av det faktum att 
det är en metod som genererar mycket och mätbara data. 40 medarbetare fick möjligheten att 
delta i enkätundersökningen och 26 medarbetare besvarade enkäten. Enkäterna besvarades 
anonymt i syfte om att erhålla pålitliga och sanningsenliga data. Att vara anonym innebär att 
det varken finns namn eller något annat som indikerar på vem som har svarat på enkäten (Patel 
& Davidson, 2011). Enkätundersökningen bestod av en kort inledning som förklarade 
förändringarna som ska ske och nio frågor att besvara för att ge indikationer på utmaningar i 
organisationen. Enkätundersökningar kan användas för att få en uppfattning om antalet 
individer som delar åsikter eller tankar om ett fenomen eller situation (Williamson, 2002). 
Avsikten med data från enkätundersökningen var att ge konkreta indikationer på företeelser att 
studera inom förändringsledning samt möjligheten att dra generaliserade slutsatser om 
fokusgruppen. Enkäterna har även bearbetats och sammanställts visuellt i tabell- och 
diagramformat, vilket enligt Winter (1992) är en fördel. 

2.6.2.1 Pilotstudie 
En pilotstudie genomfördes för att säkerställa att enkäterna genererade den data som 
efterfrågades och den genomfördes i samband med intervjuerna med chaufförerna som 
påpekade en del otydligheter, vilket korrigerades. Avsikten var att pröva enkäten på personer 
som ingår i undersökningsgruppen och i samband med pilotstudien tillfrågades 
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respondenterna följande frågor, som enligt Bell (2016) reducerar risken för missförstånd och 
oklarheter: 

1. Hur lång tid tog det att besvara enkäten? 

2. Är instruktionerna klara och lätta att förstå? 

3. Finns det några frågor som var svåra att tolka eller som var mångtydiga? I så fall, vilka 
frågor gäller det och vilken är anledningen? 

4. Finns det någon fråga som du inte vill svara på? 

5. Fattas det enligt din uppfattning någon viktig fråga? 

6. Hur upplever du enkätens layout? Vad tycker du om framsidan? 

7. Övriga kommentarer och synpunkter? 

2.7 Dataanalys 
Insamlade data analyserades direkt, vilket är en fördel eftersom det leder till ständig 
uppdatering och förståelse av insamlade data. Det underlättar dessutom vid avgörande av när 
tillräckligt med data har samlats in för att besvara forskningsfrågorna (Williamson, 2002).  
Enligt Williamson (2002), är dataanalys den del där insamlade data struktureras och får en 
betydelse. 

Analys av kvalitativa data som samlades in från intervjuer har genomförts med hjälp av ett 
tillvägagångssätt som beskrivs av (Williamson, 2002). Data transkriberades, vilket ökar 
tillgången till data och underlättar vid analys. Data som har transkriberats lästes igenom 
noggrant, vilket leder till en översiktlig förståelse för helheten innan vissa delar analyseras på 
djupet. Insamlade data har även kategoriserats utifrån de potentiella utmaningar, vilket ökar 
förståelsen då data blir mer djupgående (Williamson, 2002). 

Mönsterjämförelse användes som analysmetod. Det innebär att jämföra empiri med ett 
förutsagt eller förväntad mönster, det vill säga att jämföra med teoretiska hypoteser (Yin, 
2007). Empirin jämfördes således med den teoretiska bakgrunden. Utifrån förstudien hade 
författarna redan en uppfattning om resultatet, vilket utgjorde utgångspunkten i analysen. Det 
innebär att viktiga aspekter i empirin, som även den teoretiska bakgrunden belyser 
analyserades. Vad det gäller trovärdigheten, påverkades dessutom studiens interna validitet av 
mönsterjämförelsen eftersom flera källor belyser dessa aspekter som utmaningar (Yin, 2007).  

Triangulering har använts för att stärka fallstudiens datainsamling och innebär att man 
använder sig av flertalet datainsamlingsmetoder under processens gång (Yin, 2007). Genom att 
använda sig av flera datainsamlingsmetoder ges möjligheten till att berika analysen dels för att 
mer data erhålls men också på grund av motsägelser eller likheter i informationskällorna (Patel 
& Davidson, 2011). Datatriangulering, syftar till att bekräfta och försäkra sig om att olika källor 
har samma syn på det fenomen eller företeelse som studeras. Om avvikelser sker kan man 
undersöka anledningen med hjälp av begreppsvaliditet (Yin, 2007). Det förekommer dessutom 
tre ytterligare typer av triangulering, metodtriangulering, undersökningstriangulering och 
teoritriangulering (Merriam, 2009). 

2.8 Trovärdighet 
Hög reliabilitet i en studie innebär att upprepa samma studie med liknande resultat och kan 
påvisas genom att en annan forskare uppnår samma resultat. Det förutsätter att forskaren 
använder sig av samma tillvägagångssätt samt att tillvägagångssättet är dokumenterat (Yin, 
2007). Genom att spela in intervjuerna har författarna försäkrat sig om att man har uppfattat 
allt korrekt då möjligheten finns att lyssna på intervjun i repris. Reliabiliteten kan dessutom 
ökas genom att använda standardiserade intervjuer, att ställa samma frågor till alla 
intervjudeltagare (Patel & Davidson, 2011). För att öka reliabiliteten ytterligare tog författarna 
hänsyn till att skevhet (BIAS) är vanligt förekommande i samband med intervjuer. Med BIAS 
menas att intervjuaren påverkar respondenten omedvetet på grund av förutfattande 
uppfattningar (Bell, 2016). Genom att följa Bells (2016) checklista om förberedelser inför 
intervjuer och genomförandet har författarna försäkrat reliabilitet i studien gällande data som 
erhållits från intervjuerna.   
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Enligt Merriam (2009), är intern validitet förmågan att besvara forskningsfrågor korrekt. 
Genom att konstatera att resultatet är en följd av förhållandet mellan den oberoende och 
beroende variabeln som inte har påverkats av främmande faktorer, anses en studie ha hög 
intern validitet (Merriam, 2009) och  (Williamson, 2002). Mönsterjämförelser är en metod för 
att säkerställa hög validitet. Med hjälp av en pilotstudie kan författarna försäkra att mäta det 
som avses att mäta och därmed öka den interna validiteten. För att öka den interna validiteten 
krävs det tydlig och utförlig beskrivning av vad som avser att mätas (Winter, 1992).  

Enligt Yin (2007), är extern validitet hur väl resultaten kan generaliseras. Svarsfrekvensen från 
enkäterna uppgick till 65 procent. Enligt Williamson (2002) påverkas generaliserbarheten av 
resultatet genom att en hög svarsfrekvens innebär att resultaten kan anses vara representativt 
för hela fokusgruppen.  Generaliserbarheten tenderar även att öka när resultatet från 
fallstudien prövas på ytterligare fall som bekräftar resultatet (Williamson, 2002). Enfallstudier 
med syfte att få en djup förståelse för en specifik företeelse eller fenomen kan innebära 
svårigheter med att uppnå hög generaliserbarhet eftersom utgångspunkten ligger i ett företags 
fall (Merriam, 2009). För att öka den externa validiteten, föreslår Merriam (2009) att 
rapporten ska förses med tillräckligt beskrivande data för att öka ”överförbarheten” till andra 
studier. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Figur 6 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd 
teori. 

 

Figur 6. Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

Ett förtydligande av kopplingen mellan frågeställningar och teori framgår av Figur 6. För att 
besvara den andra frågeställningen, Hur kan verksamhetsledningen arbeta kring dessa 
utmaningar för att skapa gynnsammare förutsättningar inför förändringarna? förutsätter 
det att den första frågeställningen är besvarad. De två problemfrågorna avser att identifiera och 
att överkomma utmaningar som uppstår i samband med förändringar inom organisationer. 
Teorier kring kommunikation inom organisationer, anledning till motstånd, företagskultur och 
modeller inom förändringsledning utgör därmed utgångspunkten för frågeställningarna. 
Bristfällig kommunikation och företagskultur är förknippat med motstånd i organisationer 
under förändring. Modeller inom förändringsledning belyser hur en förändringsprocess kan 
genomföras med hänsyn till dessa utmaningar. Vad det gäller modeller som beskriver en 
förändringsprocess kommer fokus riktas på de stegen som är av relevans för att uppfylla 
studiens syfte, det vill säga dem steg som främst berör ett förarbete inför förändringar. 

3.2 Utmaningar inför förändringar 
När en förändring äger rum förekommer det varierande reaktioner hos de berörda individerna. 
Det finns en del som är positiva och deltar aktivt i förändringsprocessen och en del som gärna, 
om möjligheten ges, aktivt gör motstånd mot förändringen (Saruhan, 2014). Enligt Kotter och 
Schlesinger (1979, s. 112) definieras motstånd enligt följande, ”motstånd är ett hinder i en 
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organisatorisk struktur som förhindrar förändring”. En organisatorisk förändring kräver 
vanligen att individerna aktivt deltar och anammar nya rutiner och aktiviteter (Self & 
Schraeder, 2009). Bristfällig kommunikation och en företagskultur som har mycket inflytande 
i organisationen kan utgöra utmaningar i samband med förändringar (Bryar, o.a., 2003).  

3.2.1 Motstånd på medarbetarnivå 
Oreg (2003) beskriver hur individernas reaktioner kan delas i fyra kategorier inför en 
organisatorisk förändring, rutinsökande, emotionell reaktion mot beordrad förändring, 
kortsiktigt fokus och kognitiv stelhet. Den rutinsökande individen kan uppfatta förändringen 
som ett hot mot de nuvarande rutinerna vilket kan minska motivationen inför en förändring. 
Förändringar som påverkar rutinerna anses vara en av de vanligaste anledningarna till att 
medarbetare motsätter sig förändringar. Individen med en emotionell reaktion mot 
beordrad förändring styrs till största del av oro inför/och-eller utfallet av förändringen. 
Individer som placeras i denna kategori har oftast ett kontrollbehov som måste överges under 
en organisatorisk förändring och därför talar mycket för motstånd mot förändringen. 
Inledningsfasen i en förändringsprocess kräver väldigt mycket energiåtgång i allt arbete som 
ska utföras innan förändringen kan implementeras. Individerna med kortsiktigt fokus kan 
vara för en förändring men av den anledningen att tidsåtgången är såpass lång, inträffar det att 
man inte ser hela processen och då kan motstånd förekomma (Oreg, 2003). Self och Schraeder 
(2009) indikerar också på att individer motsätter sig en förändring av den enkla anledningen 
att det inte finns tålamod att genomgå hela förändringsprocessen. Oreg (2003) beskriver 
forskning som har behandlat de kognitiva aspekterna, vilket har resulterat i den slutsatsen att 
reaktionen mot förändringen beror på hur individen hanterar och bearbetar informationen. 
Kognitiv stelhet innebär att individen inte känner sig bekväm och öppen inför nya situationer 
(Oreg, 2003).   

Ett annorlunda sätt att skildra reaktionerna som uppkommer vid en förändring beskrivs av 
Elving (2005) som kognitivt och emotionellt motstånd. I det kognitiva motståndet ingår 
beteende och beskriver hur individer beter sig i förhållande till en förändring. Det kognitiva 
motståndet beskriver vad individen tycker om förändringen. Det emotionella motståndet 
beskriver de känslor som uppkommer i samband med förändringen (Erwin & Garman, 2010). 
Det förekommer även olika grader av motstånd, passivt och aktivt, vilket enligt Giangreco & 
Paccei (2005) är en reaktion mot en förändring. I samband med organisatoriska förändringar 
är det passiva motståndet mycket större i förhållande till det aktiva. Några exempel på passivt 
motstånd är att individen gör minimum av vad som efterfrågas och att det förekommer knappa 
ansträngningar för att förstå och understödja förändringsarbetet. Aktivt motstånd beskrivs 
enligt Self & Schraeder (2009) som ett beteende där individen är kritisk, saboterar och startar 
rykten för att motverka förändringen. För att minska motståndet är det strategiskt bäst att rikta 
in resurserna på de som utgör det passiva motståndet eftersom de är mer lättpåverkade och 
därmed kan dem vändas till positivister (Giangreco & Peccei, 2005). 

Enligt Self och Schraeder (2009) kan motstånd mot förändring beskrivas utifrån tre olika 
kategorier. De tre kategorierna är personliga faktorer, organisatoriska faktorer och 
förändringsspecifika faktorer såsom innehåll och bearbetning. Syftet med modellen är att 
identifiera inom vilken kategori majoriteten av de individer som gör motstånd mot 
förändringen kan placeras i. Därefter är det rekommenderat att man använder informationen 
för att identifiera strategier för beredskap i syfte om att minska eller om möjligt eliminera 
motståndet. Varje kategori har ett antal förslag om ursprunget till motståndet (Self & 
Schraeder, 2009). 

Personliga faktorer - Det finns ett antal aspekter att ta hänsyn till vid en förändring, exempelvis 
personliga faktorer. Pågående problem i privatlivet som till exempel relationsproblem, 
familjedispyter eller problem med arbetskollegorna kan påverka inställningen gentemot 
förändringen negativt. Det kan också finnas en oro i allmänhet som kan utgöra orsaken till 
motstånd (Self & Schraeder, 2009). Burnes (2004) menar också på att individer kan göra 
motstånd eftersom det finns låg tolerans för förändring.  
 
Organisatoriska faktorer-Motstånd mot förändringar kan ha sin grund i historiska 
förändringar som har ägt rum. Om en lyckad förändring har ägt rum strax innan är 
sannolikheten större att fler individer är positiva till förändringen (Self & Schraeder, 2009). 
Trovärdigheten hos de som leder förändringen och organisationen kan öka om tidigare 
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förändringar har ett positivt utfall men det kan också minska om förändringar eller initiativ har 
misslyckats. 
Oakland och Tanner (2007) påtalar att chansen är större att förändringen misslyckas än att den 
lyckas. För många förändringar parallellt och bristen på förståelse ökar också risken för 
motstånd (Self & Schraeder, 2009). 

Företagsspecifika faktorer – Processen som man genomgår vid en förändring kan väcka 
motstånd. Om processerna uppfattas som bristande och om individer som påverkas av 
förändringen inte får vara med och planera den kan det öka risken för motstånd. Känslan av att 
förändringen inte är aktuell och att planeringsprocessen är bristfällig kan vara faktorer som 
spelar en stor roll i motståndet. I företagsspecifika faktorer ingår också oron över den 
mellanmänskliga inverkan av förändringen (Self & Schraeder, 2009). 

3.2.2 Bristfällig kommunikation  
Ett syfte med kommunikation i en organisation under förändring är att motverka motstånd mot 
förändring. Det är kritiskt eftersom när ansträngningen bland medarbetare är hög då det råder 
låg grad av motstånd och av den anledningen att förändring i en organisation är beroende av 
medarbetarna (Saruhan, 2014). Beredskap för förändring är föregångaren till beteenden så som 
motstånd, stöd eller ansträngning och dessa beteenden påverkas direkt av kommunikationen 
inom en organisation. Förändring av kommunikation är därmed viktigt eftersom det påverkar 
beredskapen inför en förändring. Kommunikation är även förknippat med engagemang att 
genomföra sina arbetsuppgifter eller att aktivt delta i ett förändringsarbete (Mayer, Davis, & 
Murphy, 1999). Engagemanget är däremot beroende av innehållet i informationen som erhålls, 
exempelvis tydliga instruktioner. Enligt Raina (2010), är kommunikation en process som har 
en central roll i huruvida en verksamhet lyckas eller inte i samband med ett förändringsprojekt. 
Resultat från tidigare studier visar på att hur information presenteras har en påverkan på hur 
den tolkas (Nelson, Brunetto, Farr-Wharton, & Ramsay, 2007). På grund av detta är det viktigt 
att välja rätt informationskanal och enligt Saruhan (2014) förekommer det två typer av 
informationskanaler: 
 

 Informella kommunikationskanaler (nätverk av små grupper, sociala 
sammankomster) som inte är organiserade av ledningen, spontana och är utan 
hierarkisk struktur. 

 

 Formella kommunikationskanaler (formella möten, nyhetsbrev, 
årsredovisningar, face to face) vilka fastställs av organisationens ledning. Formella 
informationskanaler kategoriseras i sin tur i horisontell och vertikal kommunikation. 

3.2.2.1 Vertikal kommunikation 

Vertikalt kommunikationsflöde sker antigen nedåt eller uppåt i en organisation. 
Nedåtströmmande kommunikationsflöde strömmar nedåt hierarkiskt från chefer till anställda. 
Kommunikationen innefattar bland annat att tilldela instruktioner utifrån verksamhetens 
policy och strategier samt feedback. Uppåtströmmande kommunikationsflöde innebär däremot 
att anställda kommunicerar med chefer genom exempelvis rapporter eller att ge förslag. 
Uppåtströmmande kommunikation innefattar information om de anställda själva, metoder och 
strategier. (Saruhan, 2014) 

3.2.2.2 Horisontell kommunikation 

Horisontell kommunikation äger rum under möten, presentationer och emellan arbetsskift 
bland anställda inom samma avdelning/enhet och innefattar bland annat nuvarande arbetssätt 
och tillvägagångssätt (Spillan, Mino, & Rowles, 2002). 

3.2.2.3 Samband mellan kommunikation och uppfattning av rättvisa 

Enligt tidigare studier (Kilbourne & Williams, 1996), finns det en koppling mellan effektiv 
kommunikation och uppfattning av rättvisa inom en organisation samt nyckelfaktorer som 
tyder på att effektiv kommunikation förbättrar uppfattningen av rättvisa: 

 Mängden av information som flödar inom organisationen 
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 Graden av de anställdas deltagande 
 

 Förståelse för behovet av förändring bland de anställda 

Teorier inom organisatorisk rättvisa tyder på att rättvis behandling har en viktig betydelse för 
relationer inom en organisation under förändring (Saruhan, 2014). Uppfattning av rättvisa kan 
i sin tur komma att påverka fördelning av makt, fördelning av resurser, prestige och ansvar. Om 
det råder en uppfattning av rättvisa inom en organisation, som ett resultat av effektiv 
kommunikation, blir beteendet bland de anställda mer öppet för förändring (Cobb, Folger, & 
Wooten, 1995).  

3.2.3 Företagskultur 
Kultur är vanligt förekommande i organisationer och definitionen enligt Schein (1984, s. 4) 
lyder:  

”Ett mönster av grundläggande antaganden, uppfunna, upptäckta eller utvecklade av en 
given grupp, som har lärt sig att stå ut med problemen genom extern anpassning och intern 
integration, som fungerar tillräckligt bra för att vara giltig och, därmed, lärs den ut till nya 
medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna i relation till dessa problem” 

För att en kultur ska finnas till krävs det enligt Schein (1984) en grupp individer som tydligt 
godtar, accepterar och identifierar sig med kulturen. Dessa individer delar samma eller 
liknande uppfattningar, tankar och känslor kring diverse fenomen. En kultur är väl förankrad 
när gruppens värderingar är tillräckligt övertygande för att en ny medlem ska anta dessa 
(Schein, 1984). Styrkan i kulturen utgörs av enhetligheten och stabiliteten hos 
gruppmedlemmarna samt av hur länge kulturen har existerat. En kultur stärks när det finns en 
lång historia där gruppen har delat erfarenheter och överkommit svåra perioder med ett positivt 
resultat. För att kulturen inte ska gå förlorad krävs det ett stabilt ledarskap från de mest 
betydelsefulla individerna, vilket leder till att kulturen inte påverkas av nya medlemmar 
(Schein, 1984). 

Schein (1984) argumenterar också för att det finns två olika inlärningssituationer hos grupper, 
positiva problemlösningssituationer och ångestundvikande situationer. I positiva 
problemlösningssituationer försöker gruppen få igenom olika lösningar till dess att ett lyckat 
resultat kan uppnås. Gruppen kommer fortsätta att hävda dessa lösningar tills de upphör att 
fungera. I ångestundvikande situationer kommer gruppen utforma lösningar som undviker 
ångest och lösningarna kommer att upprepas ett obegränsat antal gånger när det visar sig 
fungera. Anledningen till att det kommer upprepas är för att det inte förekommer en vilja att 
testa en situation och känna efter om ångesten finns kvar. Skillnaderna mellan dessa grupper 
är att problemlösningssituationer fokuserar på om lösningarna fungerar eller inte. 
Ångestundvikande situationer fokuserar på om lösningarna undviker eller inte undviker ångest 
(Schein, 1984). 

Medarbetarnas deltaganden har en betydande inverkan på en organisations framgång i 
samband med förändring och huvudsakliga företagskulturella faktorer som påverkar 
förändring är värderingar, uppfattningar, traditioner och normer (Iljins, Skvarciany, & Gaile-
Sarkane, 2015). Enligt Iljins, Skvarciany, Gaile-Sarkane (2015), är en företagskultur som 
innebär stabilitet en viktig faktor och har en avgörande roll i huruvida medarbetare motsätter 
sig förändring. Dessa faktorer påverkas i sin tur av bland annat anpassningsförmåga, 
medverkan, organisatoriskt lärande, mål och vision (Iljins, Skvarciany, & Gaile-Sarkane, 2015). 
Även erkännande och teamorientering har en påverkan på organisationens klimat vad det gäller 
lyckat förändringsarbete genom att det motverkar motstånd (Iljins, Skvarciany, & Gaile-
Sarkane, 2015). Betydelsen av att involvera nyckelpersoner i företagskulturen beskrivs också 
enligt Lundberg et. al (2012). Att föra samtal och ges möjlighet att vara delaktig i en del beslut 
som tas i organisationen är viktigt när nyckelpersonerna oftast för talan för resterande 
medlemmar. Samspelet mellan klimat och kultur i en organisation har en påverkan på 
förändring eftersom bristfällig integration leder till dålig förståelse för förändringsprocessen 
bland medarbetarna (Schneider, G. Ehrhart, & William H, 2013). 
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3.3 Arbeta kring hantering av utmaningar  

Inför organisatoriska förändringar är det vanligt förekommande med varierande reaktioner 
från medarbetarna i organisationen, vilket medför utmaningar som måste hanteras.  Det är 
också vanligt att reaktionerna underskattas av de som leder förändringen och därför krävs det 
en förståelse för tillvägagångssätt som kan hantera utmaningarna (Kotter & Schlesinger, 1979). 
Förändringsmodeller inom förändringsledning kan utgöra ett ramverk att förhålla sig till för att 
arbeta kring det utmaningar som kan uppstå (Elrod & Tippett, 2002). 

3.3.1 Hur motstånd bör hanteras 
Utbildning och kommunikation – Kotter och Schlesinger (1979) argumenterar för att 
utbildning och kommunikation är ett av de vanligaste sätten för att överkomma motstånd. Att 
kommunicera logiken bakom förändringen och att förklara varför det måste göras ses som 
fördelaktigt. Det finns olika sätt att förmedla informationen, exempelvis genom individuella 
samtal, skriftligt eller presentation. Man kan också införa utbildning och 
kommunikationsprogram, vilket förutsätter att det finns en någorlunda relation till dem som 
är mot förändringen för att bli anförtrodd. 
Deltagande och medverkan – Att involvera potentiella motståndare mot förändringen i 
design- och implementeringsfasen kan fungera i förebyggande syfte. Tidigare forskning pekar 
på att det ökar engagemanget hos medarbetarna om individerna som står för motståndet får 
vara med och bestämma. Något som bör beaktas är att det är väldigt tidskrävande att involvera 
medarbetare, vilket medför svårigheter om förändringen ska genomföras på kort varsel (Kotter 
& Schlesinger, 1979).   
Underlättande och support – Innebär att finnas där och stötta medarbetare när till exempel 
en medarbetare måste lära sig en ny färdighet i samband med förändringen (Kotter & 
Schlesinger, 1979). Förändringar i organisationer kan uppfattas som en osäkerhet bland 
individerna som påverkas av den, vilket i sin tur kan övergå till personlig rädsla som leder till 
att individen gör motstånd mot förändringen på grund av oron att misslyckas (Self & Schraeder, 
2009). Att underlätta och stötta medarbetarna kan innebära att motståndet minskas hos de 
som drivs av rädsla och oro. Den här metoden är tidskrävande och kräver tålamod samt bra 
metoder för support (Kotter & Schlesinger, 1979). 
Förhandling och avtal – Om en förändring ändrar eller ställer högre krav på arbetssättet 
kan förhandling och avtal vara en bra lösning. Bättre pensionsförmåner, högre lön eller mer 
befogenheter kan vara exempel på avtal. Avtal är att föredra när medarbetaren påverkas 
negativt av förändringen. Detta är också ett snabbt och effektivt sätt att göra sig av med ett stort 
antal motståndare men ett sämre alternativ kostnadsmässigt (Kotter & Schlesinger, 1979). 
Manipulation och co-optation – Det förekommer också att chefer i hemlighet försöker att 
manipulera för att undvika motstånd. En typ av manipulation som förekommer benämns co-
opting. Co-opting innebär att man ger personen i fråga en betydelsefull roll under 
förändringsprocessen. Det här kan ses som ett relativt billigt sätt att få motståndarna att stötta 
chefen. Även den här strategin kommer med nackdelar som exempelvis utpressning, svek och 
att man känner sig lurad. Det kan även skada chefens rykte att manipulera. Trots att det här 
tillvägagångssättet är hårt förekommer det väldigt ofta, särskilt när de andra metoderna inte 
räcker till (Kotter & Schlesinger, 1979). 
Uttryckligt och underförstått tvång – När motstånd mot förändring uppkommer leder det 
till att chefer tvingar till sig acceptans från motståndarna. Om inte det är tillräckligt kan 
exempelvis chefer hota med att personen kommer bli avskedad. Detta sker oftast när man vet 
att förändringarna inte kommer att accepteras oavsett hur man förmedlar dem och därför kan 
detta ses som det ända sättet att undvika motstånd (Kotter & Schlesinger, 1979). 
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3.3.2 Tre-stegs modellen 
En väldigt användbar och förekommande modell i förändringsarbete är Lewins 3-stegs modell. 
Modellen innehåller tre steg som en organisation går igenom under en förändring och skapades 
i syfte om att få en bättre förståelse för en lyckad förändring. Modellens steg är, tina upp, 
förändra och frysa ner, vilket illustreras enligt Figur 7 (Burnes, 2004). 

 

 

Figur 7. Tre-stegs modellen  

(källa: https://www.nationalleasing.com) 
 

Upptining – Upptining innebär att försumma gammal kunskap och beteende för att anta nytt. 
För att anta ny kunskap och nytt beteende måste de berörda parterna uppleva att de inte går 
med förlust genom att förkasta det gamla (Burnes, 2004). Förståelse för varför förändringen 
ska inträffa är kritiskt. Har man inte förståelsen kan det enligt Self & Schraeder (2009) ge 
upphov till att man inte uppfattar fördelen med förändringen eller förstår den personliga 
vinningen. Kotter och Schlesinger (1979) påstår att en av de största anledningarna till att 
individer gör motstånd mot förändring är på grund av att de tror att det kommer resultera i att 
något värdefullt går i förlust. Det förutsätter därför att de som leder förändringen måste 
identifiera och medge en bra anledning till varför man ska förändras (Burnes, 2004).  

 
Förändring – Att spekulera i vad en förändring kommer ge för resultat är väldigt svårt 
eftersom de påverkas av diverse fenomen. Det är rekommenderat att istället fokusera på att 
finna krafter som kan påverka förändringen och utvärdera dessa. Detta steg handlar främst om 
att man ska få de berörda parterna att anta en ny uppsättning av beteenden och kunskap. Det 
krävs också att man ger stöd och engagerar många annars riskerar förändringen att misslyckas 
(Burnes, 2004). 

 
Återfrysning – Återfrysning syftar till att säkerhetsställa att det nya beteendet förblir 
varaktigt. Här ska kultur, politik och normer standardiseras gemensamt. Uppföljning är viktigt 
för att säkerhetsställa att man inte hamnar utanför banan. Det är viktigt att gruppen antar ett 
nytt beteende och inte endast den enskilda individen (Burnes, 2004). 
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3.3.3 Kotters förändringsprocess 

John P. Kotter skapade en förändringsmodell för att genomföra en lyckad förändring. 
Förändringen är tidskrävande och därför förutsätter det tålamod. Om det sker ett misslyckande 
i något steg i förändringen riskerar den att fallera (Kotter J. P., 1996). 

1. Skapa en känsla av akut behov 

Att skapa en känsla av akut behov är nödvändigt för att få till ett samarbete. Om det inte 
existerar en känsla av akut behov, krävs det ansträngning för att övertala nyckelpersoner att 
medverka i förändringen. Att driva en förändring, med starkt stöd och en tydlig vision kräver 
en brådskande känsla bland samtliga annars riskerar drivkraften att avta och förändringen att 
misslyckas. 

2. Forma en sponsorkoalition 

Att forma en sponsorkoaliton är en viktig del i förändringsarbetet. För att forma en bra koalition 
krävs det att ledningen finner individer med olika förmågor. Några faktorer som bör beaktas 
när man formar en koalition är placera makt, expertis, tillförlitlighet och ledarskap. Placera 
makt innebär att se till att nyckelpersoner är med på förändringen. Expertis syftar på att känna 
till skillnaderna i gruppen och om det är relevant att se problemet ur olika synvinklar när viktiga 
beslut tas. Tillförlitlighet handlar om att personer med gott rykte representerar gruppen för att 
den ska tas på allvar av de anställda. Ledarskap, har gruppen tillräckligt med ledare för att driva 
förändringen. 

3. Utveckla en förändringsvision och strategi 

Att utveckla en tydlig vision tjänar många syften. En tydlig vision är viktig för att veta vart 
organisationen strävar efter att vara i framtiden. Kotter beskriver att en vision tjänar tre syften. 
För det första, innebär en bra vision en tydlig riktning för vilken väg organisationen vill sträva 
mot. För det andra, motiverar det människor att ta beslut som gör att organisationen närmar 
sig visionen. För de tredje, innebär en bra vision att samordna olika handlingar från olika 
människor. 

4. Kommunicera förändringsvisionen 

Att kommunicera visionen är viktigt och en tydlig och enkel vision är att föredra så alla kan 
förstå den. För att visionen ska nå fram kan man använda sig av flera olika forum som till 
exempel nyhetspapper, möten och hemsidor. Att kommunicera visionen är viktigt men det 
leder inte nödvändigtvis till att alla förstår den. Att vid flera tillfällen repetera visionen stärker 
förståelsen. En tydlig ledare som ser till att visionen präglar sättet att arbeta på är också ett sätt 
att kommunicera visionen. 

3.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
Forskningsfrågorna besvarades med stöd av teorier som behandlar kommunikation, 
företagskultur och motstånd. Motstånd anses vara den övergripande utmaningen som i sin tur 
påverkas av kommunikation och företagskultur. Förändringsmodeller kommer främst 
användas till att ge stöd för hur utmaningar kan överkommas. Figur 8 illustrerar bland annat 
tanken med det teoretiska ramverket men även hur det hänger samman med 
forskningsfrågorna. 
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Figur 8. Sammanfattning av teoretiska ramverket 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. Vidare 
beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallstudien genomfördes på Jönköpings kommuns enhet för avfallshantering som i dagsläget 
hanterar sopavfall från ca 135 000 invånare i kommunen. Hanteringen av sopavfall innebär 
inhämtning ur utplacerade sopkärl som sedan transporteras till anläggningar som i sin tur 
omvandlar avfallet till värme, biogas eller biogödsel, vilket beror på innehållet samt hur väl 
avfallet är sorterat. Sorterat matavfall, vilket utförs av kunderna, görs om till biogas eller 
biogödsel. Osorterat avfall bränns för produktion av el och hetvatten som används för bland 
annat fjärrvärme. Abonnemangsavgiften för sorterat matavfall är det billigaste alternativet 
eftersom hantering av matavfall gör störst insats för miljön. Verksamheten följer EU:s 
avfallstrappa, vilket innebär i vilken ordning hushållsavfallet hanteras. EU:s avfallstrappa 
innefattar minimering, återanvändning, återvinning och energiutvinning av hushållsavfallet. 
Verksamheten bedriver dessutom slamtömning, vilket innebär tömning av brunnar kopplade 
till avfallet. Slamtömningen utgörs av industriavfall, verksamhetsavfall, bygg- och 
rivningsavfall. Det dagliga arbetet, vilket innefattar administrativt arbete och transport av avfall 
utförs av 55 medarbetare, varav ca 40 är chaufförer. Administrativ personal utgörs av chefer, 
planerare och arbetsledare. Övriga medarbetare utgörs av chaufförer.  

4.1.1 Beskrivning av förändringarna 
Fallföretaget befinner sig dessutom just nu i ett förarbete inför förändringar, vilket innebär: 

 Införande av nytt resurshanteringssystem som ska användas för ruttplanering, 
planering av resurser, styrning och kontroll av verksamheten vad det gäller chaufförer, 
fordon och sopkärl. Syftet med att införa ett nytt resurshanteringssystem är att 
effektivisera verksamheten genom att förbättra och förenkla planeringsprocessen 
genom att den automatiseras. Det nya resurshanterinssystemet ger även möjlighet till 
ökad kontroll av fordon och chaufförer. 

 Starta ett nytt kommunalt bolag för sop- och avfallshantering, där Habo och 
Mullsjö kommun ska ingå. Jönköpings kommun kommer därmed ta över sop- och 
avfallshanteringen samt slamtömning. 

 Nya lokaler i samband med bildandet av nytt bolag kommer verksamheten dessutom 
byta lokaler för att kunna hantera den ökade arbetsbelastningen som medföljer 
omstruktureringen. De nya lokalerna i Torsvik innebär även en logistisk fördel 
eftersom den nya lokalen är belägen i närheten av anläggningen för tippning. 

 Införande av två-skift för att öka produktiviteten, vilket anses nödvändigt för att 
vara fortsatt konkurrenskraftiga i förhållande till konkurrenter som i dagsläget 
bedriver verksamhet 18 timmar per dygn. Konkurrerande verksamheter erbjuder 
billigare tjänster, vilket är en av anledningarna till att den nuvarande verksamheten 
behöver effektiviseras genom ökad produktivitet med samma kvalitet, det vill säga 
hantering, sortering och antal tömningsträffar.   

4.1.2 Generella uppfattningar inom organisationen om förändringarna 

 Införande av nytt resurshanteringssystem: Samtliga intervjuobjekt, exklusive 
chaufförerna, ser positivt på införandet av ett nytt resurshanteringssystem av den 
anledningen att rutter inte behöver planeras manuellt och eftersom systemet är 
beprövat och används av flera kommuner i samband med sop- och avfallshantering. 
Med det nya resurshanteringssystemet medföljer även möjligheten att öka kontrollen 
och styrningen av chaufförer samt fordon genom att följa dem i realtid. 

 Starta ett nytt kommunalt bolag för sop- och avfallshantering: Med ett nytt 
kommunalt bolag ser den administrativa personalen möjligheter med att bedriva en 
mer ”professionell” verksamhet. En uppfattning är att Habo och Mullsjö gör det lätt för 
sig av den anledningen att dem slipper genomgå den resan som Jönköpings kommun 
har gjort genom att skapa ett kommunalt bolag. Syftet tros därför vara att man vill bilda 
ett kommunalt bolag för att fortsätta på det vinnande konceptet.  
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 Nya lokaler: Positiv uppfattning eftersom de nuvarande lokalerna anses vara 
trångbodda, däremot blir avståndet till och från arbetsplatsen längre för en del 
medarbetare.  

 Införande av två-skift: Tros kunna leda till ett stort motstånd från chaufförerna. 
Trots att det endast råder spekulationer är det en väldigt infekterad fråga 

4.2 Sammanställning av insamlad data 

I det här kapitlet redogörs det för empirin som har samlats in genom intervjuer och en 
enkätundersökning om utmaningarna som har identifierats. Empirin innefattar 
intervjuobjektens uppfattning om utmaningarna. Enkätundersökningen syftar till att ge 
indikationer på hur omfattande utmaningarna kan bli. Resultatet presenteras i form av tre 
stapeldiagram, vilka utgör huvudfrågorna för respektive rubrik. Under stapeldiagrammen 
presenteras även resultatet från två tillhörande frågor i form av en beskrivande text för att ge 
en bredare förståelse. Figur 10, vilket baserades på en av enkätfrågorna efterfrågade tre svar, 
där av 78 svar från 26 respondenter. 

4.2.1 Motstånd på medarbetarnivå 
Vad det gäller motstånd mot förändringarna som ska ske, är det stort och generellt sett gillar 
inte chaufförerna förändringarna enligt arbetsledare 1. Utökad digitalisering av organisationen 
som ett resultat av ett nytt resurshanteringssystem anses inte vara problemet, utan problemet 
ligger i att ändra på chaufförernas rutiner och att tänka i nya banor.  Enligt arbetsledare 2, är 
endast vissa äldre chaufförer emot förändringarna eftersom de lever kvar i det förgångna. 
Enhetschefen däremot, anser att motståndet har sitt ursprung i attityd och medvetande bland 
chaufförerna, vilket stämmer överens med den första arbetsledarens uppfattning om motstånd 
mot förändring bland chaufförerna. Gällande medvetandet, anser enhetschefen att det råder 
brist på förståelse och att förbättring och effektivisering är nödvändigt. Det har resulterat i att 
förekommande motstånd påverkar den dagliga verksamheten som att inte svara på samtal från 
arbetsledare och planerare under arbetspass. Vid ett tillfälle fastnade tre chaufförer i snön 
dagen efter att samtal om ett känsligt ämne hade diskuterats, samtliga chaufförer som fastnade 
hade deltagit i diskussionerna men problemet med den händelsen är att uppsåt inte kunde 
påvisas från chefer och arbetsledare.  

Enligt en av chaufförerna som intervjuades, motsätter chaufförerna förändring eftersom de 
upplever att organisationen blir mer bevakat med det nya resurshanteringssystemet.  Det ska 
ha resulterat i att ett flertal chaufförer har sökt nya jobb. Reaktioner som tyder på att motstånd 
både finns och kan uppkomma har även påträffats. Flera medarbetare, både chaufförer och 
administrationen, upplever oro och otålighet inför förändringarna. Många medarbetare vill ha 
svar på frågor om förändringarna som inte finns, detta tyder på att det råder brister i 
kommunikationen som kan leda till uppkomst av motstånd. Det råder även en uppfattning om 
att information undanhålls, vilket kan orsaka motstånd. Intervjuobjekten känner ingen 
delaktighet i förändringarna som ska inträffa och att möjligheten till delaktigheten har varit 
minimal. Bristen på delaktighet påverkar lojaliteten gentemot organisationen, vilket i sin tur 
minskar intresset för förändringarna från medarbetarna. Uppfattningen från enhetschefen och 
den ena arbetsledaren är att det inte finns en generell vilja bland chaufförerna att förändras, 
vilket är motstridigt eftersom den andra arbetsledaren anser att endast ett fåtal chaufförer är 
emot förändringarna som ska ske.  
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Figur 9 Medarbetarnas uppfattning om ledningens ansvar vid förändringsarbete 

 

Som man kan utläsa av Figur 9, anser chaufförerna att förmedla information och att involvera 
medarbetare för att öka engagemang är viktigast vid ett förändringsarbete. Vidare visar 
enkäterna på att 50 procent av chaufförerna är i allmänhet öppna för förändring, 27 procent är 
neutrala och 23 procent är helt emot förändring, se Bilaga 7. När det däremot gäller 
förändringarna som ska inträffa i organisationen, anser 35 procent att de är relevanta och 65 
procent anser att dem är delvis relevanta eller inte alls relevanta, se Bilaga 8.  

Det förekommer också en känsla från ledningens sida att chaufförerna gör minimalt av vad som 
efterfrågas inför förändringarna. En av chaufförerna som är ser positivt på förändringarna 
anser däremot att många upplever förändringarna negativt på grund av brist på förståelse, 
anledningen och syftet med förändringarna. Samma chaufför upplever även en minskad tilltro 
till organisationen av den anledningen att organisationen tidigare har haft flera förändringar 
på gång som har lagts på is. Sådana händelser har lett till diskussioner bland chaufförerna, 
vilket har minskat tilltron till organisationen. Även den andra chauffören, som är äldre och 
erfaren, har dåligt förtroende för organisationen. Denna chaufför har arbetat på samma 
arbetsplats i 40 år och påstår att det har skett en hel del rotation med chefer senaste åren, 
tillskillnad från förr då man hade samma chef under en längre period som gjorde utvärderingar 
och tog ansvar för beslut som fattades. Planerarens uppfattning är att motståndet bland 
chaufförerna har sitt ursprung i den ökade kontrollen och styrningen som medföljer det nya 
resurshanteringsprogrammet, att motståndet är en fråga om integritet. Vad det gäller 
förtroendet för organisationen, har planeraren samma uppfattning som en av chaufförerna, att 
kollektivet har tröttnat på att flera projekt och att förändringar har ”runnit ut i sanden”.  
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Figur 10. Anledningar till motstånd mot förändring 

Vilket framgår av Figur 10 kan det förekomma någon form av motstånd från 51 procent av 
medarbetarna och att 49 procent ställer sig positivt till förändringarna. Slutsatsen att det kan 
förekomma motstånd från 51 procent av medarbetarna baserades på svarsalternativ 1, 3, 4, 6, 7 
och 9 eftersom innebörden av dessa påståenden förklarar enligt teorin möjliga anledningar till 
motstånd. När påståendena angående motstånd mot förändringarna sorterades framgick det 
att 37,5 procent utgjordes av personliga faktorer (påstående 7 och 9), 57,5 procent av 
organisatoriska faktorer (påstående 1, 4 och 6) och 5 procent av företagsspecifika faktorer 
(påstående 3). Uppdelningen av faktorerna baserades på det teoretiska ramverket, se kapitel 
3.2.1. Anledningar till att motstånd kan uppkomma är främst på grund av det påverkar 
medarbetarnas rutiner, vilket uppgick till 42 procent. Kortsiktigt perspektiv uppgick till 25 
procent och både kognitiv stelhet och emotionell reaktion uppgick till 17 procent vardera som 
Bilaga 9 visar.  När det gäller chaufförernas uppfattning om det nya resurshanteringssystemet, 
framgår det även här att rutiner är en orsak till ett eventuellt motstånd, se Bilaga 10.  

4.2.2 Bristfällig kommunikation 
 
Förändringarna som kommer att äga rum har delgivits av verksamhetschefen till samtliga i 
samband med ett möte. Under mötet förekom det inledningsvis enligt arbetsledare 1 kortfattat 
med information angående förändringarna, vilket enligt de intervjuade medarbetarna skapade 
oro bland många. Organisationen har varit tydlig med att informera om att förändringarna ska 
inträffa, däremot har det inte kommunicerats vad förändringarna innebär. Det leder enligt 
planeraren till osäkerheter kring vilka tjänster som ska finnas kvar, förändring av 
organisationsstrukturen och det framgår även att integriteten kan komma att hotas eftersom 
övervakningen antas öka med det nya resurshanteringssystemet. Enhetschefen menar att det 
beror på svårigheterna med att få till konstruktiva och konkreta diskussioner med 
chaufförernas representanter, främst på grund av de inte delar samma mål och ambitioner. Det 
leder till att chaufförerna måste övertalas, vilket anses vara en ohållbar situation för de båda 
parterna. 
 
Syftet med förändringarna antas enligt de flesta vara en förbättring och effektivisering av 
organisationen. Det förekommer dock svårigheter i att beskriva den personliga vinningen med 
förändringarna då dem antas till största del vara utformade för att skapa bättre förutsättningar 
för organisationen. Ytterligare information som tillkommer gällande förändringarna 
kommuniceras enligt arbetsledare 1 från ett top-down perspektiv, dvs. verksamhetschef -> 
enhetschef -> arbetsledare/planerare -> chaufförer och det upplevs att informationen 
emellanåt inte når ner hela vägen. Det föreligger enligt chaufförerna en känsla av att man 
undanhåller information från medarbetarna lägre ner i organisationen.  Enhetschefen beskriver 
att det förekommit diskussioner med verksamhetschefen under en längre period om när man 
ska informera om framsteg, känsliga saker och idéer, vilket bedöms vara svårt. Planeraren anser 
att det hade krävts en tydligare kommunikation genom att informera även då det inte är något 
som ska inträffa, vilket hade minskat ryktesspridningen och oron bland medarbetarna. Det 
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krävs också att det kommuniceras tydligt när något ligger uppe för beslut och när något är 
beslutat. Det hade krävts mötesträffar ett par gånger i månaden där man uppdaterar 
medarbetarna kring förändringarna, exempelvis om något viktigt har beslutats föreslår 
chaufför 1.  
 
Även om det hade förekommit brister kring informationen anser arbetsledarna att 
kommunikationen var tillräcklig. Den kännedom som fanns gällande förändringarna 
förmedlades vanligen till chaufförerna. Det finns en förståelse för chaufförerna att dem 
uppfattar brister i kommunikationen eftersom information når dit sist, däremot ägnar 
chaufförerna enligt arbetsledare 1 för mycket tid åt detaljerna, exempelvis vart bastun ska 
finnas i den nya lokalen. Chaufför 2 förmodar att ledningen har kommunicerat den information 
som fanns tillgänglig och anser att det är viktigt att förmedla all information för att minimera 
tomrummet som ger utrymme för spekulationer. Det har också enligt planeraren velats 
beträffande övergången till ett kommunalt bolag, vilket gjorde att det har förekommit brister i 
kommunikationen, rykten bland medarbetare samt förvirring. Informationen kan komma att 
skilja sig veckovis, vilket påverkar tilltron till organisationen negativt enligt chaufför 1. 
Kommunikationen har svårt att nå en djupare nivå enligt enhetschefen eftersom det finns 
svårigheter i att finna nyckelpersoner hos chaufförerna som delar samma mål och ambitioner. 
 

 

Figur 11. Effekter av bristande kommunikation i samband med förändring 

 
Bristen på kommunikation i samband med förändringarna har en negativ inverkan enligt 73 
procent och det leder till minskat förtroende för beslutsfattarna och även engagemanget bland 
chaufförerna. Enkätundersökningen visar även att 38 procent anser att förändringarna har 
kommunicerats, däremot menar 58 procent på att den kommunicerats till en viss del och 4 
procent tycker att det inte förekommit någon kommunikation alls, se Bilaga 5. Förändringarna 
har till största del kommunicerats genom informationsmöten vilket enligt 47 procent av 
chaufförerna anser och rykten som uppgår till 29 procent. Nyhetsbrev och övrigt uppgår till 21 
procent respektive 3 procent, se Bilaga 6.  

4.2.3 Företagskultur 
I den befintliga företagskulturen upplevs det brist på respekt för medarbetare i ledande roller. 
Enhetschefen påtalar att problemet med företagskulturen inom kommunala tekniska 
verksamheten är att ledare vanligtvis kommer från de egna leden och blir därmed inte 
respekterade. Konkurrenterna jobbar tvåskift och till en kostnad av 25kr per tömning, vilket 
beror på bättre produktivitet, enligt enhetschefen. Det kräver att organisationen effektiviseras 
med avseende på antalet effektiva arbetstimmar, vilket uppskattningsvis uppgår till drygt 5,5 
timmar i dagsläget. För att öka konkurrenskraften krävs det enligt enhetschefen en förändring 
i företagskulturen. Organisationen anses inte heller ha den värdegrunden som ett kommunalt 
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bolag bör ha, att bedriva en sparsam verksamhet som delvis finansieras av skatt.  Från 
administrativa medarbetare och ledarroller finns det ett behov att komma bort från kommunala 
tänket i samband med den nya bolagsstarten. Behovet innebär möjligheter för organisationen 
att effektiviseras, utvecklas och bli mer professionellt. I dagsläget förekommer det att 
medarbetare begär semester istället för att ansöka om det, vilket ledningen eftersträvar. Det 
förekommer även att chaufförerna själva kommer överens om hur arbetsuppgifter ska 
genomföras och bryter därmed förbestämda rutiner. Det anses vara ett problem med 
företagskulturen bland chefer, planerare och arbetsledare att de upplevs begränsade i 
nuvarande sättet att bedriva verksamheten. Däremot skiljer det sig i uppfattningen om 
företagskulturen. Enligt chaufför 2 upplever en del chaufförer finns det ett behov att fortsätta 
på det gamla arbetssättet och det inte finns en generell vilja att förändras. Administrativa 
personalen är generellt sett mer positivt inställda gentemot förändringarna som ska inträffa i 
hopp om att ”professionalisera” verksamheten. Den obefintliga viljan att utvecklas och att 
verksamheten ska bedrivas på visst sätt sitter i väggarna och beskrivs som ett ”kommunalt sätt”. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri med 
teoretiskt ramverk. 

5.1 Vilka utmaningar kan uppstå i en verksamhet på 
medarbetarnivå i samband med omfattande förändringar?  

Analysen av den första problemfrågan har delats upp i tre underrubriker som utgörs av den 
övergripande utmaningen motstånd på medarbetarnivå samt bristfällig kommunikation och 
företagskultur som i sin tur påverkar motstånd på medarbetarnivå. Både bristfällig 
kommunikation och företagskultur anses vara utmaningar.   

5.1.1 Motstånd på medarbetarnivå 

När förändringar äger rum är reaktioner i samband med förändringarna vanligt 
förekommande. Reaktionerna varierar beroende på syftet med förändringen och hur individen 
uppfattar förändringen (Oreg, 2003). Chaufförerna som kan utgöra ett motstånd uppgår enligt 
empirin till 51 procent. Anledning till varför motstånd kan uppstå är främst på grund av att det 
kan påverka rutinerna, vilket 42 procent av chaufförerna ansåg. Enligt Oreg (2003) är en av det 
mest förekommande anledningarna till att motsätta sig förändringar hotet mot de nuvarande 
rutinerna. Empirin visar också på att ledningen inte ser några problem med förändringarna, 
däremot ligger problemet i att förändra rutiner och sättet att tänka för chaufförerna.  

Enligt empirin känner ledningen att de stött på motstånd tidigare när organisationen har fört 
diskussioner om att det krävs en effektivisering. Det förekom att chaufförer inte svarade på 
samtal under arbetspassen och vid ett tillfälle fastnade tre chaufförer i snön dagen efter att 
diskussioner hade hållits. Det går inte att påvisa avsikterna med chaufförernas agerande utan 
det är endast spekulationer från ledningens sida. Giangreco och Peccei (2005) argumenterar 
för att aktivt motstånd innebär att individen är kritisk, saboterar och startar rykten för att 
motverka förändringen. Vidare beskrivs även passivt motstånd, vilket innebär att göra det 
minimala av vad som efterfrågas i samband med förändringsarbetet (Giangreco & Peccei, 
2005). Enligt empirin är det endast är ett fåtal som gjort aktivt motstånd och därför antas att 
de resterande motståndandarna utgöra passivt motstånd. 

Motstånd mot förändring kan grunda sig i tre olika faktorer enligt Self & Schraeder (2009), 
personliga, organisatoriska och företagsspecifika. Enligt empirin har motstånd mot förändring 
sin grund i organisatoriska förändringar, enligt 57,5 procent av respondenterna. 
Organisatoriska faktorer kan ha sin grund i historiska förändringar som har ägt rum som i sin 
tur kan påverka tilltron för organisationen (Self & Schraeder, 2009). Enligt empirin är det flesta 
intervjuobjekten överens om att tilltron gentemot organisationen har minskat, vilket till största 
del beror på bristande engagemang vid tidigare förändringsarbeten. Planeraren uttryckte sig 
enlig följande, ” nu ska vi ta tag i det här, sen börjar man med jävla massa grejer, sen rinner allt 
ut i sanden”. Förutom tidigare förändringar så upplevs det också att rotationen bland chefer 
och bristen på förståelse har minskat förtroendet för organisationen. Empirin visar att det 
nästintill inte erbjudits någon möjlighet att delta i förändringsprocessen, vilket har resulterat i 
ett minskat engagemang och ”lojalitet” som det även uttrycktes. 

5.1.2 Bristfällig kommunikation 
För att kommunikation i en organisation under förändring ska motverka att motstånd 
uppkommer förutsätter det att informationen tydliggörs via bestämda informationskanaler 
(Saruhan, 2014). Genom att välja lämpliga kommunikationskanaler kan det komma att påverka 
förändringsprocessen vad det gäller motstånd mot förändring. Det framgår av Figur 11 att brist 
på kommunikation i samband med kommande förändringar lett till ett konkret missnöje. Det 
framgår dessutom att majoriteten upplever ett minskat förtroende för beslutsfattare, vilket i sin 
tur kan resultera i ett eventuellt motstånd bland medarbetarna. Enligt teorin påverkar även 
bristfällig kommunikation engagemanget bland medarbetare (Mayer, Davis, & Murphy, 1999). 
Det stämmer överens med insamlad empiri från enkätundersökningen. I den framgår det att 
minskat engagemang är en av de mest utmärkande reaktionerna som ett resultat av bristfällig 
kommunikation. Vad det gäller kommunikationskanaler, framgår det dessutom att 29 procent 
av medarbetarna påstår att de har tagit del av information om kommande förändringar på 
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ryktesvägar. Det tyder i sin tur på att motstånd kan uppkomma eftersom val av 
kommunikationskanaler påverkar hur information tolkas (Nelson, Brunetto, Farr-Wharton, & 
Ramsay, 2007). Enligt enhetschefen råder det bristfällig kommunikation mellan administrativ 
personal och chaufförer, vilket innebär att motstånd förekommer eftersom ineffektiv 
kommunikation kan leda till negativ inställning gentemot en förändring (Cobb, Folger, & 
Wooten, 1995). På fallföretaget skiljer det sig en del i uppfattningen om de aktuella 
förändringarna och därmed är det svårt att föra diskussioner med chaufförerna samt hitta 
chaufförer med samma ambitioner som ledningen, enligt enhetschefen. Detta kan ha en direkt 
koppling till att syftet och målet med förändringarna inte framgår tydligt på grund av dålig 
kommunikation och det finns även paralleller att dra till den teoretiska bakgrunden gällande 
diskussioner.  Både förståelse för behovet av förändring och mängden av information som 
flödar, vilket karaktäriserar effektiv kommunikation ger intryck av otillräcklig och 
otillfredsställande information (Kilbourne & Williams, 1996).  

5.1.3 Företagskultur 

En kultur är en grupp där delade uppfattningar och individer identifierar sig med varandra. Det 
som karaktäriserar en stark kultur är en gemensam historia, delade erfarenheter och starka 
karaktärer. En kultur är väl förankrad när gruppens värderingar är tillräckligt övertygande för 
att en ny medlem ska anta dessa (Schein, 1984). I empirin framgick det att den största 
anledningen till att chaufförerna inte vill förändras beror på strävan att fortsätta jobba som man 
alltid har gjort, vilket har benämnts som det ”kommunala sättet”.  Ledningen vill att 
organisationen, till största del chaufförerna, ska bli mer produktiva för att inte hamna efter 
konkurrenterna. Problemet anses vara att det råder en så pass stark företagskultur, vilket 
begränsar ledningen i beslutstagandet och hur organisationen styrs. Ledningen anser också att 
det är chaufförerna med en lång historia i organisationen som utgör det största svårigheterna.  

En kultur kan antigen tillhöra problemlösningssituationer eller ångestundvikande situationer. 
Problemlösningssituationer fokuserar på att finna en lösning på ett problem som är till fördel 
för gruppen och ångestundvikande fokuserar på lösningar som undviker situationer där ångest 
kan förekomma (Schein, 1984). Från ledningens sida finns det förhoppningar om att 
förändringarna ska medföra att organisationen blir mer effektiv och att den kommer ifrån det 
”kommunala tänket”. Bland chaufförer anser 65 procent att förändringarna inte är relevanta, 
delvis relevanta eller inte har någon uppfattning vilket konstaterar att det råder 
meningsskiljaktigheter. Det finns också ett påtalat problem, där chaufförerna jobbar utifrån 
egna lösningar och att arbetsuppgifterna fördelas sinsemellan. Den befintliga företagskulturen 
stämmer överens med vad som karaktäriseras av en grupp som tillhör 
problemlösningssituationer. Det förekommer egna lösningar och tankar kring vad som är rätt, 
vilket resulterar i skilda visioner i förändringarna mellan chaufförer och ledare.            

5.2 Hur kan verksamhetsledningen arbeta kring dessa utmaningar 
för att skapa gynnsammare förutsättningar inför förändringarna?  

Analysen av den andra problemfrågan har på samma sätt som i analysen av den första 
problemfrågan delats upp i motstånd på medarbetarnivå, bristfällig kommunikation och 
företagskultur. 
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5.2.1 Motstånd på medarbetarnivå 

Empirin visar att ledningen anser att förändringarna är nödvändiga och kommer att underlätta 
för chaufförerna. Det finns också en förståelse för att rutinerna kan komma att rubbas, dock 
menar man att det kommer gynna chaufförerna i slutändan. Chaufförerna delar inte samma 
syn på förändringarna som ledningen, vilket troligtvis beror på bristfällig kommunikation. Att 
förklara logiken bakom förändringen och vilka fördelar som medförs ökar medvetenheten och 
minskar motståndet (Kotter & Schlesinger, 1979). Att engagera medarbetare i 
förändringsprocessen kan enligt Kotter & Schlesinger (1979) fungera i förebyggande syfte mot 
potentiella motståndare. En organisatorisk förändring kräver också att individerna aktivt deltar 
och anammar nya rutiner och aktiviteter (Self & Schraeder, 2009). Det kan därför vara en fördel 
att finnas där för att underlätta för medarbetare när förändringen kräver en ny färdighet. Enligt 
Kotter och Schlesinger (1979) är det viktigt att stötta medarbetarna för att minska oron som i 
sin tur kan leda till motstånd. I organisationens fall innebär en av förändringarna ett nytt 
resurshanteringssystem, vilket kommer kräva utökade kunskaper för både planerare, 
arbetsledare och chaufförer. 

Motståndet som kan förekomma mot förändringarna uppgår till 51 procent, och utgörs till 
största del av passivt motstånd även fast det tros ha förekommit aktivt motstånd. Att rikta in 
sig på de passiva motståndarna är ur ett strategiskt syfte mer fördelaktigt eftersom det är lättare 
att omvända dessa till positivister (Giangreco & Peccei, 2005). Det förekom i empirin att det 
nästintill inte gavs någon möjlighet att vara delaktig i förändringarna, vilket kan vara 
anledningen till det passiva motståndet. Enligt Kotter och Schlesinger (1979) kan delaktighet i 
design- och implementeringsfasen fungera i förebyggande syfte. Det kan också öka 
engagemanget, vilket ledningen uppfattade som bristfällig hos chaufförerna.  

Vad det gäller chaufförerna och motstånd mot förändring, identifierades de flesta med vad som 
beskrivs som organisatoriska faktorer. Det innebär och framkom dessutom i empirin, att det 
finns en brist vad det gäller tilltron gentemot organisationen.  För att överkomma detta kan det 
vara nödvändigt att skapa en känsla av att förändringen är i akut behov, vilket kan resultera i 
ett ökat engagemang från medarbetarna. Individer med ett gott rykte som tas på allvar av 
chaufförerna bör agera representanter för gruppen, det kan öka tillförlitligheten som är viktig 
vid förändringar (Kotter & Schlesinger, 1979). Det framgår också i empirin att det förekommit 
en stor rotation bland chefer i organisationen som kan vara en anledning till minskad tilltro. 
Därför krävs det ett tydligt ledarskap och drivkraft från ledningens sida för att genomföra 
förändringen. Det krävs också att ledningen tar hänsyn till medarbetarna och deras synpunkter 
om förändringarna (Kotter & Schlesinger, 1979).  

5.2.2  Bristfällig kommunikation 
 
För att uppnå effektiv kommunikation, vilket är viktigt eftersom kommunikation påverkar 
beredskapen inför en förändring och engagemanget bland medarbetarna förutsätter det att 
ledningen väljer lämpliga kommunikationskanaler i samband med att information presenteras 
(Saruhan, 2014). Det är också viktigt att vara tydlig vad det gäller kommunikationen för att 
minska risken för oklarheter och att öka känslan av rättvisa (Cobb, Folger, & Wooten, 1995). 
Insamlad empiri tyder på bristfällig kommunikation, dels på grund av att enhetschefen drog 
den slutsatsen och att även enkätundersökning indikerar på det. Majoriteten av chaufförerna 
anser att information om förändringarna har kommunicerats till viss del, vilket lämnar 
utrymme för spekulationer samt att 29 procent anser att de har tagit del av information på 
ryktesvägar. Olika uppfattningar bland chaufförerna tyder i sin tur på att formella 
kommunikationskanaler har använts men eftersom informationen är bristfällig har 
informationen dessutom flödat via informella kommunikationskanaler. För att minska risken 
att feltolka informationen argumenterar Nelson et. al. (2007) för att valet av informationskanal 
har en stor påverkan på utfallet. Organisationen bör därför välja att använda en eller fåtal 
bestämda informationskanaler som når ut till samtliga och endast kommunicera information 
genom den. Eftersom att empirin påvisar att informationen kommuniceras i flera steg innan 
den når chaufförerna, vilket försvårar kommunikationsflödet till chaufförerna krävs det 
standardiserade kommunikationskanaler från respektive informationskälla till mottagarna. 
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Anledningen till att det bör finnas en standardiserad informationskanal är eftersom bristfällig 
kommunikation har en koppling till minskat engagemang (Mayer, Davis, & Murphy, 1999) och 
därmed ökar svårigheterna med att hantera för motstånd mot förändring för att 
kommunikation anses vara ett av de vanligaste sätten att överkomma motstånd (Kotter J. P., 
1996).  

I empirin framgår det att det råder olika uppfattning om förändringarna, vilket tyder på att 
antigen informationens innehåll har varit ofullständig eller att en del information har 
undanhållits. Det har skapat oro hos medarbetarna vad det gäller bland annat det nuvarande 
tjänsterna, vilket enligt Self & Schraeder (2009) kan leda till ett eventuellt motstånd. Eftersom 
motstånd mot förändring är förknippas med kommunikation argumenterar Raina (2010) för 
att kommunikationen bör vara central i samband med förändringar och att det även har 
påverkan på förändringens utfall. Det innebär alltså att oron som förekommer bland 
medarbetarna kan leda till ett eventuellt motstånd mot förändringarna, vilket innebär att 
organisationen måste klargöra vilka tjänster som kommer att förbli då det kan medföra ökade 
chanser till ett positivt utfall. Vad det gäller uppkomst av motstånd som ett resultat av dålig 
kommunikation, är kommunikations- och utbildningsprogram att föredra eftersom det ger i sin 
tur möjligheten att involvera motståndare redan i förarbetet, tanken är således att förebygga 
ytterligare uppkomst av motstånd (Kotter & Schlesinger, 1979). I samband med att information 
kommuniceras bör det tas hänsyn till både innehållet av informationen samt mängden 
(Kilbourne & Williams, 1996).  

Det faktum att ledningen har informerat om förändringarna och att det ändå råder oro bland 
chaufförerna påvisar att kommunikationen är i behov av förbättring. Transparens hade därmed 
varit gynnsamt eftersom tydliga förklaringar om vad förändringarna innebär eller kan innebära 
framgick inte. Hur olika roller inom organisation kan påverkas framgick inte heller, vilket kan 
innebära ytterligare svårigheter av den anledningen att det finns ett samband mellan 
kommunikation och uppfattning av rättvisa inom organisationer under förändring (Saruhan, 
2014). Transparent kommunikation hade varit fördelaktigt eftersom det hade reducerat risken 
missförstånd och oklarheter vad det exempelvis gäller framtida tjänster som kan påverka 
känslan av rättvisa bland medarbetarna. Rättvisa inom organisationer under förändring 
minskar motståndet och påverkas bland annat av förståelse för behovet (Cobb, Folger, & 
Wooten, 1995), vilket inte är fallet på fallföretaget. Förståelsen för förändringarna framgår inte 
bland samtliga chaufförer och därmed kan det även innebära att det råder låg grad av 
uppfattning av rättvisa bland chaufförerna. 

5.2.3 Företagskultur 

För att minska svårigheterna vid en förändring kan det krävas att gammal kunskap och 
beteenden måste försummas för att anta nytt (Burnes, 2004). I empirin framkommer det att 
det råder en stark företagskultur som försvårar arbetet för ledningen. Att föra samtal med 
nyckelpersonerna i företagskulturen och att ge möjlighet till att vara delaktiga i vissa beslut kan 
underlätta för förändringen (Lundberg, Rollenhagen, Hollnagel, & Rankin, 2012). Det kan 
också förekomma att man inte förstår fördelen med förändringen, vilket kan resultera i att 
gruppen antar att något värdefullt kommer gå i förlust (Burnes, 2004). I empirin framgår det 
att större delen av chaufförerna vill fortsätta att arbeta på det sättet man gör i dagsläget, därför 
är det viktigt att förmedla varför förändringarna krävs. Faktorer som förekommer i en grupp 
och kan påverka vid en förändring är värderingar, uppfattningar, traditioner och normer (Iljins, 
Skvarciany, & Gaile-Sarkane, 2015).     

Det kan vara fördelaktigt att fokusera lite extra på nyckelpersonerna i gruppen eftersom de 
oftast för talan för resterande medlemmar (Lundberg, Rollenhagen, Hollnagel, & Rankin, 
2012).  
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Det framgår i empirin att det finns ett behov av en mer ”professionell” och stabil kultur, det 
förutsätter att den nuvarande företagskulturen är stabil och genomsyrar hela organisationen 
för att lyckas med detta. Enligt Iljins, Skvarciany och Gaile-Sarkane  (2015), har företagskultur 
en avgörande på roll en sådan förändring. Empirin indikerar även på att motstånd kan 
förekomma under förändringsprocessens gång, vilket tyder på att klimatet inte är optimalt för 
en förändring. Det innebär ytterligare svårigheter av den anledningen att bristfälligt samspel 
mellan klimat och företagskultur leder till dålig förståelse för förändringsprocessen (Schneider, 
G. Ehrhart, & William H, 2013). 

Kulturen som råder i organisationen är identifierat som problemlösningssituationer, vilket 
innebär att gruppen har egna lösningar på saker och ting. Det gäller således att vara tydlig och 
övertygande för att minimera meningsskiljaktigheter mellan ledningen och i detta fall 
chaufförerna. Det förekommer i det flesta fall att individer uppfattar informationen olika, 
därför kan det vara gynnsamt att upprepa förändringsvisionen ett flertal gånger. Att upprepa 
visionen kan leda till en bättre förståelse för de som leder förändringarna och medarbetarna. 
En tydlig vision kan bland annat medföra motivation, samordning och en tydlig riktning vartåt 
organisationen strävar att vara (Kotter J. P., 1996).  
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Studien har undersökt vilka utmaningar som kan förekomma i ett förarbete inför ett flertal 
förändringar samt hur en verksamhetsledning kan skapa gynnsamma förutsättningar med 
hänsyn till utmaningarna. Utmaningarna utgörs av motstånd mot förändring som i sin tur 
påverkas av kommunikation och den befintliga företagskulturen som i dagsläget är begränsade 
faktorer för fallföretaget att genomföra förändringar. Utmaningarna är även främst 
förknippade med organisationers medarbetare. Resultatet indikerar på att kommunikationen 
inom en organisation samt den befintliga företagskulturen utgör hinder som kan leda till 
uppkomst av motstånd mot förändringar. Analys bidrog med möjligheten att öka förståelsen 
för samtliga utmaningars påverkan på en förändringsprocess och med hjälp av diverse 
förändringsmodeller som det redogörs för i kapitel 3.3 har ett fåtal åtgärdsförslag presenterats 
som ska diskuteras vidare i Diskussion och slutsatser.   

6.1.1 Motstånd på medarbetarnivå 
Motstånd mot förändring är den övergripande utmaningen som har identifierats, som påverkas 
av både bristfällig kommunikation och företagskultur. Denna utmaning kan innebära 
svårigheter genom att medarbetare gör passivt eller aktivt motstånd. Det erhölls inga data om 
hur omfattande det passiva motståndet kan bli, däremot är passivt motstånd vanligtvis större 
än det aktiva (Giangreco & Peccei, 2005). Anledningen till att studien inte innefattar data om 
passivt motstånd är att det är svårupptäckt eftersom passivt motstånd karaktäriseras av att 
motståndaren gör minimalt av vad som efterfrågas (Giangreco & Peccei, 2005). I samband med 
att en organisation befinner sig i ett förarbete inför ett flertal förändringar som utförs samtidigt, 
kan det leda till att medarbetare upplever otålighet samt är negativt inställda gentemot 
förändringar. Det kan bero på ett flertal faktorer men enligt Self & Schraeder (2009) löper 
förändringsprojektet en stor risk att misslyckas samt risk för uppkomst av motstånd i samband 
med att genomföra flera förändringar parallellt. I samband med flera förändringar är dessutom 
brist på förståelse en potentiell källa till motstånd (Self & Schraeder, 2009). Brist på förståelse 
är i sin tur förknippad med bristfällig kommunikation eftersom effektiv kommunikation har en 
påverkan på beredskapen inför förändringar, vilket även påverkar engagemanget (Saruhan, 
2014). Kotter och Schlesinger (1979) hävdar däremot att involvera potentiella motståndare kan 
öka engagemanget och därmed reducera motståndet trots att det är tidskrävande. När en 
verksamhet endast befinner sig i förarbetet inför förändringar innebär det följaktligen denna 
strategi kan anses vara aktuellt och lämplig att genomföra av den anledningen att det föreligger 
gott om tid. Kommunikation och företagskultur är som sagt starkt förknippat med motstånd. 
Dessa aspekter diskuteras separat under enskilda rubriker om hur det påverkar motstånd mot 
förändring.    

6.1.2 Bristfällig kommunikation 
För att förbättra bristande kommunikation behöver beslutsfattare och medarbetare i ledande 
roller inse vikten av effektiv kommunikation i samband med förändring samt hur det kan leda 
till ökad förståelse. Trots att man är medveten om att det råder bristfällig kommunikation finns 
inte förståelsen för vad effektiv kommunikation kan innebära för en organisation vad det gäller 
ett eventuellt motstånd mot förändringarna. Ett syfte med kommunikation kan anses vara att 
motverka motstånd (Saruhan, 2014). Något som tyder på bristande kommunikation inom en 
organisation är det att det sker vertikal kommunikation och på så sätt når information 
potentiella motståndare sist. Av den anledningen når inte all information de potentiella 
motståndarna, vilket kan upplevas som att information undanhålls. Parallellt med det, tyder 
empiri på att det viktigaste i samband med förändringsarbeten enligt medarbetare är att 
förmedla information. Om förbestämda och enstaka informationskanaler inte används, kan det 
påverka kommunikationen inom en organisation eftersom hur information presenteras avgör 
hur den tolkas (Nelson, Brunetto, Farr-Wharton, & Ramsay, 2007). När bristande 
kommunikation förekommer på organisationsnivå, vilket innebär att samtliga medarbetare 
påverkas innebär det att kommunikationen är likvärdigt bristfällig inom hela organisationen.  
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6.1.3 Företagskultur 
En företagskultur som innebär stabilitet i samband med förändring kan ha en avgörande roll i 
om motstånd uppstår. Stabiliteten påverkar även anpassningsförmågan, mål och vision, 
organisatoriskt lärande och medverkan. Huvudsakliga faktorer som påverkar stabiliteten är 
värderingar, normer, uppfattningar och traditioner (Iljins, Skvarciany, & Gaile-Sarkane, 2015).  
I en organisation med en ”äldre” företagskultur som till stor del bygger på dessa faktorer kan 
det förekomma skilda tankar kring hur en organisation ska styras. Tankarna kan avvika mellan 
medarbetare och administrativ personal och även sinsemellan medarbetare. I och med 
förändringar kan det krävas förändring från traditionellt styrning till ”professionell” och 
”modern” styrning. Genom att lägga en grund för ny och stabil företagskultur som bland annat 
innefattar utveckling, enligt en verksamhetslednings vision, finns möjligheten för 
organisationer att bli mer lättstyrda och där av öka konkurrenskraften.  Det kan vara väldigt 
viktigt att involvera nyckelpersoner i en företagskultur eftersom att dessa personer oftast för 
talan för resterande medlemmar och dess tankar (Lundberg, Rollenhagen, Hollnagel, & Rankin, 
2012). Bristfällig integration kan också leda till en minskad förståelse, vilket påverkar 
förändringen (Schneider, G. Ehrhart, & William H, 2013). Omfattande förändringar kan leda 
till en nystart för en organisation. För att inleda starten på bästa sätt med ett framgångsrikt 
resultat och minska risken för att ett motstånd från medarbetarna uppkommer, krävs det att 
medarbetarna involveras (Iljins, Skvarciany, & Gaile-Sarkane, 2015). Det kan vara gynnsamt 
att inleda diskussioner med nyckelpersoner i företagskulturen för att utbyta tankar kring 
förändringarna, för att på så sätt kan det leda till en djupare förståelse sinsemellan. Det är 
därför viktigt att vara öppensinnade och lyssna på vad som finns att säga, vilket förutsätter att 
det finns en tydlig kommunikation, inte endast i samband med förändringar utan överlag.   

6.1.4 Hållbarhet 
Förändringar kan påverka miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Inom organisationer 
som genomför förändringar kan diverse hållbarhetsaspekter även medvetet beaktas. I samband 
med införande av system som medför ruttoptimering i organisationer som bedriver någon form 
av transportverksamhet, innebär det möjligheten att förbättra miljöpåverkan vad det gäller 
bland annat bränsleförbrukning och utsläpp från fordon. När en verksamhets miljöpåverkan 
förbättras genom lägre bränsleförbrukning kan det även innebära inbesparade finansiella 
medel. Det blir därmed inte en trade-off av miljömässig och ekonomisk hållbarhet utan det 
leder till möjligheter att förbättra de båda hållbarhetsaspekterna, vilket kan eventuellt vara ett 
problem för organisationer.  

Nya system som innebär ökad övervakning av en verksamhets resurser som exempelvis 
medarbetare och fordon kan integriteten inom en organisation komma att hotas, vilket kan leda 
till missnöje och har där av en påverkan på social hållbarhet.  

6.2 Implikationer 
Studien visar att på att det finns en tydlig koppling mellan befintlig teori och empiri. Teorier 
påtalade att kommunikation, kultur och reaktioner på individnivå kan utgöra utmaningar för 
en förändring. 

För att överkomma utmaningarna har studien formulerat konkreta implikationer: 

 Tydlig kommunikation  

 Välj strategiska informationskanaler 

 Fokusera på nyckelpersoner i företagskulturen 

 Lägg grunden för en ny företagskultur i samband med förändringarna 

 Förklara vad förändringarna innebär 

 Fullfölj påbörjade förändringar eller initiativ 

Studiens resultat kan eventuellt appliceras på liknande kommunala verksamheter som befinner 
sig i en förändringsprocess. Studien fokuserar på utmaningar som kan uppstå med 
utgångspunkt på medarbetare. Resultatet kan därmed vara applicerbart på andra liknande 
kommunala verksamheter med en stor skara medarbetare som ingår i samma yrkeskategori.  
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Eftersom många förändringsinitiativ misslyckas är det viktigt att det finns en förståelse för 
anledningen till misslyckandet. I studiens fall är det viktigt att organisationen tar utmaningarna 
på allvar för att förändringarna ska få ett lyckat resultat.  

6.3 Metoddiskussion 
Denna fallstudie var en enfallstudie av kvalitativ karaktär. Att genomföra en kvalitativ 
enfallstudie innebar för författarna en grundlig insikt i fallföretagets operationella och 
administrativa verksamhet. Det bidrog med en omfattande förståelse för en verksamhet under 
förändring genom att dra paralleller från ett verkligt företagsspecifikt fall till befintliga teorier 
inom förändringsledning. Med hjälp av en enfallstudie, innebär det möjligheten undersöka på 
djupet vad en förändringsprocess kan medföra för utmaningar i praktiken. Studien hade sin 
utgångspunkt i befintliga teorier inom ämnet, vilket innebar en deduktiv ansats. Val av 
datainsamlingsmetoder och utformning av det teoretiska ramverket gjordes utifrån ett 
deduktivt förhållningssätt för att genomföra en relevant studie med lämpliga 
datainsamlingsmetoder, relevant teoretisk bakgrund samt för att inrätta en inledande 
förståelse för ämnet vid forskningsprocessens början. Det ledde till en förståelse för vilka 
aspekter inom förändringsledning som bör beaktas. Ansatsen bidrog med subjektivitet till 
studien. Det ledde till att författarnas förutfattade meningar utifrån förvärvade kunskaper från 
förstudien kan ha haft en inverkan på studien. Objektivitet hade däremot varit mer gynnsamt 
ur ett vetenskapligt och forskningsperspektiv.    
 
Den primära empirin utgjordes av semistrukturerade intervjuer, dels för att behandla viktiga 
aspekter inom förändringsledning men även för möjligheten att ställa följdfrågor eftersom 
intervjuobjektet kan utifrån praktiska erfarenheter och uppfattningar belysa specifika 
utmaningar i samband med förarbete inför förändring. Resultatet av intervjuerna indikerade 
på svårhanterliga utmaningar som organisationen står inför vad det gäller medarbetarna, vilket 
bidrog med förväntningar inför enkätundersökningen. Även intervjuerna resulterade i 
subjektivitet som det redogörs för i Error! Reference source not found..    

I och med att studien hade ett kvantitativt inslag, genererade enkätundersökningen kvantitativa 
data för att generalisera huruvida omfattande ett eventuellt motstånd mot förändringarna kan 
bli. Enkätundersökningen visade på att motståndet kan bli stort, däremot finns det en risk att 
enkätundersökningen genererade felaktiga svar. Gruppintervjuer med chaufförerna hade 
möjligen genererat mer pålitliga data och hade även varit genomförbart med hänsyn till tid, 
vilket var en av anledningarna till att genomföra en enkätundersökning och därmed involvera 
så många medarbetare som möjligt i studien. Enligt författarnas kännedom, tvivlade 
chaufförerna på vilka som var enkätundersökningens avsändare, vilket kan ha påverkat 
resultatet eftersom endast 26 av 40 chaufförer svarade på enkätundersökningen motvilligt och 
detta är en ytterligare anledning till gruppintervjuer hade varit att föredra. Hur omfattande 
motståndet kan bli är oklart men utgångspunkten i diskussion av resultat är den befintliga 
empirin. I en av enkätundersökningens frågor efterfrågades det tre svar från respondenten och 
utifrån den frågan har det dragits slutsatser om att det kan förekomma motstånd från 51 
procent av chaufförerna. För att kunna dra en sådan slutsats förutsätter det att samtliga 
respondenter antigen valde endast de tre alternativ som tyder att de inte kommer utgöra 
motstånd eller tre alternativ som tyder på motstånd, vilket endast ett fåtal respondenter gjorde. 
Det har därmed påverkat studiens pålitlighet.    

6.3.1 Begränsningar 
Studien kan anses vara reliabel till en viss del eftersom tillvägagångssättet och resultaten är 
väldokumenterade. Av den anledningen finns det möjlighet att upprepa studien med liknande 
resultat. I samband med gruppintervjuer hade det även givits en möjlighet att förklara för 
intervjuobjekten syftet med studien och det hade därmed minskat risken för tvivelaktigheter 
kring vilka avsändarna var, vilket tros har varit problemet med enkätundersökningen eftersom 
chaufförerna hade influerats av förutfattande meningar gentemot chefer och arbetsledare. 
Förändringen som innebär införande av två-skift innebar en ytterligare begränsning. 
Författarna fick endast enhetschefens uppfattning eftersom det ansågs vara för kontroversiellt 
att inkludera det i enkätundersökning. Att inkludera två-skift i enkätundersökning hade kunnat 
generera mer pålitlig data om hur omfattande ett eventuellt motstånd kan bli.  
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Däremot kan den externa validiteten ha påverkats eftersom svarsfrekvensen endast uppgick till 
65 procent, vilket kan anses vara en acceptabel svarsfrekvens. Men författarna fick indikationer 
på chaufförerna besvarade enkäten motvilligt och därmed förekom det stora variationer i 
resultatet från enkätundersökningen. Utifrån intervjuerna som genomfördes framgick det att 
motståndet är och kan bli mer omfattande än vad enkätundersökningen tydde på, vilket påvisar 
att empirin till en viss del inte stämmer överens med chaufförernas verkliga uppfattning. Enligt 
författarnas kännedom, tvivlade chaufförerna på att enkätundersökningen var en del av ett 
examensarbete och de antog till följd där av att organisationen var avsändarna. Det ledde till 
att chaufförer drevs på att besvara enkätundersökningen, vilket kan vara anledningen till de 
oseriösa svar som erhölls. 

Vad det gäller den interna validiteten, har syfte och problemfrågor omformulerats kontinuerligt 
under studiens gång för att försäkra att problemfrågorna besvaras korrekt. Vid omformulering 
av syfte och problemfrågor har det således gjorts korrigeringar utifrån den insamlade empirin 
samt nya aspekter som inte hade beaktats. Däremot bidrog inte intervjuobjekten med data av 
substans gällande hur man kan överkomma utmaningar, vilket innebar att den andra 
problemfrågan besvarades med hjälp av litteratur genom att analysera den befintliga empirin 
gentemot den teoretiska bakgrunden. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Resultatet visar att det kan förekomma motstånd på grund av bristande kommunikation och 
den befintliga företagskulturen. Det rekommenderas därför att ledningen säkerhetsställer att 
informationen når fram till alla i organisationen, vilket kan minimera ryktesspridningen och 
missförståndet hos medarbetarna. För att nå fram till medarbetarna är det viktigt att välja 
strategiskt kring vilka informationskanaler som ska användas. Resultatet visar också på att 
företagskulturen kan utgöra ett hinder i samband med förändringarna. Det gäller därför att 
förklara att förändringarna på sikt gynnar både företaget och medarbetarna. När 
förändringarna väl implementeras blir det en nystart för företaget, i och med nystarten bör man 
bygga en grund för en vinnande kultur som kommer gynna organisationen i framtiden. Även 
här bör man agera strategiskt genom att rikta in sig på nyckelpersoner inom företagskulturen 
då de påverkar resterande medlemmar. 

Vad det gäller motstånd som kan förekomma bland medarbetare indikerar resultatet främst på 
att det är passivt motstånd, vilket anses vara den mildare varianten som lättare går att åtgärda. 
Det framgår även väldigt tydligt att anledningen till motståndet beror på att rutinerna kan 
komma att påverkas men också av den anledningen att förändring i sig anses vara en lång 
process att genomgå. Resultatet antyder också att det kan förekomma ett motstånd på grund av 
organisatoriska faktorer, vilket främst utgörs av förtroendet för organisationen och bristen på 
förståelse. Författarnas uppfattning om det nya resurshanteringssystemet som baseras på 
enhetschefens beskrivning, innebär nödvändigtvis inte att rutinerna kommer att påverkas. 
Därför är det återigen väldigt viktigt med kommunikation och ledningen bör påpeka att 
förändringen är till för att öka flexibilitet men också för att underlätta för planering. Det gäller 
också för ledningen att återfå förtroende från medarbetarna i organisationen, till exempel 
genom att vara koncis när initiativ eller beslut om förändring tas.  

6.5 Vidare forskning 
Studien påtalar de utmaningar som kan uppstå i ett förarbete inför omfattande förändringar. 
Resultatet tar endast hänsyn till chaufförernas uppfattning kring förändringarna och den 
administrativa personalens uppfattning om hur chaufförerna förhåller sig till förändringarna. 
Det hade därmed varit av intresse att undersöka avsikterna med förändringarna i anknytning 
till kommunalpolitikerna, som utgör beslutsfattare. Studien fokuserade endast på vilka 
utmaningar som kan uppstå på medarbetarnivå och därför hade det bidragit med ytterligare 
insikter inom ämnet genom att genomföra studien på en annan nivå. Det hade exempelvis varit 
intressant att studera vilka processer ett kommunalt bolag måste genomgå vid en förändring 
och eventuellt jämföra det med ett privat bolag för att identifiera skillnader och därmed 
förbättra kommunala bolag. 

Fallföretagets förändringar kommer att implementeras vid årsskiftet 2017/2018 och därför 
hade det lämpligt att utifrån författarnas identifierade utmaningar studera mer djupgående om 
hur förändringarna bör genomföras med hänsyn till utmaningarna. Det hade även bidragit med 
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relevanta inblickar i förändringsprocessen genom att studera resultatet av förändringarna, en 
fortsatt studie av hela förändringsprocessen, de vill säga studier kring förarbete, 
implementering och uppföljning. Trots att det inte framgår, erhöll författarna antydningar att 
andra aspekter inom organisatoriska förändringar kan utgöra utmaningar, exempelvis 
ledarskap. Studien hade som sagt fokus i hur medarbetare förhåller sig till förändring men att 
undersöka ledarskapsaspekten är lika relevant.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide Planeraren 
 

Planeraren (semistrukturerad) 

Förändringsprocessen (förarbete) 

1. Hur delaktig har ni varit, vad det gäller förändringsprocessen? 
a. Har ni fått möjlighet att vara delaktiga? 
b. Gällande planering? 
c. Beslut om att införa nytt resurshanteringssystem? 

2. Ur ett planeringsperspektiv, ser ni kommande utmaningar (drivande och hindrande) 
med att planera resurserna? 

3. Vad anser ni om ett eventuellt införande av tvåskift (chaufförerna) ur ett 
planeringsperspektiv med hänsyn till ett system? 

4. Har det uppstått reaktioner under förarbetet? 
5. Vad ser ni för potential med förändringen? 

Kommunikation 

1. Hur insatt är ni i förändringen? 
2. Hur har det framförts att en förändring ska ske, vilka informationskanaler har 

använts? 
3. Har ni förståelse för förändringen, alltså syftet med förändringen? 
4. Har alla inom organisationen fått ta del av information om att en förändring ska ske 

enligt din kännedom? 
5. Kunde det ha gjorts mer från ledningen/chefer/beslutsfattare vad gäller att 

kommunicera förändringen? 
 

Implementering av nytt resurshanteringssystem 

1. Hur tror ni, eventuellt vet, att förändringen kan komma att påverka era 
arbetsuppgifter? 

a. Med hänsyn till nytt resurshanteringssystem? 
b. Med hänsyn till omstrukturering? 
c. Har ni fått möjlighet till utbildning i det nya systemet? 

2. Anser ni att ett nytt resurshanteringssystem innebär möjligheter till förbättringar i 
den nuvarande organisationen? Vilka? 

3. Hur tror ni att ett oprövat system påverkar era arbetsuppgifter i samband med att ni 
kommer ta över sophanteringen i Habo och Mullsjö? 

4. Ser ni några hinder med att införa ett nytt system? (kunskap, rutiner, osv) 
Motstånd 

1. Har ni någon uppfattning om ett eventuellt motstånd mot förändring bland 
chaufförerna som kan innebära svårigheter? 

a. För dig och dina arbetsuppgifter? 
b. För organisationen? 

2. Hur anser ni eller upplever att chaufförerna förhåller sig till förändringen? 
3. Känner ni er motiverad till att genomgå en förändring? 

a. Om JA, varför? 
b. Om NEJ, vad krävs för att öka motivationen? 

4. Hur aktuell tycker ni att förändringen är för verksamheten? Rätt eller fel att 
genomföra den? 

5. Finns det en vilja att förändras, hur märks den av? 
6. Hur upplever ni tilltron till organisationen? Finns det historiska händelser som 

minskar förtroendet? 
 
 
 



Bilagor 

41 

 

Bilaga 2  

Intervjuguide Arbetsledare 
 

Arbetsledare (semistrukturerad) 

Förändringsprocessen (förarbete) 

1. Vad det gäller förändringen, hur delaktig har ni varit? 
a. Har ni fått möjlighet att vara delaktiga? 
b. Beslut om att införa ett nytt resurshanteringssystem? 

2. Vad anser ni om ett eventuellt införande av tvåskift? 
3. Vad anser ni om att eventuellt behöva byta företagsadress? 
4. Har det uppstått reaktioner under förarbetet? 
5. Vad ser ni för potential med förändringen? 

Kommunikation 

1. Hur insatt är ni i förändringen? 
2. Hur har det framförts att en förändring ska ske, vilka informationskanaler har 

använts? 
3. Har ni förståelse för förändringen, alltså syftet med förändringen? 
4. Har alla fått ta del av informationen om att en förändring ska ske, enligt din 

kännedom? 
5. Kunde det ha gjorts mer från ledningen gällande kommunikation? 

Motstånd 
 

1. Har ni någon uppfattning om ett eventuellt motstånd mot förändring bland 
chaufförerna som kan innebära svårigheter? 

a. För dig och dina arbetsuppgifter? 
b. För organisationen? 

2. Hur anser ni eller upplever att chaufförerna förhåller sig till förändringen? 
3. Känner ni er motiverad till att genomgå en förändring? 

a. Om JA, varför? 
b. Om NEJ, vad krävs för att öka motivationen? 

4. Hur aktuell tycker ni att förändringen är för verksamheten? Rätt eller fel att 
genomföra den? 

5. Finns det en vilja att förändras, hur märks den av? 
6. Hur upplever ni tilltron till organisationen? Finns det historiska händelser som 

minskar förtroendet? 
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Bilaga 3  

Intervjuguide Chaufför 
 

Chaufförer (semistrukturerad) 
 
Förändringsprocessen (förarbete) 

1. Vad det gäller förändringen, hur delaktig har ni varit? 
a. Har ni fått möjlighet att vara delaktiga? 

2. Vad anser ni om ett eventuellt införande av tvåskift? 
3. Vad känner ni inför förändringen? 
4. Vad ser ni för potential med förändringen? 

Kommunikation  

1. Hur insatt är ni i förändringen? 
2. Hur har det framförts att en förändring ska ske, vilka informationskanaler har 

använts? 
3. Har ni förståelse för förändringen, alltså syftet med förändringen? 
4. Har alla fått ta del av informationen om att en förändring ska ske, enligt din 

kännedom? 
5. Kunde det ha gjorts mer från ledningen gällande kommunikation? 

Motstånd 

1. Har ni någon uppfattning om ett eventuellt motstånd mot förändring bland 
chaufförerna som kan innebära svårigheter? 

2. Hur påverkar förändringen för dig och dina arbetsuppgifter? 
3. Hur anser ni eller upplever att chaufförerna förhåller sig till förändringen? 
4. Känner ni er motiverad till att genomgå en förändring? 

a. Om Ja, varför? 
b. Om Nej, vad krävs för att öka motivationen? 

2. Hur aktuell tycker ni att förändringen är för verksamheten? 
a. Rätt eller fel att genomföra den, varför? 

1. Finns det en vilja att förändras, hur märks den av? 
2. Hur upplever ni tilltron till organisationen, finns det historiska samband som minskar 

trovärdigheten? 
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Bilaga 4  

Enkätundersökning chaufförer 
 

Enkätundersökning 

I dagsläget befinner avfallsorganisationen sig i ett förarbete inför en omfattande förändring, 
vilken i korta drag innebär att: 

1. Bilda ett nytt avfallsbolag som kommer ta över sophanteringen i Habo och Mullsjö 
i början av 2018.  

2. Flytt till nya lokaler från Rosenlund till Torsvik.  
3. Utökad digitalisering av kommunikationen mellan fordon – kontor genom 

Taggning av kärl - Dator i bilen - GPS positionering (kartstöd). 
4. I samband med utökandet av verksamheten innebär förändringen även att införa ett 

nytt resurshanteringssystem (ruttsystem), vilket ska underlätta för planering 
och styrning av resurser (personal, fordon och kärl) som kommer skapa 
förutsättningar för verksamheten att bli flexiblare i planeringsfasen. Tanken med 
flexiblare planering innebär i sin tur att på ett enklare sätt kunna parera/omplanera 
inför kända och okända förändringar beroende på bl.a. årstider och utökade 
hämtningsområden (nya uppdrag). 

 

 
 

Ålder:____ 
Erfarenhet inom organisationen (antal år):____ 

Information om förändringarna har kommunicerats. Ringa in ett alternativ 

1. Stämmer 
2. Stämmer delvis 
3. Stämmer inte 

Hur har du informerats om förändringarna? Ringa in alternativen som stämmer 

1. Informationsmöte 
2. På ryktesvägar 
3. Nyhetsbrev 
4. Övrigt 

Hur upplever du brist på kommunikation och därmed brist på information om 
kommande förändringar? Ringa in ett alternativ 

1. Förargande                              
2. Minskar mitt förtroende för beslutsfattare 
3. Minskar mitt engagemang 
4. Påverkar mig inte 

Utifrån din uppfattning om informationsflödet, hur öppen är du för förändring? 
Ringa in ett alternativ 

1. Motsätter mig förändringarna helt 
2. Kommer inte att bidra med engagemang eller delaktighet  
3. Neutral 
4. Öppen för förändring 

Anser du är förändringarna är relevanta för verksamheten? Ringa in ett 
alternativ 

1. Stämmer 
2. Stämmer delvis 
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3. Ingen uppfattning 
4. Stämmer inte 

Hur förhåller du dig till förändring i allmänhet? Ringa in ett alternativ 

1. Förändringar utgör ett hot mot mina rutiner  
2. Jag upplever oro och stress inför förändringar eftersom jag har ett kontrollbehov 
3. Förändringar är för tidskrävande 
4. Jag känner mig obekväm och sluten inför nya situationer 
5. Jag anammar förändring  
6. Förändring är detsamma som utveckling 

Hur förhåller du dig till de aktuella förändringarna? Ringa in tre påståenden  

1. Personliga faktorer påverkar min uppfattning negativt 
2. Personliga faktorer påverkar min uppfattning positivt 
3. Förändring är inte önskvärt över huvud taget 
4. Tidigare förändringar påverkar min uppfattning negativt 
5. Tidigare förändringar påverkar min uppfattning positivt 
6. Saknar tillförlitlighet för organisationen 
7. Upplever att förändringen inte är rätt eller relevant  
8. Upplever att förändringen är rätt och/eller relevant 
9. Saknar förståelse för förändringen 

Vad anser du är viktigast att tänka på när man bedriver ett förändringsarbete 
inom en organisation? Ringa in ett alternativ 

1. Att förmedla information är viktigt i samband med förändringar 
2. Involvera medarbetare för att öka engagemang 
3. Att underlätta för medarbetare i samband med förändringar 
4. Förhandling mellan chefer och medarbetare i syfte om att båda parter ska komma 

överens 

Hur tänker du kring möjligheten att köra olika rutter med karta/dator som 
stöd?  Ringa in ett alternativ 

1. Bra med variation 
2. Ganska bra med flexibilitet för min egen del  
3. Dåligt eftersom det påverkar mina rutiner 
4. Ingen åsikt 
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Bilaga 5  

Fråga 1 (enkätundersökning) 
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Bilaga 6  

Fråga 2 (enkätundersökning) 
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Bilaga 7  

Fråga 4 (enkätundersökning) 
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Bilaga 8 

 Fråga 5 (enkätundersökning) 
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Bilaga 9  

Fråga 6 (enkätundersökning) 
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Bilaga 10  

Fråga 9 (enkätundersökning) 
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