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ABSTRACT 
This essay is a form of descriptive case study of a transformation process at a company during 

a given time. The purpose is to examine how the change of concept is converted and if the 

staff reacts with resistance or acceptance at the translation process. The questions in the essay 

are: 

 How and why is the current organizational change converted? 

 How and why is resistance and acceptance, during the given period of the 

organizational change, expressed at the current business corporation? 

The purpose and questions is answered through seven qualitative interviews which constitute 

the empirical material of the essay. These interviews are analyzed with Røvik’s interpretation 

of Latour’s translation model, Karasek’s demand and control model and resistance and 

acceptance from the definitions of Angelöw and Gräsberg, will be used. The study showed 

that translation to a certain extent has occurred, mainly between the higher posts within the 

business corporation. The employees have not had the opportunity to translate the change to 

the same extent as the higher posts in the corporation. Acceptance for the actual change itself 

is evident consistently through the essay though the result shows a bit of dissatisfaction. 

Resistance is however is only expressed in the form of flight from the company.  

Key words: Organizational change, translation, demand, control, resistance, acceptance. 
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SAMMANFATTNING 
Den här uppsatsen är en form av deskriptiv fallstudie om en förändringsprocess i en specifik 

verksamhet under en given tidsperiod. Syftet är att undersöka om förändringskonceptet 

omvandlas och om personalen reagerar med motstånd eller acceptans i 

omvandlingsprocessen. Frågeställningarna i uppsatsen är: 

• Hur och varför omvandlas förändringskonceptet i organisationsförändringen? 

• Varför uppstår motstånd eller acceptans och hur uttrycks det i 

organisationsförändringen? 

Frågeställningarna besvaras genom sju kvalitativa intervjuer som utgör det empiriska 

materialet i uppsatsen. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av Røviks tolkning av 

Latours översättningsmodell, Karsaseks krav- och kontrollmodell samt Angleöws och 

Gräsbergs m.fl. definition av begreppen motstånd och acceptans. Uppsatsens analys visar att 

en viss form av översättning sker i omvandlingen av förändringskonceptet, främst mellan de 

högre posterna inom verksamheten. På lokal nivå finns inte samma möjlighet att översätta 

förändringen som på central nivå. Förändringskonceptet accepteras av de anställda så väl som 

av varuhuschefen men resultatet visar även på ett visst missnöje. Analysen visar dock att det 

enda motståndet som uttrycks är flykt från verksamheten.      

Nyckelord: Organisationsförändring, översättning, krav, kontroll, motstånd, acceptans.  
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1. INTRODUKTION 

1.1 INLEDNING  
Organisationsförändringar är modernt men också livsnödvändigt för många företag och 

organisationer. För att hinna med samhälls- och teknikutveckling måste företag moderniseras 

och anamma trender som förekommer på marknaden för att inte halka efter och därmed 

komma att bli omoderna (Gräsberg & Hultberg 2005:43). Vid organisationsförändringar och 

förändringsarbete kopieras ofta en framgångsrik förändringsidé eller förändringskoncept, utan 

att idén eller konceptet nödvändigtvis behöver passa just det företagets kultur. Best Practise, 

(det bästa sättet) är ett samlingsnamn för framgångsrika arbetsmetoder som etableras i 

organisationer och inom vitt skilda branscher (Clegg m.fl. 2012:446). Problem kan uppstå när 

Best Practise kopieras utan att anpassas till den specifika organisationens bransch eller kultur. 

Liknande är vad som händer om ett förändringskoncept kopieras utan att anpassas till 

organisationen. Om ett koncept skall kunna tillämpas vid en organisationsförändring är det 

viktigt att konceptet genomgår omvandlingsprocessen, vilket betyder att konceptet ska 

anpassas, omvandlas och översätts till just den aktuella organisationen. Det vill säga att 

omvandlingsprocessen hänvisar till de anställdas möjlighet att skapa en förståelse för 

förändringen, genom att själv översätta och omvandla förändringskonceptet som 

organisationen vill tillämpa. Generellt tycks de anställda ha liten möjlighet att påverka, tolka, 

omvandla och översätta omvandlingsprocessen till sitt sammanhang. 

Genom att skapa förståelse hos de anställda om förändringsidén, förbättras möjligheterna för 

att idén och konceptet ska accepteras. Om kommunikationen brister kan till exempel 

missförstånd uppstå vilket skapar förvirring, oro med mera. Det medför att de anställda ofta 

vänder sig mot förändringar när de inte fullständigt förstår avsikten eller målet med 

förändringen. Om de inte förstår avsikten med förändringen av organisationen, kan de heller 

inte förutse vilka konsekvenser det kommer att få för dem (Heide 2005:158ff). Ett exempel på 

hur språket används för att förstärka en upplevelse kan vara när anställda anser sig ”drabbas” 

av organisationsförändringen (Hällekiskuriren 2012). På grund av rädsla försvarar de 

anställda sig genom att motarbeta förändringen. Rädda människor gör motstånd, det är en 

försvarsmekanism (Angelöw 1991:28ff). Därför är det viktigt att företaget gör så att 

förändringen upplevs positivt hos de anställda, exempelvis genom att låta de anställda vara 

delaktig genom förändringen. Genom kommunikation och information kan även arbetsgivaren 

ge tillräcklig med fakta till de anställda så de kan acceptera förändringen (Angelöw 

2010:17ff). Mot den här bakgrunden ämnar vi studera omvandlingssprocesser i förhållande 

till motstånd och acceptans. 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om förändringskonceptet omvandlas och om 

personalen reagerar med motstånd eller acceptans i omvandlingsprocessen. 

• Hur och varför omvandlas förändringskonceptet i organisationsförändringen? 

• Varför uppstår motstånd eller acceptans och hur uttrycks det i 

organisationsförändringen? 

1.3 PRESENTATION AV FÖRETAGET  
Ett medelstort företag i en medelstor stad i Sverige genomgår en stor organisationsförändring. 

Beslutet om organisationsförändringen togs på central nivå av koncernledningen och 

förändringen ska implementeras i alla svenska verksamheter inom koncernen, det vill säga på 
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lokal nivå. Den första informationen gavs till de anställda i den studerade verksamheten 

hösten 2011. Med hänsyn till den nytillsatte varuhuschefens önskemål fortsatte planeringen av 

implementering av förändringskonceptet under hela 2012. Hösten 2012 gavs närmare 

information om organisationsförändringen till de anställda. De anställda fick möjlighet att 

söka ny tjänst eller önska omplacering i samband med organisationsförändringen. De 

anställdas frågor och åsikter om förändringen välkomnades av varuhuschefen. Den första 

januari 2013 planeras den nya organisationsmodellen att verkställas.  

Organisationsförändringen syftar främst till att skapa tydligare kundfokus. I nuläget finns inga 

tydliga arbetsbeskrivningar utan ”alla arbetar med allt”. Detta har resulterat i sämre 

kundfokus, stress, förvirring med mera. Genom att utarbeta specialiserade tjänster tillåts den 

anställde att enbart fokusera på sina arbetsuppgifter. Det tydliggör och förenklar de anställdas 

vardagliga arbete. Företaget önskar således att uppnå högre kundfokus, tydligare 

gränsdragning mellan arbetsuppgifter samt mer strukturerade rutiner för att minska 

stressfaktorer och uppnå en högre försäljning. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Uppsatsen är en form av deskriptiv kvalitativ fallstudie som avgränsas till informations- och 

planeringsfasen i organisationsförändringen i den valda verksamheten, detta eftersom bland 

annat fokus ligger på de anställdas upplevelser av organisationsförändringen. Vi avgränsar oss 

vidare mot jämförelser så som mellan lokal och central nivå inom koncernen eftersom central 

nivå inte kan undersökas i den aktuella verksamheten. Vi har vidare inget syfte att 

generalisera till andra verksamheter. 

1.5 DISPOSITION 
I det andra kapitlet presenteras den tidigare forskning som ligger till grund för uppsatsen. 

Urvalet motiveras och sökprocessen beskrivs. Därefter presenteras en sammanställning av 

respektive artikel med artikelns namn som rubrik. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

av artiklarna. Det tredje kapitlet inleds med teorimotivering följt av presentation av teorierna. 

Teorierna används för att analysera det empiriska materialet. Det fjärde kapitlet behandlar 

metod och angreppssätt. Först motiveras metodvalet utifrån relevant forskningsmetodologisk 

litteratur. Sedan diskuteras subjektivitetens och förförståelsens relevans för uppsatsen samt 

hur vi förhåller oss till de etiska aspekterna som behandlas och diskuteras och följs av en 

beskrivning av hur vi förberett oss och gått tillväga vid själva intervjun. Vidare diskuteras 

urvalet samt en kort beskrivning av hur vi tänkt när vi i resultatet senare presenterar 

intervjupersonerna. Efter det beskrivs hur intervjuguiden utformades och därefter redogörs 

datainsamlingsmetoden. Kapitlet avslutas med de centrala begreppen i metoden: validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet och därpå följer en beskrivning av hur bearbetning av det 

empiriska materialet skett och analysens utförande. Det femte kapitlet börjar med en kort 

presentation om hur vi tänkt med resultatkategorierna, varpå resultatpresentationen 

presenteras som struktureras under sex underrubriker gjorda på kategorierna. Analysen av det 

empiriska materialet presenteras i det sjätte kapitlet. Här analyseras resultatet med hjälp av 

teorier och tidigare forskning. I det sjunde kapitlet knyts uppsatsen ihop. Först presenteras 

svaren på frågeställningarna som följs av metod- och teoridiskussion. Kapitlet avslutas med 

att svaren på frågeställningarna vävs samman, jämförs med det tidigare forskningen för att 

avslutas med förslag på vidare forskning.  

 

  



9 

 

2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 ARTIKELSÖKNING 

Innan ett forskningsarbete påbörjas är det viktigt att sammanställa en historisk grund inom det 

aktuella studieområdet för att få en överblick hur tidigare studier förlöpt (Starrin 2010:60). 

Nedan presenteras de vetenskapliga artiklar som ligger till grund för uppsatsens tidigare 

forskning. Artikelsökningen utfördes i databaserna Summon och Sociological Abstracts. 

Ämnesorden avgränsades till: organization change, translation, communication och 

resistance. Ett flertal sökningar ledde fram till tre artiklar som vi anser vara relevanta för 

uppsatsen.  

2.2 ARTTIKELSUMMERING 
MOTSTÅND  
Whittle, Suhomlinova och Mueller (2010) har i sin forskning vidareutvecklat Callon & Law:s 

begrepp funnel of interests för att beskriva hur upplevda mål, orosmoment och intressen hos 

olika aktörer i en organisationsförändring likriktas. Syftet med studien är att studera hur 

språket används för att styra mottagarnas upplevelse av förändringen. Whittles m.fl. (2010) 

ursprungliga forskningen är en kvalitativ fallstudie som baseras på semistrukturerade 

intervjuer och ett antal icke deltagande observationer. Denna artikel handlar om en av de icke 

deltagande observationerna ifrån deras ursprungliga forskning. Den icke deltagande 

observationen genomfördes för att forskarna ville undersöka vardagliga arbetsrelaterade 

aktiviteter, bland annat klientkonsultationer, möten och introduktionsträning.  

Den icke deltagande observationen som artikeln handlar om utförs på ett privat företag i 

Storbritannien och fokuserar på en process vid implementeringen av det nya 

informationssystemet Quality Framework. 14 personer deltog vid träningstillfället. Av dessa 

betraktas två vara sändare av budskapet. Den ena sändarens uppgift var att sälja in idén till 

mottagarna av budskapet för att de skulle förstå hur programvaran skulle komma att 

underlätta deras vardagliga arbete. Den andra sändarens uppgift var att undervisa och förklara 

hur själva programvaran fungerade.  

Begreppet funnel of interest används som en metafor för att beskriva hur 

översättningsprocesser skapar en gemensam förståelse hos aktörer som exempelvis genomgår 

en organisationsförändring. Syftet hos sändarna av budskapet är att likrikta mottagarnas 

individuella upplevelser och intressen i förändringen till en gemensam målvision för att 

reducera uppkomsten av motstånd i förändringen. Författarna beskriver att 

organisationsförändring medför motstånd hos de anställda om de är skeptiska till vad det nya 

kommer innebära för dem. Forskarna menar vidare att en förändring inte är fast utan snarare 

rörlig vilket gör att förändringsprocessen kan påverkas. Således kan orsakerna till motstånd 

reduceras genom att använda språket som verktyg. Att översätta målvisionen och syftet med 

förändringen genom metaforer, historier och berättelser skapas en gemensam förståelse till 

varför förändringen ligger i allas intresse. Forskarna menar att människan är en avancerad 

varelse som inte enkelt accepterar en förändring utan behöver goda anledningar till varför 

något skall förändras. Antingen accepteras förändringen eller så avvisas den, om förändringen 

avvisas kommer den att motarbetas.  

 

Forskarna kom fram till att samtal och interaktion mellan sändare och mottagare är nyckeln 

till att en förändring accepteras. Genom att översätta förändringssyftet till symbolik och 

metaforer kunde sändarna göra sig förstådda med vad förändringen kommer att innebära för 

de enskilda arbetstagarna. Studien visar att somliga respondenter välkomnar förändringen 
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eftersom förändringen kan hjälpa deras karriär. Andra gör motstånd eftersom att de befarar att 

förändringen kommer att skada deras intressen så som att behålla jobbet eller undvika en 

uppsägning. Förändringen accepterades inte helt av respondenterna på den lokala nivån. Det 

visade sig att motiven till att förändringen blev accepterad var att den anställde antog att 

förändring kom att vara till dennes fördel. Slutligen förklarar forskarna att studien öppnar upp 

för vidare forskning om hur intressegrupper uppstår genom samtal snarare än att förutsätta att 

intressegrupper redan finns i samtal (Whittle m.fl. 2010).  

 

PÅVERKANSFAKTORER VID ORGANISATIONSFÖRÄNDRING  
Forskare har dokumenterat många fördelar med så kallade medverkansprocesser när det gäller 

organisationsförändringar. Att inkludera alla som berörs av organisationsförändringen leder 

oftast till minskad tendens av motstånd. Denna inklusion kan också sägas bidra till en ökning 

av tillfredställelse och en förstärkt känsla av att ha kontroll på läget hos de anställda som 

berörs av organisationsförändringen. Forskare och populärlitteraturen trycker på vikten av att 

fråga efter åsikter, feedback och reaktioner från de berörda i organisationsförändringen. 

Vidare är det viktigt att utveckla gynnsamma strategier för att involvera de inblandade i 

beslutsfattandeprocessen under förändringen.  

 

Två forskare som har undersökt detta är Lewis och Russ (2011). Deras syfte med studien är 

att utforska på vilket sätt de som styr förändringen arbetar med att attrahera, bjuda in och 

använda de berördas åsikter vid förändringsprocesser. Studien bygger på två delar som 

övergripande handlar om hur de som styr förändringen arbetar med att inkludera och ta 

tillvara på åsikter som kommer från de berörda. Det empiriska materialet har samlats in 

genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personer som arbetar med personalfrågor 

och som har varit delaktiga i minst en implementering under de senaste fem åren.  

 

Lewis och Russ resultat visar att om den som berörs av förändringen inte stödjer 

förändringsprocessen genom handling eller uttryck behöver det inte innebära intressenten gör 

motstånd. Dessa begrepp bör således inte betraktas som varandras motsats. Däremot 

framhåller forskarna att ett visst mått av delaktighet av de som påverkas av 

organisationsförändringen är av yttersta vikt för en lyckad implementering. Framförallt 

genom att visa att deras åsikter är relevanta och viktiga. Det ger de anställda en känsla av att 

ha kontroll över situationen. Forskarna understryker att det, deras studie till trots, inte står 

särskilt mycket forskning att finna inom området, således ger denna studie en viss förståelse 

för ämnet snarare än en absolut sanning. Av detta skäl framhåller Lewis och Russ en önskan 

om att fler kommer forska inom ämnet för att slutligen kunna skapa förklaringsmodeller för 

hur intressenternas åsikter påverkar organisationsförändringen (Lewis och Russ 2011).  

 

ÖVERSÄTTNING 
Morris och Lancasters (2006) syfte med sin studie är att undersöka hur lean management har 

implementerats vid industriföretag i Storbritannien. Artikeln är en uppföljningsstudie efter att 

Sir John Egans sammanställde riktlinjer för hur lean management bäst implementeras inom 

tillverkningsindustrin. Morris och Lancasters artikel är en sammanfattning av den 

ursprungliga forskningen. 

Storbritannien har länge haft problem med effektivitet och kvalitet som har gjort att de halkat 

efter på världsmarknaden inom tillverkningsindustrin. Parlamentsmedlemmar kritiserade 

landets tillverkningsindustri och uppmanade företag att arbeta tillsammans för att utveckla 

industrin och uppmuntra utveckling. Som svar på kritiken författade Egan, som har en lång 

erfarenhet inom tillverkningsindustrin, rapporten Rethinking Construction som syftade till att 
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rekommendera lean management för Storbritanniens tillverkningsindustri. Morris & 

Lancasters forskning utfördes fyra år efter att rapporten Rethinking Construction publicerades. 

Forskarna ville studera huruvida det uppstått en skillnad inom tillverkningsindustrin och valde 

att undersöka hur företag implementerat lean management.  

Först intervjuade forskarna 11 personer som antingen hjälpt till att framställa rapporten eller 

som var experter inom ämnet. En kvantitativ undersökning i form av enkäter skickades ut till 

chefer inom tillverkningsindustrin men de fick ett stort bortfall vilket gav dem en svarsprocent 

på 13,3%. Utöver detta genomfördes även intervjuer och gruppdiskussioner med chefer på 

åtta företag under en period av 21 månader.  

Resultatet visade att det inte förekom en enhetlig förståelse mellan de 11 experterna för vad 

lean management innebär efter att Egans rapport publicerats. Enkätundersökningen visar att 

lean management har applicerats i olika utsträckningar inom företagen. Framförallt kunde 

forskarna se att vissa delar av konceptet implementerats mer eller mindre frekvent på, men 

även inom företagen. Resultatet av de övriga intervjuerna visade att tre huvudsakliga problem 

fanns innan lean infördes. Ett föråldrat sätt att leda arbete, att det fanns konflikter mellan 

leverantörer och företag och att tid och materiella resurser användes försumligt. Dessa 

problem löstes till viss del genom att införa vissa delar av lean. Forskarna kommer fram till att 

lean management i sin ursprungliga form inte applicerats eller implementerats på företagen. 

Dock visar det sig att företagen applicerat delar av konceptet. Egans rapport författades 

abstrakt och generellt vilket gav upphov till otaliga tolkningar av vad lean innebär och hur 

lean bör implementeras (Morris och Lancasters 2006). 

  

SAMMANFATTANDE REFLEKTION 

Artiklarna behandlar olika områden inom översättning, kommunikation och upplevelse. 

Morris & Lancasters (2006) undersökning sker på makronivå där de fokuserar på vilka 

konsekvenser som kan uppstå när samma organisationsrecept ska översättas av många olika 

organisationer. De menar att detta kan bidra till att utveckla teorierna och poängterar i sin 

studie att alla företag som översätter ett känt organisationsrecept bidrar till att vidareutveckla 

konceptet. Whittle m.fl. (2010) studie sker å andra sidan på mikronivå. Här studeras hur 

sändaren av förändringen bäst översätter förändringens budskap med hjälp av kommunikation 

till de som skall motta förändringen. Undersökningen fokuserar och understryker vikten av 

den mellanmänskliga interaktionen och kommunikationen genom en förändringsprocess. 

Lewis & Russ (2011)  studie visar att när anställda får vara delaktiga genom att uttrycka sina 

åsikter, komma med förslag etcetera accepterar de förändringen lättare. Forskarna konstaterar 

att det krävs mer forskning inom området för vad motstånd är och hur det uppstår. De 

poängterar att motstånd inte bör ses som en självklar motsats till acceptans.  

Utifrån den tidigare forskningen som presenteras ser vi behovet av att studera varför och hur 

motstånd eller acceptans uppstår i omvandlingsprocessen av ett förändringskoncept på 

mikronivå. För att förstå varför motstånd eller acceptans uppstår behöver vi således även 

kartlägga och förstå omvandlingsprocessen på mikronivå. Därför kommer dessa artiklar 

användas för att hjälpa oss senare under arbetets gång, att analysera det empiriska materialet. 
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3 TEORETISK RAMVERK  

3.1 TEORIMOTIVERING 

Vi upplever det överflödigt att återigen bekräfta kommunikationens vikt vid 

organisationsförändringar. Därför har vi valt ett mer funktionalistiskt synsätt på 

omvandlingsprocessen där vi fokuserar på vilka aktörer och arenor som är av betydelse för 

översättningen av förändringskonceptet. Vi har därmed valt Røviks tolkning av Latours 

översättningsmodell. För att utesluta eventuell begreppsförvirring, vill vi tydliggöra att det 

engelska ordet ”translation” innefattar en mycket bredare betydelse än svenskans 

”översättning”. Translation kan exempelvis innebära ”…tolkning, skriva om, tyda, förklara, 

förflytta, förvandla, omvandla, omsätta i handling.” (Andersson 2011:27). Svenskan har inte 

någon bra motsvarighet till engelskans translation utan ”Det svenska begreppet pekar på 

något som i sin helhet sätts över i ett nytt sammanhang.” (Andersson 2011:27). I den här 

uppsatsen kommer begreppet översättning snarare behandlas som translation än översättning. 

Med hjälp av Karaseks modell vill vi analysera hur krav och kotroll påverkar översättningen. 

Karaseks modell är egentligen utvecklad för att analysera varför stress uppstår i arbetslivet 

men vi har valt att försöka utveckla modellen genom att använda den för att identifiera varför 

motstånd uppstår i en förändringsprocess. Eftersom det inte finns en enhetlig sociologisk 

definition av begreppen motstånd och acceptans har vi valt att begränsa dem till ett antal 

författares definitioner.  

3.2 OMVANDLING OCH ÖVERSÄTTNING 
ÖVERSÄTTNINGSMODELLEN 

Latour skapade diffusionsmodellen för att beskriva hur idéer sprids inom organisationer. 

Modellen förutsätter att idén skapas av högt uppsatta aktörer och förflyttas sedan ut i 

organisationen. Idéspridningens räckvidd beror på vilken kraft idén skickats ut med och hur 

starkt motstånd idén möter under spridningsförloppet. Bristande kommunikation, illvilja eller 

likgiltighet från berörda aktörer kan vara exempel på motstånd (Laotur 1998:43). Ju längre 

bort från centrum idén sprids desto svagare blir den ursprungliga spridningskraften. Idéns 

innehåll är fortfarande lika starkt eftersom idén är oförändrad. Det är spridningen av idén som 

försvagas genom att den ursprungliga spridningskraften avtar och på grund av motståndet 

idén möter under spridningsförloppet. Røvik liknar förloppet vid hur ringar sprids på vattnet 

(Røvik 2000:149ff). Att en förflyttad idé inte omvandlas under spridningsförloppet har blivit 

föremål för kritik, vilket var drivkraften till varför Latour utvecklade översättningsmodellen. 

Översättningsmodellen bygger på diffusionsmodellens antagande men förutsätter att idén 

omvandlas varje gång idén förflyttas mellan aktörer och arenor. Idén förblir således inte intakt 

som diffusionsmodellen antar (Forssell 2000:105). Idéns kraft kommer inte från de aktörer 

eller nivåer som den skickats från, utan idén får ny spridningskraft varje gång den förflyttas 

till en ny arena eller aktör (Røvik 2000:150).  

 

Den norska forskaren Røvik (2008:16) menar att popularitet för organisatoriska 

förändringsidéer växte fram under 1980-talet och att utbudet av dessa fortsätter att öka. Han 

kritiserar Latours översättningsmodell för att vara generell och abstrakt men poängterar 

samtidigt att den är oerhört värdefull för organisationsforskningen. Därför har Røvik arbetat 

med att utveckla och konkretisera översättningsmodellen utifrån ett 

organisationsförändringsperspektiv för att bland annat kunna studera hur en förändringsidé 

reser inom verksamheten (Røvik 2000:150).  

Røvik skiljer i sin forskning mellan utbudet och behovet av förändringsidéer och hur idéerna 

implementeras och överförs till mottagarna. I studierna om hur förändringsidén 

implementeras och överförs till mottagaren delar han in förloppet i två teman. 
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Dekontexualisering innebär att idén som valts för att implementeras i en organisation plockas 

ur sitt ursprungliga sammanhang, så som ur en viss bransch eller organisation. Därefter 

justeras och anpassas den, så den ska komma att passa verksamheten som förändringen ska 

appliceras i. Kontextualiseringen innefattar hur idén mottas och framförallt hur idén 

implementeras. Det är här idén går från att vara abstrakt och immateriell till att ta strukturella 

och materiella former och därmed gå från att vara abstrakt till att bli ett konkret arbetssätt som 

utförs (Røvik 2008 16-18). Den här uppsatsen handlar om kontexualiseringsfasen vilket 

därför kommer behandlas fortsättningsvis.  

I sitt försök att konkretisera översättningsmodellen har Røvik utgått från tre frågeställningar 

för att beskriva kontexualiseringsfasen. Den första frågan Røvik utgår ifrån är; varför 

översätts populära förändringsidéer? Denna innehåller tre delar varav Røvik främst skiljer 

mellan rationellt kalkylerande översättning och oavsiktlig översättning. Den första typen 

översätts genom rationellt och genomtänkt ekonomiskt kalkylerande. Av ekonomiska skäl 

slipas den ursprungliga idén för att minska risken för komplikationer så att idén så billigt som 

möjligt ska kunna appliceras i företaget. I den andra formen tror företag att de kopierat och 

applicerat en idé från sitt ursprung. Trots det sker ändå en oavsiktlig anpassning av aktörerna 

eftersom de behöver göra idén förstådd i sitt sammanhang. Den tredje typen, som inte 

används lika övergripande men som även den är en översättning av förändringsidéer, 

benämner Røvik som översättning som identitetsförvaltning. Vid denna typ översätter 

organisationen en populär förändringsidé för att inte beskyllas för att kopiera 

framgångsreceptet. Målet med denna är snarare att skapa en starkare organisationsidentitet 

hos företaget (Røvik 2000:151-154). 

Den andra frågan Røvik studerar är; hur översätts förändringsidén? Här skiljer Røvik mellan 

grader av översättning eller omformning. Konkretisering innebär att organisationen tolkar och 

förtydligar ett allmänt förändringskoncept för att anpassas till den specifika organisationen. 

Delvis imitation innebär att organisationen översätter och applicerar vissa delar av 

framgångsidéer, ofta konstruerad av ett flertal mindre delar ur olika koncept. Kombination 

innebär att olika idéer kombineras med varandra. Idéerna är fortfarande relativt självständiga 

går därför inte förlorade. Den här omformningstypen används ofta i stora organisationer. 

Omsmältning innebär att koncepten smälts samman vilket bildar ett helt nytt 

organisationskoncept. Det nya konceptet har därför ingen likhet med de tidigare koncepten 

(Røvik 2000:158-165).   

Den tredje frågan Røvik utgår ifrån är; var utförs översättningen och vilka är översättarna? 

Røvik har tagit inspiration av Bourdieus teoretiska ramverk när han skiljer mellan arenorna 

där översättningen utförs. Fältgiltiga översättningar innebär att organisationer inom ett 

specifikt fält (exempelvis inom en specifik bransch) bearbetar koncept. Organisatoriska 

översättningar innebär också bearbetning av recept fast det sker av den enskilda 

organisationen inom fältet och således inte inom hela fältet. Organisationsinterna 

översättningar kan vara början till fältgiltiga översättningar (Røvik 2000:154-158). För att 

mer precis studera vilka aktörer och arenor som figurerar i översättningen utvecklade Røvik 

den hierarkiska översättningskedjan. Genom fem antaganden definierar den vilka arenor och 

aktörer som påverkar översättningen från idéns första abstrakta form tills idén praktiskt är 

institutionaliserad. Dessa fem antaganden presenteras nedan. 

Top-down orientering innebär att högsta ledningen beslutar om implementation av en 

förändringsidé. När detta sker skapas en översättningskedja som följer den hierarkiska trappan 

vertikalt. Ju högre upp i den hierarkiska trappan man befinner sig, desto större möjlighet finns 

att påverka översättningen av förändringsidén. I toppen av den hierarkiska trappan finns 
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således den största kraften till översättning. Probleminriktat sökande efter lösningar innebär 

att högsta ledningen förväntas inneha en klar uppfattning om vilka problem verksamheten har 

och därmed vilka problem som behöver lösas. Det är högsta ledningens ansvar att lösa 

problemen och endast de som har befogenhet att göra så. Sådana problem kan lösas med hjälp 

av implementering av en ny förändringsidé. Begränsad frihet i översättningen innebär att 

högsta ledningen har en klar bild av hur förändringsidén ska implementeras i verksamheten så 

som vilka aktörer som ska göra vad och hur enheterna ska se ut. Detta påverkar förmågan hos 

de underliggande leden i den hierarkiska trappan att själva översätta förändringsidén på deras 

nivå. Røvik (2008) menar dock på att det finns lite utrymme för att översätta konceptet men 

att högsta ledningen styr förmågan att utveckla konceptet, så det hålls inom ramarna för vad 

de anser rimligt. Stimulus-respons-baserad sekventialitet innebär att förändringsidén stegvis 

flyttas nedåt i den hierarkiska trappan och i förflyttningen översätts och anpassas i varje nivå. 

Detta resulterar i en enkelriktad och nedåtgående översättning, vilket betyder att översättandet 

av idén inte kommer från de anställda själva, utan från ledningen ovanför dem. Från det 

abstrakta till det konkreta innebär att idén är abstrakt när den kommer från högsta ledningen. 

Ju längre ned i den hierarkiska trappan förändringsidén förflyttas, ju mer konkret blir 

förändringsidén. Detta sker genom att varje nivå översätter idén (Røvik 2008:251f). 

3.3 KRAV- OCH KONTROLLMODELLEN 
Karaseks modell gestaltar aktörers handlingsutrymme. Handlingsutrymmet består av två 

kategorier, vardagsdemokrati och den enskildes kompetens att utöva kontroll.  

Vardagsdemokrati består av två delar. Den första beskriver den anställdes uppgiftskontroll. 

Det innebär i vilken utsträckning som den anställde har möjlighet att själv bestämma över sitt 

arbete så som hur, var och när arbetet ska utförast. Den andra delen är deltagande i 

beslutsfattande som beskrivs som den anställdes möjlighet att delta i förändringsprocesser, så 

som att ge förslag genom förändringen samt att ta beslut och inflytande över arbetstider med 

mera (Allvin 2006:140f). 

Enligt modellen nedan visar Karasek att höga krav och låg kontroll innebär en spänd 

arbetssituation. Med det menar han att för höga krav från ledningen på en arbetsplats där den 

anställde har låg kontroll över arbetssituationen, resulterar i oro och stress från de anställda. 

Om den anställde däremot har höga krav från ledningen och har hög kontroll, det vill säga 

befinner sig i delen; aktiva arbeten, resulterar det oftast i att den anställde känner positivitet 

och är motiverad i arbetet. Den anställde kan då planera och strukturera sitt eget arbete samt 

vidareutvecklas. Karasek uttrycker att om den anställde känner höga krav så finner den 

anställde en stimulans om denne samtidigt har hög kontroll över sitt arbete. Avspänd 

arbetssituation innebär låga krav och hög kontroll. Den anställde har hög kontroll över sitt 

arbete och kan därmed ta beslut om allt som rör dennes arbete, det låga kravet från ledningen 

resulterar i viss understimulans som i sin tur kan vara psykiskt påfrestande. Låga krav och låg 

kontroll, passiva arbeten, resulterar i understimulans, denna del är motsatsen till aktiva 

arbeten, det vill säga att den anställde inte bara känner sig understimulerad men avstannar 

dessutom i arbetsutvecklingen (Karasek 1990:32-40).          
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3.4 ACCEPTANS OCH MOTSTÅND I FÖRÄNDRING 
Det finns ingen enhetlig stipulerad betydelse av begreppet motstånd i den sociologiska 

litteraturen (Hjalmarsson 2009:19). Bakka m.fl. (2009:286ff) menar att motstånd kan ta sig 

uttryck i bristande engagemang, surhet och dålig stämning. De menar vidare att motstånd kan 

upplevas utan att utageras. Motstånd tar sig då uttryck genom undertryckta känslor som kan 

blossa upp under samtal även om den anställde sköter sitt arbete oklanderligt. Gräsberg och 

Hultberg (2005:42ff) hävdar att motstånd uppstår när de anställda föredrar det arbetssätt de 

redan har framför vad förändringen kommer att ge. De menar att ett sådant beteende är 

oacceptabelt och motverkas i ledarskapet genom att diskutera, debattera och övertala. De 

menar vidare att de flesta organisationers anställda motverkar förändring exempelvis genom 

att göra som de alltid gjort. Den typen av motståndet kallar de för förstening. En annan typ av 

motstånd kallar de NIH, ’Not Invented Here’. Det innebär att de som berörs av förändringen 

känner sig påhoppade genom att bli tillsagda vad de ska göra och därför motarbetar 

förändringen genom att vidhålla att ”så gör vi inte här”. Författarna framhåller också att ett 

visst mått av motstånd är bra. Förändringar behöver ha en kritisk granskare och motstånd kan 

vara en god utvärderingsmetod. De framhåller också att genom att argumentera för orsaken 

till sitt motstånd kan de anställda få gehör för sin åsikt om motståndet är välgrundat. Dock 

måste det finnas en stadig beslutsamhet och en väl utarbetad riktning för att förändringen skall 

kunna genomföras. Om ledningen vacklar eller inte har en väl utarbetad strategi kommer oro 

att uppstå vilket leder till motstånd. De menar vidare att en chefs arbete är att se till att 

personalen inser att det är meningslöst att arbeta mot förändringen. Chefen måste få sin 

personal att inse att förändringen är nödvändig även om det kanske inte alltid gagnar 

arbetstagaren (Gräsberg & Hultberg 2005).  

ANGELÖWS DEFINITION AV MOTSTÅND OCH ACCEPTANS 
Anställda tenderar att acceptera förändringar som förbättrar deras situation och agerar därför 

positivt om de anser att förändringen är till deras fördel, omvänt ger då motsatt reaktion vilket 

kallas för motstånd. Motstånd faller sig ofta logiskt eftersom de flesta organisationer är 

toppstyrda. Färdigpaketerade förändringsåtgärder presenteras utan att de som berörs av 

förändringen kan påverka den. Motstånd kan därför grunda sig i nedskärning av lön, 

omplacering, sämre arbetsförhållanden och så vidare (Angelöw 1991:19). Dessa faktorer 

skapar osäkerhet vilket de anställda då reagerar mot; gör motstånd (Angelöw 2010:17). 

Förändringsarbete bygger på delaktighet, trygghet, riklig och direkt information, ömsesidig 

tillit med mera. Frånvaro av dessa komponenter skapar motstånd medan de företag som 

tillämpar delaktighet i förändring möts av acceptans (Angelöw 1991:19).  

Människor är generellt inte mot förändringar. Om anställda gör motstånd kan arbetsgivare 

snarare se det som en tillgång för att upptäcka de brister i förändringsprocessen som kan 

finnas. Motstånd bör således inte bara respekteras utan även begrundas. Finner chefen den 

bakomliggande faktorn till motståndet finns det goda möjligheter att bemöta reaktionen på ett 

bra vis. Orsakerna till motstånd är ofta bristande information vilket är en relativt lätt sak att 

hantera och lösa. Det är många gånger bättre att informera om att det inte finns något att 

informera om än att inte informera alls (Angelöw 2010:83-87). Motstånd kan också bero på 

osäkerhet som att känna att sin anställning hotas eller att inte behärska de nya 

arbetsuppgifterna. Förändring upplevs som hotfull om framtiden är oviss (Angelöw 2010:18). 

Flykt från företaget kan förklaras när den anställde känner sig missnöjd med förändringen och 

därmed beslutar sig för att lämna företaget (Angelöw 2010:24). Nedan följer Angelöws 

kategorier för orsaker till motstånd eller acceptans. Beroende på hur förändringen upplevs är 

man mer eller mindre accepterande eller motståndsbenägen.   
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• Trygghet handlar hur de anställda känner inför arbetsrutiner och arbetssätt. Kategorin 

innefattar även upplevd anställningstrygghet genom förändringen.  

• Socialt innebär de sociala kontakter en anställd har på arbetet. Vissa kan exempelvis 

uppleva förändringen positivt eftersom de då blir omplacerade från en avdelning där 

de inte råder ett gott samarbete och vice versa.  

• Arbetsinnehåll, handlar om de konsekvenser förändringen medför rörande 

arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, ansvar, kompetenskrav med mera.  

• Förmåner, handlar om lön, status eller andra förmåner.  

• Arbetsledning handlar om hur man ser på chefen. En stadig chef upplevs positivt 

genom förändringen medan en sämre chef ger upphov till oro.  

• Status innebär ökad eller minskad befogenhet, ansvar, titlar med mera.  

• Förändringsvilja handlar de anställdas insikter om behovet av förändringen. Upplevs 

förändringssyftet befogat möts förändringen med acceptans.  

• Delaktighet handlar om i vilken utsträckning de anställda kan påverka eller ha 

inflytande i förändringen. Ju mer en anställd kan påverka rörande sin egen situation, 

desto mer accepteras förändringen.  

• Förtroende handlar om tillit eller inställning till de som ansvarar för förändringen. 

Desto positivare en ledare i förändringen upplevs, desto mer accepteras förändringen 

vice versa. 

• Självkänsla handlar om den enskilda individens uppfattning om sig själv. En person 

med låg självkänsla hanterar förändringen sämre än en individ med hög självkänsla.  

• Information/kommunikation handlar om tydlighet i kommunikation och information. 

Exempelvis ger klar och tydlig information och kommunikation acceptans inför 

förändringen.  

• Tidpunkt innebär att de som genomför förändringen bör ha tidpunkten väl vald och 

motiverad för att inte timingen skall bli dålig för de anställda.  

• Syn på förändringen handlar om risktagande eller säkerhet inför framtiden, 

utmaningar eller hot (Angelöw 2010:19:ff). 
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4 METOD 

 

4.1 VAL AV METOD 

Eftersom uppsatsen är av deskriptiv art och pendlar mellan teori och empiri anser vi arbetet 

vara abduktiv, snarare än deduktiv eller induktiv. Den deduktiva metoden avser att utgå från 

någon form av teori och genom den teorin förutsäga utfallet av empirin. Kort sagt testas en 

hypotes. Den induktiva metoden utgår förutsättningslöst genom att direkt studera empirin och 

använder således inte någon form av teori från början. Genom empirin skapas då teori. Båda 

metodansatserna har för- och nackdelar vilket kan föras långa diskussioner om, men det 

används sällan en renodlad induktiv eller deduktiv ansats vid kvalitativa studier (Jacobsen 

2002). Under arbetet med uppsatsen har frågeställningar justerats och teori lagts till för att 

komplettera den ursprungliga forskningsdesignen. Uppsatsen har således anpassats genom 

arbetets gång. Avsikten med uppsatsen är dock att studera hur omvandling av förändringsidén 

sker samt hur acceptans och motstånd ges uttryck under en del i en förändringsprocess. 

Teorierna används endast som verktyg för att kunna analysera fenomenet och ingen avsikt 

finns att varken förkasta eller förstärka en teori. Därför betraktas uppsatsen som abduktiv.  

Eftersom uppsatsen är en form av fallstudie som fokuserar på en specifik situation, lämpar sig 

kvalitativa fokusintervjuer bäst som datainsamlingsmetod (Yin 2009:106f). Även om en 

kvantitativ studie kan fastställa vilka känslor eller attityder som uppkommer, hur frekventa 

känslorna är samt gradera dem, kan den emellertid inte beskriva varför dessa känslor 

uppkommer och ges uttryck i förhållande till omvandlingsprocessen, vilket är ämnet för den 

här uppsatsen (Mason 2002:85). Val av verksamhet föll sig naturligt eftersom vi fått 

information om att verksamheten precis skulle göra en organisationsförändring. 

4.2 SUBJEKTIVITET OCH FÖRFÖRSTÅELSE 
Förförståelse innebär att man inte kan förstå ett fenomen innan man har förstått tidigare 

fenomen som är grundläggande för den nya förståelsen (Ödman 2010:102). Förförståelse fås 

genom att studera relevant litteratur, fördjupa sig i tidigare forskning eller på andra sätt söka 

information inom det relevanta forskningsämnet. Med en ökad förförståelse breddas 

aspekterna för ämnet och ger forskaren mer säkerhet och utrymme att samla in rätt typ av 

data, presentera ett relevant resultat och så vidare. En forskare bör alltid hålla sig kritisk till 

sin förförståelse när denne undersöker ett fenomen, objekt eller liknande. Detta för att 

förförståelsen som man har skapar förutfattade meningar om ämnet som studeras. En 

forskares förförståelse kan således generera en form av subjektivitet (Ödman 2010:26:102). 

Vi är medvetna om att vår förförståelse kommer påverka uppsatsen. Vi har sedan tidigare 

arbetslivserfarenhet från olika branscher i olika omfattning. En av oss har tidigare 

universitetsstudier men under de senaste fem terminerna har vi studerat vid samma utbildning 

och därmed erhållit en likande förförståelse för bland annat organisationsförändringar, 

ledarskap etcetera. En av oss har arbetslivserfarenhet från verksamheten där uppsatsens 

empiri insamlats. Detta kan komma att påverka uppsatsen eftersom hon har en bredare 

förförståelse om verksamheten och kan därmed vara präglad av exempelvis de andra 

anställdas åsikter. Omedvetet kan detta styra uppsatsens utfall om hon är mer subjektiv än 

objektiv genom studien. Samtidigt kan hennes förförståelse vara positiv i det fallet att de 

anställda kan känna en tillhörighet till den av oss som har arbetslivserfarenhet från 

verksamheten varpå de kan öppna sig mer vid en intervju. 
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4.3 ETISKA ASPEKTER 
Etiska aspekter är en viktig del i kvalitativ såväl som kvantitativ forskning. Dessa bör 

forskaren noggrant redogöra för både i det slutliga arbetet och för intervjupersonerna innan 

intervjun påbörjas (Vetenskapsrådet 2007). Vid humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning finns det fyra krav som forskaren bör följa och uppfylla.  

Informationskravet innebär att forskaren informerar den deltagande intervjupersonen om vad 

syftet med forskningen är och intervjupersonens roll i forskningen. Av informationen bör det 

framgå att materialet som samlas in kommer att makuleras när forskningen är klar och att 

materialet därför inte kommer kunna nyttjas av andra. Vidare bör forskaren tydliggöra var 

forskningen kommer att finnas tillgänglig om intervjupersonen önskar att ta del av det färdiga 

resultatet, alternativt att forskaren ger ut en färdig kopia av den färdigställda forskningen till 

varje deltagande intervjuperson (Vetenskapsrådet 2000:7). Informationskravet i den här 

uppsatsen har praktiskt tillämpats genom att vid de två första besökstillfällena på 

verksamheten erbjöds intervju med de anställda. I detta skede gavs en muntlig information. 

Informationen innehöll sammandrag av de etiska aspekterna samt var intervjun skulle hållas, 

uppskattad intervjutid, vikten av anonymitet samt vilka huvudfrågorna var för intervjun (se 

främst respondenternas bilagor, två och fyra). Dock uppstod ett fel som gjorde att 

informationen om var uppsatsen finns när den är klar inte kom med i informationen. Detta 

korrigerades genom att söka upp alla intervjuade i efterhand och informera om detta. Innan 

intervjuerna påbörjades informerades dessutom samtliga respondenter om de etiska 

aspekterna både skriftligt och muntligt, samt att intervjun skulle komma att spelas in.  

Med samtyckeskravet menas att den medverkande intervjupersonen ska ha rätt att när som 

helst avbryta intervjun om denne inte längre önskar delta. Intervjupersonen har även rätt att 

vara anonym under hela undersökningens gång (Vetenskapsrådet 2000:10). När vi delgav den 

muntliga informationen medförde detta att den tillfrågade hade möjlighet att ställa frågor 

kring intervjun och uppsatsens syfte, begära betänketid eller tacka nej enligt samtyckeskravet. 

Ett par av de som erbjöds intervju tackade nej med hänsyn till tidsbrist, personliga skäl 

etcetera. Vi upplevde det som oetiskt att försöka övertala den tillfrågade arbetstagaren. Vid 

intervjugenomförandet ombads respondenterna ännu en gång att godkänna medverkan till 

intervjun.  

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga deltagande forskare har tystnadsplikt, vilket 

betyder att ingen information de ger ut som är personlig och som på något sätt kan skada den 

deltagande intervjupersonen får uttalas om till allmänheten. Forskaren ska genomgående 

under hela forskningens gång, kontrollera att informationen om intervjupersonen inte kan 

skada denne i framtiden, därför bör forskaren aldrig uttala sig, muntligt/skriftligt, om 

specifika detaljer som kan kopplas till den enskilde intervjupersonen (Vetenskapsrådet 

2000:12f). I arbetet med uppsatsen har vi valt att genomgående benämna respondenterna som 

IP1-6 och varuhuschef för att inte riskera att exempelvis transkriberingsdokument kan 

avanonymisera respondenterna eller verksamheten.  

Nyttjandekravet innebär generellt att endast forskaren bör ha tillgång till personuppgifter och 

att forskaren under inga omständigheter får delge denna information om intervjupersonerna 

till något företag eller annan sektor (Vetenskapsrådet 2000:14f). Enligt nyttjandekravet har vi 

försäkrat oss om att all information och dokumentation rörande respondenterna och 

verksamheten har behandlats med största försiktighet. Vi har ingen avsikt att delge den 

information som erhållits till annat ändamål och att allt material kommer makuleras när 

uppsatsen är färdigställd.  
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4.4 FÖRBEREDELSE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Vid en första kontakt med varuhuschefen förklarades vad uppsatsen skulle handla om. 

Varuhuschefen godkände att undersökningen genomfördes genom samtyckeskravet i de etiska 

aspekterna. Det skrevs en kort promemoria om uppsatsen, dess syfte och hur vi tänkt gå 

tillväga. Denna skickades via mail till varuhuschefen för ytterligare ett godkännande. Brevet 

innehöll även en förfrågan om att intervjua sex arbetstagare samt varuhuschefen. 

Varuhuschefen ställde sig positiv även till detta. 

När intervjuguiden var utarbetad gjordes pilotstudier i form av provintervjuer. Detta dels för 

att lättare kunna hantera den verkliga situationen som intervjuare och dels för att kontrollera 

frågorna i förhållande till uppsatsens syfte. Att praktiskt använda frågorna gjorde det lättare 

att uppfatta huruvida frågorna var ledande, svåra att förstå och så vidare därefter korrigerades 

frågorna innan de verkliga intervjuerna påbörjades (jfr. Starrin 2010:61ff). Efter dessa 

förberedelser besöktes företaget vid tre tillfällen. Företagets krav och kriterier för att få 

genomföra intervjuerna var att de genomfördes under två arbetsdagar. Vid det sista 

besökstillfället intervjuades endast varuhuschefen. 

4.5 URVAL 
Eftersom uppsatsen syftar till att söka svar på hur omvandlingsprocessen gått till samt hur 

organisationsförändringen upplevts, gjordes ett bekvämlighetsurval bland de anställda. 

Bekvämlighetsurvalet valdes eftersom varken kön, ålder eller anställning är av relevans för 

uppsatsen. Vi beslöt att begränsa urvalet till sju personer, dessa hade möjlighet att avböja 

medverkan utan försök av övertalning, incitament eller liknande enligt samtyckeskravet i de 

etiska aspekterna. Det går att diskutera huruvida de etiska aspekterna behandlats i detta 

avseende eftersom vi valde att offentligt på arbetsplatsen erbjuda intervjuer detta medförde att 

såväl kollegor som chefer hade möjlighet att uppfatta vilka som tackade ja till intervju. För att 

ytterligare säkerställa samtyckeskravet i de etiska aspekterna där vi lovar intervjupersonen 

anonymitet borde vi istället bett dem att kontakta oss. Dock med hänsyn till tidsaspekten hade 

vi inte möjlighet för intresseanmälningar varpå intervjupersonerna blev slumpmässigt utvalda.  

Med hänsyn till de etiska aspekterna och för att säkerställa att ingen av respondenterna kan 

komma att härledas till ett visst uttalande under resultatdelen, kommer varken namn eller kön 

att presenteras. Det könsneutrala pronomet hen kommer användas som en beteckning oavsett 

könstillhörighet och har även bytts ut i de citat omständigheterna krävt. De intervjuade 

anställda består av sex personer, blandat män och kvinnor. Intervjupersonernas anställningstid 

på det aktuella företaget varierar mellan ett och fyra år. Tjänstgöringsgraden varierar från 

timanställd till heltidsanställd och de arbetar på olika avdelningar inom företaget. Samtliga 

respondenter har gymnasiekompetens som högsta utbildningsnivå. Varuhuschefen har viss 

eftergymnasial skolning i form av bland annat pedagogik- och ledarskapsutbildning. 

Varuhuschefen har arbetat inom verksamheten under de senaste fyra åren, där denne började 

som avdelningschef och arbetade sig upp till vice varuhuschef, för att komma att bli 

varuhuschef i januari 2012.  

4.6 INTERVJUGUIDE 
Eftersom intervjuerna skedde med två olika utgångspunkter utarbetades två olika 

intervjuguider. Den ena var avsedd för de anställda och den andra för varuhuschefen. 

Huvudsyftet med att intervjua de anställda var att få komma närmare upplevelsen omkring 

organisationsförändringen och i vilken utsträckning de ansågs sig kunna ha inverkat på 

förändringen. Intresse i att intervjua varuhuschefen låg i att få en klarare bild till varför och 

hur organisationsförändringen ägt rum men även hens upplevelse av hur förändringen 

påverkat berörda. Därför ser intervjuguiderna olika ut på vissa ställen.  
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Utformningen av de båda intervjuguiderna skedde emellertid på samma sätt. Eftersom det är 

av högsta vikt att ta hänsyn till de etiska aspekterna, skrevs en information om dessa som 

tilldelades intervjupersonerna innan intervjun påbörjades. Den informationen står att finnas i 

samtliga bilagor. Bakgrundsfrågorna var ämnade att skapa en mjukstart för 

intervjupersonerna. Detta som uppvärmning innan huvudfrågorna ställdes (Mason 2002:73). 

För att strukturera intervjuguiden utarbetades två teman, omvandling och upplevelse. Under 

vardera av dessa teman utarbetades tre kategorier. Omvandlingskategorierna är från planering 

till målvision, information och kommunikation. Upplevelsekategorierna är inflytande, 

motstånd och acceptans. Vår medvetenhet om att dessa kategorier kan upplevas vara av 

utelämnande karaktär gjorde att vi skapades huvudfrågor. Dessa ämnades vara öppna och 

övergripande för att den intervjuade själv skulle få möjlighet att välja hur uttömmande svar 

personen vill ge. Således användes huvudfrågorna snarare som samtalsteman under intervjun 

och det var därför aldrig vår avsikt att ställa huvudfrågorna till intervjupersonerna. 

Respondentens tankar, känslor och åsikter skulle få komma till tals på respondentens eget 

villkor. Det är viktigt för uppsatsen att vi fick en så klar bild över respondentens upplevelse i 

varje huvudfråga (jfr. Starrin 2010:62f). Underfrågorna presenterades inte för 

intervjupersonerna utan behandlades unikt under varje intervju (jfr. Starrin 2010:52ff). 

Underfrågorna var således avsedda att hjälpa oss att hålla rätt kurs under intervjun samt täcka 

de områden som behövdes för att besvara huvudfrågan. Därför ställdes inte alla underfrågor 

till samtliga intervjupersoner (jfr. Mason 2002:73).  

Intervjuguiden till varuhuschefen var en modifierad version av den intervjuguide som 

utarbetades till de anställda. Det lades till ett tema bakgrundsfrågor till 

organisationsförändringen för att få svar på varför organisationsförändringen genomförs och 

hur organisationsförändringen ska gå till. Anledningen var att få en djupare förståelse för 

omvandlingsprocesser, acceptans, motstånd, kommunikation samt bakgrundsinformation till 

organisationsförändringen. Båda intervjuguiderna betraktas därför som semistrukturerade (jfr. 

Starrin 2010:56). 

Samtliga intervjuguider presenteras i bilagorna. Bilaga ett och tre är de intervjuguider som vi 

använde som mall vid intervjuerna som innehöll både huvudfrågor och underfrågor. 

Intervjuguidens syfte för oss var att försäkra oss om att samtliga frågor kom att besvaras. 

Bilaga två och fyra är de intervjuguider som gavs till respondenterna. Dessa bilagor innehöll 

endast teman med huvudfrågor och inga underfrågor. Orsaken till det är att inte skapa 

förvirring hos respondenterna genom att presentera frågor bilaga ett och tre. 

4.7 DATAINSAMLING 
Samtliga intervjuer med de anställda skedde i ett konferensrum på företaget. Uppskattad 

intervjutid var trettio minuter vilket var en god estimering sett på utfallet. Den av oss som har 

arbetslivserfarenhet från varuhuset genomförde den första intervjun. Intervjuförloppet 

resulterade i ett internt språkbruk vilket i sin tur kom att påverka utfallet av intervjun samt 

skapade oklarheter hos den andre av oss. Detta medförde att den som intervjuade byttes ut för 

resterande intervjuer. Beslutet togs således för att öka reliabiliteten (se begreppsförklaring 

4.8) genom att ge samtliga intervjupersoner så liknande omständigheter för intervjun som 

möjligt. Dock minskar reliabiliteten eftersom alla intervjuer inte skedde under samma 

premisser då det ändå valdes att ha med den första intervjun eftersom intressanta data 

framkom. Under intervjuns gång är det viktigt att följa med i intervjufrågorna för att kunna 

styra intervjupersonen så att denne inte frångår intervjutemat. Med hänsyn till tidsaspekten för 

uppsatsen ansåg vi att tiden inte fanns för utsvävningar och försökte därmed styra tillbaka 

ämnet om detta behövdes (jfr. Mason 2002:74).  
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Det kan även diskuteras hur reliabla och valida det empiriska materialet är med hänsyn till 

intervjumiljön och hur det påverkat respondenterna. Som tidigare beskrivits skedde samtliga 

intervjuer i ett konferensrum. Kanske hade ett mer sanningsenligt resultat framkommit om 

intervjuerna skett i en mer neutral miljö, men med hänsyn till tidsaspekten och 

varuhuschefens önskemål om att intervjuerna skulle vara avklarade under två dagar fanns inga 

andra alternativ. Intervjun med varuhuschefen förlades efter intervjuerna med de anställda. 

Meningen var att minimera risken för att vi skulle komma att påverkas av varuhuschefens 

tankar kring förändringen i intervjun med de anställda. Intervjun med varuhuschefen skedde 

på hens kontor. Vi båda närvarade men det var den av oss som hållit i majoriteten av de 

tidigare intervjuerna som intervjuade varuhuschefen. Intervjun tog cirka femtio minuter.  

4.8 VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERBARHET 
Eftersom reliabilitet och validitet är två begrepp som främst används i kvantitativa studier så 

är det svårt att använda dessa begrepp i en kvalitativ studie. I kvantitativa studier avser man 

att mäta data vilket kräver reliabilitet och validitet för att visa på att man mätt det som avsåg 

att mätas och trovärdigheten i det man mätt (Sjöberg & Wästerfors 2008:165). Nedan 

redogörs begreppen i den mån det är möjligt för en kvalitativ studie. 

I kvalitativa studier koncentrerar man sig på situationen som råder då exempelvis intervjuerna 

utförs, detta betyder att om frågorna är tillsynes lika och svaren är olika, (vilket de oftast är 

beroende på situationen som intervjupersonen befinner sig i), så är frågorna ändock reliabla 

(Starrin 2010:210). Vi anser därför att våra frågor är reliabla eftersom vi i den mån det varit 

möjligt ställt tillsynes lika frågor till samtliga intervjuade. Vidare har vi försökt öka 

reliabiliteten i uppsatsen då vi utgick från frågeställningarna när intervjuguiden skapades. I 

intervjuguiden utarbetades även teman som även de står i direkt relation till frågeställningarna 

vilket även det hjälper till att öka validiteten för vår uppsats. Sjöberg & Wästerfors 

(2008:166) kritiserar begreppens förekomst i kvalitativa studier eftersom de menar att 

uppsatsskrivande studenter inte använder dem på ett korrekt sätt. De anser däremot att det i 

uppsatsen genomgående ska beskrivas om de metodologiska problem som uppsatsen har och 

som uppkommer under processen. Trots kritiken mot användandet av reliabilitet och 

validitetsbegreppen i kvalitativa studier anser Mason (2002:188) att reliabilitet ändå kan 

uppskattas och bedömas i kvalitativa studier. Detta genom att i uppsatsen noga klargöra för 

hur datainsamlingen gått till, att resultatet noggrant analyserats och redogjorts för och att 

frågorna i intervjun har tillämpats genom frågeställningarna vilket vi har visat på 

genomgående i vårt arbete och därmed är det reliabelt.  

Mason (2002:191f) beskriver ett sätt att förklara validiteten i forskningen. Hon menar att 

forskaren bör förklara hur tolkningen gått till från början till slut samt på vilket sätt tolkningen 

av datan i analysen är korrekt. Genomgående i vår uppsats har vi sökt uppnå reliabilitet och 

validitet enligt ovan. Detta genom att, som tidigare nämnts, i intervjuguiderna utgå från våra 

frågeställningar när intervjufrågorna utformats och att under forskningens gång försöka 

klargöra och framlägga den fakta vi fått fram genom litteratur och intervjuer inom 

forskningsområdet. 

Halvorsen (2010:95ff) menar att generalisering innebär att forskaren vill dra slutsatser som 

kan tillämpas på exempelvis liknande företag. Eftersom det här är en fallstudie finns det inget 

intresse för en allmän generalisering till exempelvis andra företag. Enligt Mason går det att 

generalisera vid kvalitativa studier, dock måste forskaren bevisa att metoden fullgjorts på rätt 

sätt samt visa på validiteten i analysen, varpå denne måste ha en klar bild av vilken slags 

generalisering som denne vill utföra (Mason 2002:200). Vår studie syftar till en djupare 
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förståelse omkring översättningsarbete och motstånd i det givna sammanhanget och därför 

kommer inga generaliseringsanspråk resas. 

4.9 BEARBETNING AV MATERIAL OCH ANALYS 
När intervjuerna var genomförda transkriberades de. Transkribering innebär att det inspelade 

materialet från intervjun översätts till text. För att inte glömma informationen och upplevelsen 

av det som sagts under intervjuerna skedde transkriberingarna samma dag eller dagen efter 

intervjun (jfr. Starrin 2010:68:ff). Innan transkriberingen utfördes gjordes en 

överenskommelse mellan oss om hur tolkningen av materialet skulle gå till för att få ett så 

enhetligt material som möjligt. Exempel på enhetlighet i kodning är att en kortare tystnad 

under intervjun kodades med tre punkter, oförutsedda händelser som avbröt intervjun kodades 

med avbrottets orsak mellan två stjärnor, skratt kodades som ”haha” etcetera. 

Transkriberingsarbetet fördelades mellan oss och utfördes manuellt (jfr. Mason 2002: 152). 

Eftersom transkriberingen är en del av tolkningsprocessen diskuterades det hur enhetligt 

resultatet kom att bli när det inte gjordes tillsammans (jfr. Widerberg 2012:114ff). När 

materialet väl var färdigtranskriberat skickades de transkriberade texterna via mail till de 

intervjuade som önskat godkänna dessa innan de användes i uppsatsen, ingen av 

respondenterna hade något att invända mot det transkriberade materialet.  

För att sålla och få en begriplig överblick över det transkriberade materialet använde vi 

Masons holistiska/kontextuella dataanalys (jfr. Mason 2002:165ff). Det betyder att det 

transkriberade materialet kategoriserades utifrån samma underkategorier som användes vid 

utformningen av intervjuguiden. Orsaken till att vi valde underkategorierna och inte teman var 

för att få en mer konkret överblick av det empiriska materialet. Detta för att kunna få 

ytterligare möjlighet att analysera materialet och finna lämpliga delar att ta med i resultat och 

analys (jfr. Mason 2002:151). Således användes kategorierna från planering till målvision, 

inflytande, information, kommunikation, motstånd och acceptans. Det transkriberade 

materialet skrevs ut, varpå passande citat sammanställdes och placerades in i ovanstående 

kategorier och resterande citat förkastades på grund av tidsbrist att undersöka ytterligare 

intressant material. Vi övervägde valen av varje citat med hänsyn till de etiska aspekterna för 

att inte riskera att någon av de intervjuade skulle kunna härledas till något specifikt citat. 

Slutligen gick vi åter igenom hela det transkriberade materialet ytterligare en gång för att 

säkerställa att vi inte gått miste om relevant empirisk material till arbetet.  

Vid analysen utgick vi från frågeställningarna. Det insamlade empiriska materialet från de 

genomförda intervjuerna placerades in under de sex ovanstående kategorierna för att kunna 

besvara frågeställningarna. Därefter applicerades de olika teorierna för att nå en djupare 

förståelse och för att uppfylla uppsatsens syfte.  
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5 RESULTAT 
Nedan kommer resultatet av det empiriska materialet att redogöras för. Resultatet är uppdelat 

i sex kategorier (från planering till målvision, inflytande, information, kommunikation, 

motstånd och acceptans) som vi arbetat fram utifrån våra intervjuer. Först efter allt redovisat 

resultat kommer en analys av resultatet i kapitel sex. 

5.1 KATEGORISERAT RESULTAT 
FRÅN PLANERING TILL MÅLVISION  
Organisationsförändringen var bestämd till november 2012 men kom att skjutas upp på grund 

av att den dåvarande varuhuschefen fick anställning i annan verksamhet. Vice varuhuschefen 

blev nytillsatt som varuhuschef. Detta gjorde att varuhuschefen avvaktade med att genomföra 

förändringen tills denne kände sig säkrare i sin roll. Varuhuschefen fick stöd från 

koncernledningen att vänta med genomförandet av organisationsförändringen. De anställda 

visar acceptans och förståelse för att organisationsförändringen kom att dröja och en 

respondent uttrycker att varuhuschefen inte ville börja som chef i en ny organisation utan 

ville: ”köra in sig först.” 

Varuhuschefen förklarar att förändringen är utarbetad på central nivå och ska appliceras på de 

lokala verksamheterna. Dessa förändringar inte är något varje enskild verksamhet har bestämt. 

Förändringskonceptet har applicerats på ”pilothus, för att se hur vi ska göra nu.”. Vidare 

beskriver hen att det ”nynya” organisationskonceptet som justerats utifrån pilothusen är vad 

resterande varuhus ska rätta sig efter. Det har funnits projektgrupper och externa bolag som 

”hela tiden suttit med olika delar i verksamheten”. Varuhuschefen skiljer mellan vad som är 

anpassningsbart för verksamheterna inom koncernen och det som varje verksamhet måste 

implementera. Projektgrupperna har bland annat arbetat fram scheman, arbetsbeskrivningar, 

tjänster, dokumentation och arbetsbefattningar och behöver således vara enhetliga mellan 

verksamheterna inom koncernen. Varuhuschefen har fått besked om att ”de här tjänsterna ska 

finnas” och säger även ”såhär ska trädet se ut i organisationen”. Det dagliga arbetets rutiner 

formas dock på varje enhet så som vem som ska ha vilken tjänst eller liknande och 

varuhuschefen menar således att hen haft frihet att anpassa organisationsförändringen till 

verksamheten: 

”Det är upp till oss hur vi löser det på smidigaste sätt för kund och för verksamheten […] Det är ju upp till oss 

här i varuhuset hur vi gör” (Varuhuschefen). 

Varuhuschefen beskriver vidare att för att få en bättre bild av hur verksamheten ska se ut ska 

varuhuscheferna i de olika verksamheterna göra studiebesök i verksamheterna som redan 

implementerat förändringen.  

”Alla kommer åka ut på det här, i alla fall alla chefer […]”(Varuhuschefen) 

De externa bolagen har undersökt vad verksamheterna är specialiserad inom samt vad varje 

verksamhet bör arbeta vidare med. Varuhuschefen berättar att bolaget konstaterat att 

kundfokus bör öka och att de har ”tittat på olika modeller för hur man skulle kunna göra” 

och därefter bestämt organisationsförändringen för verksamheten. Målvisionen med 

organisationsförändringen är således att skapa bättre kundfokus. En mer strukturerad 

arbetsvardag för de anställda kommer som en positiv sidoeffekt. Varuhuschefen beskriver 

även hur arbetet för de anställda ser ut idag och menar att arbetet är ostrukturerat och en grund 

för stress vilket de frångår i och med den nya omorganiseringen:  

”[…] Oavsett vilket säljande företag du jobbar i, måste du anpassa personalen utefter när du har dina kunder 

där [---] Så måste vi också anpassa oss för att bli bättre mot kund och då framförallt blir vi.. Det blir mer 
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fokuserat på all personal i varuhuset, man vet vad det är man ska göra på dagarna. […] Det kommer att bli 

mycket, mycket behagligare.” (Varuhuschefen) 

De anställda verkar väl införstådda med vad förändringen kommer att innebära och vad målet 

med förändringen är. De redogör tydligt varför organisationsförändringen är nödvändig:  

”[…] I dagsläget är det många kunder som inte hinns med. Det är många kunder som inte hjälps fullt ut.” (IP6).  

Dock känner de anställda en osäkerhet i hur de ska komma till målet med den färdiga 

organisationsförändringen. På så vis saknar de anställda en ”stadig karta” att utgå från. De 

anställda verkar uppleva att ledningen saknar en klar bild av hur de ska nå målen med 

förändringen:  

”[…] jag tror nog att de skulle ha samlat på sig mer kött på benen innan de börjat på att prata med den stora 

massan utav folk. För det var ju då hela hysteriprocessen kom igång när folk började på att prata och det 

började flyga ut information både här och där och det blev en enda röra av alltihop, så dom skulle nog ha haft 

mer konkret innan de hade börjat på […]” (IP1). 

INFLYTANDE 
Förändringen kommer att påverka de anställda på olika sätt, exempelvis genom att de kommer 

gå upp eller ner i lön, arbeta fler obekväma tider eller arbeta mindre eller mer:  

”[…]I slutändan handlar det ändå om pengar […] och hur man kommer att jobba och hur går det ihop med 

barn och dagis och allt möjligt sådant […] Det är mest det som stressar folk” (IP1).  

Varuhuschefen är också införstådd med att förändringen kommer att påverka personalens 

arbetstid och tjänster och i fritid såväl som vardagliga rutiner: 

”[…]Sen är det en svårighet i det också, för i en sådan här omorganisation så påverkar det ju människor också. 

Det påverkar människors tjänster som de har idag, vissa tjänster finns inte kvar, de förändras och blir nya […]” 

(Varuhuschefen). 

Vissa anställda upplever att de kan påverka den situation som de sitter i. Vissa uppfattar att de 

haft möjlighet att välja en ny tjänst medan andra är införstådda med att de haft möjlighet att 

önska en ny tjänst men inte säkert kunna få den. Att inte få den tjänsten som man önskat ger 

upphov till frustration varvid en respondent uttrycker: 

”Så att jag har ju blivit vald till den här tjänsten även fast jag kanske inte passar till det [---] (IP5).  

Frustration över att byta arbetstider och få minskad lön uttrycker även respondenterna ”[---] 

jag går ner i lön [---]” (IP 5).  

Vissa ser möjligheter i förändringsprocessen, exempelvis möjligheten att få ett heltidsarbete 

eller fast anställning, tjäna mer pengar eller arbeta färre antal kvällar eller helger:  

”Jag har inte skrivit in ansökningen än men jag kommer att göra det för jag går ju på ett heltidsvikariat i 

dagsläget så därför har jag tänkt att jag kommer att söka de heltidstjänsterna som finns nu […]” (IP1). 

Varuhuschefen menar att det är viktigt att ha ”rätt person på rätt plats så långt det är 

möjligt” för att säkerställa organisationsförändringens målvision om att kunden ska vara i 

fokus. Varje enskild arbetstagares privata situation kan då inte alltid tillgodoses. 

Varuhuschefen motiverar varje arbetstagares placering inom verksamheten genom att säga:  

”Jag har tittat mycket på vad är den här människan väldigt bra på […]då ska de också jobba med det, för då 

kommer de tycka att det är roligare med tiden” (Varuhuschefen).  
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Dessutom uttrycker varuhuschefen en medvetenhet om att det kommer bli problem för vissa 

och att det finns beredskap att göra olika anpassade kompromisser en tid för att det ska flyta 

för den enskilde arbetstagaren och säger att ”vi kan ju inte slå undan benen på folk” och 

uttrycker vidare att arbetstagaren sedan måste anpassa sig till den nya arbetssituationen 

genom att uttrycka ”då får man ju någonstans hitta en anpassning[…]”. 

Varuhuschefen påpekar att alla kan vara med och påverka förändringen och att tankar och 

åsikter välkomnas i förändringen: 

”[…] alla har ju möjlighet att vara med och påverka, det kan ju vara superbra idéer […]” (Varuhuschefen).  

Dock upplever varuhuschefen att det inte inkommit särskilt mycket frågor, åsikter eller tankar 

genom förändringen: 

 ”[…]nu har jag inte fått så mycket frågor, utan de frågor som jag har fått har kommit bakvägen, att jag har fått 

höra ’att det här undras det lite om’[…]” (Varuhuschefen).  

INFORMATION 
De anställda upplever att de inte fått tillräckligt med information genom planeringsfasen. 

Samtliga uttrycker att informationen vid tillfällen har varit bristfällig. En respondent uttrycker 

det på följande sätt:  

”Lite velande tycker jag väl att det har varit. Måste erkänna att det har varit lite fram och tillbaks. Folk har sagt 

saker som ska stämma men som sen visar sig inte stämma.[…]”(IP4).   

Dock har de anställda svårt att uttrycka vilken typ av information de hade behövt eller velat 

ha istället, förutom tydligare information om vad som händer med den enskilde arbetstagaren. 

Vissa av de anställda menar att de fått överflödig information om chefernas framtid vilket de 

anser är irrelevant för dem. Den väsentliga informationen för den enskilde arbetstagaren är 

vad som händer med denne i förändringen genom att bland annat uttrycka:  

”[…]Jag vill ju veta vad som kommer hända med mig […]” (IP1). 

Några av de anställda menar att skvaller förekommer som en konsekvens av den bristande 

informationen: 

”Först fick vi ju inte reda på någonting. Då fick man bara höra skvaller… det var inte så jävla kul” (IP6).  

Varuhuschefen säger ”Det blir lite som viskleken ibland”. Hen menar att tankar vandrar i 

förändringen och görs om under vandringen. Varuhuschefen medger att det är svårt att ge 

tillräcklig och rätt information, speciellt genom en förändringsprocess. Varuhuschefen är 

medveten om att det förekommer missnöje bland de anställda beträffande informationsflödet 

men menar samtidigt att information getts i så stor utsträckning som omständigheterna tillåtit:  

”Däri ligger också svårigheterna med just det här och det är att sprida rätt information och tillräcklig 

information” (Varuhuschefen). 

En vanligt förekommande ståndpunkt bland de anställda är att de upplever att de inte fått 

någon skriftlig information utan att i princip all information de fått kommit muntligt. Vidare 

uttrycker de att den skriftliga informationen saknas i pärmar där dessa ska sitta:  

”[…] APT-möterna som har varit, det har ju inte kommit ut någon dokumentation på det överhuvudtaget i 

pärmen som det ska sitta i […] (IP5).  
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De anställda påpekar att informationen inte når ut till alla när de inte får all dokumentation 

och säger att det läggs ett ansvar på de anställda att vidarebefordra informationen som 

framkommer under APT-mötena till sina kollegor eftersom:  

”Det är vi som är på morgonmötena som ska föra det vidare, men det är ju inte alltid vi kommer ihåg att göra 

det” (IP2).  

Detta anser de anställda ger upphov till att rykten börjar spridas. Varuhuschefen säger å andra 

sidan att denne har satt upp all relevant information som handlar om 

organisationsförändringen. På detta sätt anser varuhuschefen att tillräcklig information givits 

till samtliga medarbetare. Exempel på skriftlig information är arbetsbeskrivningar, nysatta 

datum med mera: 

”[…] Vi har en tavla, eller två tavlor där jag hela tiden sätter upp information när det är någonting. När vi 

söker tjänster, hur ledningsgruppen ser ut i den nya organisationen och så vidare och så vidare[…]” 

(Varuhuschefen).  

KOMMUNIKATION 
Varuhuschefen välkomnar frågor som rör organisationsförändringen. Har hen inga svar så 

söker varuhuschefen upp dessa varpå hen återkommer. Varuhuschefen hänvisar också till sin 

tillgänglighet genom att säga:  

”[…]Dörren är alltid öppen och är det frågor man har, är det bara att kliva in och ställa dem”(Varuhuschefen).  

Varuhuschefen berättar att ledningen satt upp en postlåda där de anställda kan lägga frågor 

om de anställda inte vågar ställa frågorna direkt till hen. Samtidigt uttrycker hen att denne inte 

upplevt särskilt mycket frågor från de anställda, vare sig direkta eller anonyma frågor, som 

hen vidare kunna tagit upp vid APT-möten. Varuhuschefen upplever att hen själv fått söka 

information om hur de anställda upplever organisationsförändringen: 

 ”Jag sitter så att alla passerar förbi här när de kommer och går på dagarna, så då brukar jag försöka hugga 

någon och bara ’hur funkar det, är allting bra’” (Varuhuschefen).  

Trots att varuhuschefen önskar och vill att de anställda ska fråga om de upplever oklarheter 

kring organisationsförändringen, så tyder de anställdas svar på att det finns svårigheter med 

att ställa frågor till varuhuschefen:  

”Hen har sagt flera gånger att ’kom till mig, prata med mig först så kan jag säga hur det är, så slipper ni den 

här oron’ men alla kanske inte ens vågar lämna en lapp” (IP2).   

Varuhuschefen medger att de anställda inte har fått möjligheten att välja sina kommande 

tjänster utan att de bara haft möjlighet att önska. Det är varuhuschefen som gjort den 

slutgiltiga tjänstefördelningen:  

”Jag har varit väldigt tydlig med att det är ett önskemål, det är inget val man gör utan ett önskemål” 

(Varuhuschefen).   

Vidare uttrycker varuhuschefen att denne haft möte med de flesta anställda enskilt och 

informerat om deras roll i den nya organisationen. De flesta intervjuade anställda bekräftar 

detta med att ” […] hen skulle försöka sitta med alla, en och en […]” (IP6) medan en annan 

respondent uttryckte ”Jag kan känna att jag har fått uppsöka det mötet själv”.  

Varuhuschefen motiverar placeringarna utifrån den enskilde arbetstagarens förutsättningar, 

vissa har fått den tjänst de önskat, medan andra blivit placerade där de anses vara bäst lämpad:  
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”Nu har jag suttit med varje person här i varuhuset […] Jag har placerat just dig där, ’därför att jag tror att du 

är bäst på det här’ ja men då ska du också jobba med det […]” (Varuhuschefen). 

MOTSTÅND 
Varuhuschefen säger uttryckligen att hen inte upplevt något motstånd i informationsfasen. 

Hen menar att om motstånd uppstår från de anställda när förändringen väl tar form är 

ledningen beredd på att hantera detta:  

”[…] Jag tycker inte att jag mött motstånd, nej det tycker jag inte snarare att man varit fundersam[…] jag tror 

att arbetsmiljön kan påverkas i början, det blir mycket irritation, […]” (Varuhuschefen).  

Varuhuschefen uttrycker att motstånd troligen uppstår i början av en organisationsförändring 

men företagsledningens intention är att förbygga detta och säger:  

”men det handlar någonstans att man jobbar bort det här hela tiden och motverkar det för att arbetsmiljön ska 

bli så bra som möjligt.” (Varuhuschefen).  

Den stora farhågan som varuhuschefen uttrycker är ”att man bygger murar emellan logistik 

kontra sälj”. Hen exemplifierar det genom:  

”[…] att man som säljare ringer till logistik när det ligger ett papper på golvet och ber dem komma och plocka 

upp det […]” (Varuhuschefen).   

Vidare uttrycker hen att hen kommer att vara tydlig med att visst samarbete över 

befattningsgränserna är acceptabelt men att befattningsbeskrivningarna gäller för att de 

anställda inte ska falla tillbaka i gamla vanor där alla gjorde allt. De anställda upplever trots 

acceptansen ett visst motstånd mot organisationsförändringen. Detta uttrycks bland annat 

genom oro för att inte känna igen sig i sin kommande tjänsteroll:  

”[…] den tredje januari, då ska vi stå här med den nya organisationen och alla ska vara säljare på alla platser. 

Det blir ju fortfarande helgalet, man kan ju inte… jag kan ju inte så där nere ’ja, men det här sladden kan du 

koppla in i en lampa’, för det vet ju inte jag” (IP1).  

Oron kan också uttryckas genom att de inte fått den tjänst de önskat. En respondent säger;  

”Sen vet jag ju folk som inte hamnat riktigt där de ville och de är ju inte riktigt lika glada” (IP6). 

Det finns dock vissa tendenser bland de anställda som tyder på att de är mycket missnöjda 

med sin situation då vissa intervjusvar visar på ett kraftigt motstånd till 

organisationsförändringen i form av flykt varav en respondent menar:  

”För min del så kommer jag att söka mig vidare […]” (IP5).  

Vissa av de anställda säger att de är rädda att andra ska göra motstånd och på det sättet 

komplicera förändringen och tillvaron för de som är positiva till förändringen. Det kan 

exempelvis vara att bygga murar mellan avdelningar och tjänster och motarbeta 

förändringsprocessen. På det viset har de samma funderingar som varuhuschefen genom att 

säga:  

”Jag tror att folk är lite bittra. […] Man kommer hit första januari och sen bara ’ja, alltså… jag är sälj så jag 

tänker inte plocka upp den här pallen, jag ska stå och sparka lite på den för det finns inga kunder… så jag går 

väl runt lite här då’. Alltså, så det kommer… jag är jätterädd för det […] så kommer folk att sätta sig på tvären 

och det är jag mest rädd för, för då blir det väldigt svårjobbat för oss som har en positiv inställning till det. 

[…]” (IP2).  
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ACCEPTANS  
Samtliga intervjuade arbetstagare upplevs acceptera organisationsförändringen genom att de 

uttrycker att det kommer att bli bra för verksamheten när struktur och ordning kommer på 

plats även om förändringen inte nödvändigtvis är den bästa för dem personligen:  

”[…] För arbetsbördan, jag tror faktiskt att det kommer bli väldigt bra […] Jag tror det kommer bli skitbra 

[…]” (IP2)  

 

”Det kommer att bli skitbra i slutändan!” (IP6).  

De anställda är övertygade om att stressen kommer att minska. Organisationsförändringen 

kommer resultera i att de anställda kan behärska sina ansvarsområden vilket gör att de 

arbetsmoment som tidigare inte hunnits med inte längre kommer lågprioriteras:  

”[…]I nya organisationen blir det ju så att är du säljare, ja då säljer du och sen gör du ingenting annat […]” 

(IP1).  

Detta kommer att skapa mer lugn och ro och den anställde slipper känna stress över att inte 

vara tillräcklig kundfokuserad om denne exempelvis arbetar med annat när kunden behöver 

hjälp:  

”De kommer och frågar så pekar man ditåt.  ’För jag står och monterar en duschvägg och har inte tid med dig 

just nu’ […] så vi ska kunna hjälpa fler kunder” (IP6).  

Varuhuschefen upplever att de flesta anställda är positivt inställda till förändringen och 

uttrycker att hen tror det kommer bli ”en lättnadskänsla”. Hen är övertygad om de flesta 

kommer att bli nöjda när de förstår hur förändringen gagnar dem. 

De anställda anser att organisationsförändringen är nödvändig. Ett flertal av dem uttrycker att 

det kommer bli lättare att arbeta när de vet vad som förväntas av dem, att det kommer bli 

mindre stressigt och så vidare. Några uttrycker en lättnadskänsla för det och en arbetstagare 

säger: 

”Jag tror faktiskt att de gör det för företagets bästa […] för arbetsbördan […]” (IP2).  
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6 ANALYS 

6.1 ANALYS AV FRÅGESTÄLLNING 1 
Frågeställningen är ”hur och varför omvandlas förändringskonceptet i 

organisationsförändringen?” Analysen kommer att utgå från Røviks tre frågeställningar om 

kontextualisering. Rubrikerna är inspirerade utifrån frågeställningarna, varför översätts, hur 

översätts, var översätts och vilka översätter förändringskonceptet.  

VARFÖR ÖVERSÄTTS FÖRÄNDRINGSKONCEPTET? 
Verksamheten vi undersökt har som målvision att uppnå högre kundfokus. Högre kundfokus 

genererar förhoppningsvis högre intäkter till verksamheten. Genom Røvik (2008) tolkar vi 

således att orsaken till organisationsförändringen är en önskan om att generera högre intäkter.  

Därför antar vi att förändringsidén på central nivå har rationellt kalkylerande översatts till ett 

förändringskoncept för att undvika oförutsedda kostnader i implementeringsfasen och för att 

uppnå målvisionen. Förändringskonceptet ska komma att appliceras så smidigt som möjligt på 

lokal nivå. Morrison & Lancasters (2006) studie visar att när ett enhetligt förändringskoncept 

ska implementeras uppkommer omedvetna tolkningar, översättningar. Det innebär att det 

ursprungliga konceptet kommer bli översatt i varje verksamhet inom koncernen. Trots att det 

sker en rationellt kalkylerande översättning på central nivå kan vi tolka detta som att det sker 

en oavsiktlig översättning på lokal nivå eftersom de anställda behöver skapa en förståelse för 

organisationsförändringen. 

HUR ÖVERSÄTTS FÖRÄNDRINGSKONCEPTET? 

I den fas av förändringsprocessen som vi studerat är den troligaste formen av översättning 

konkretisering. Med stöd av Anderssons (2011) diskussion om hur översättningsbegreppet 

tolkas, delar vi upp Røviks konkretiseringsöversättning i två delar. Den första 

konkretiseringsdelen innebär att varuhuschefen har tolkat och förstått förändringskonceptet. 

Den andra konkretiseringsdelen innebär att varuhuschefen omsätter sin abstrakta tolkning av 

förändringskonceptet till konkreta handlingar. Detta har skett genom exempelvis, att tillsätta 

personal utifrån de nya arbetsbeskrivningarna. Eftersom förändringsidén under den studerade 

perioden ännu inte är institutionaliserad är det omöjligt att säga om de anställda har fått 

möjlighet att översätta eller omvandla förändringsidén och i så fall på vilket sätt. 

VAR UTFÖRS ÖVERSÄTTNINGEN OCH VILKA ÄR ÖVERSÄTTARNA? 
Eftersom uppsatsen studerar en mikronivå av förändringen är det inte intressant utifrån 

studiens syfte att fastställa huruvida det skett fältgiltiga eller organisatoriska översättningar. 

Därför följer en analys om vilka aktörer och arenor som är av betydelse för översättning 

genom den hierarkiska översättningskedjans fem antaganden. Följande tre antaganden top-

down orientering, probleminriktat sökande efter lösningar och begränsad frihet i 

översättningen faller utanför uppsatsens syfte. Varken varuhuschefen eller de anställda har 

möjlighet att påverka dessa delar av kedjan. Därför kommer de inte beröras närmare i 

analysen. 

Inom antagandet stimulus-respons-baserad sekventialitet kan vi följa hur 

förändringskonceptet flyttas stegvis nedåt. I första ledet sker detta från den centrala nivån till 

varuhuschefen. Varuhuschefen berättar att hen tillsammans med andra varuhuschefer ska åka 

och göra studiebesök på de pilothus där förändringen redan genomförts. Detta tolkar vi som 

att det sker en gemensam översättning för verksamhetscheferna utifrån vad den centrala nivån 

önskar. Beslutet om medverkan kan varuhuschefen inte avböja, således begränsas 

uppgiftskontrollens handlingsutrymme vilket i sin tur påverkar hens översättningsmöjligheter. 
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Varuhuschefen kommer att påverkas av de influenser som denne får genom studiebesöket 

som hen vidare kommer applicera på verksamheter där denne verkar. När varuhuschefen 

bearbetat översättningen förflyttar hen ner översättningen till de anställda, det vill säga till 

nästa nivå. Whittle m.fl. (2010) visar i sin forskning att det är viktigt att rikta de anställda mot 

samma målvision för att motverka motstånd. Utifrån empirin upplever vi att de anställda har 

samma målvision som varuhuschefen. I den studerade förändringsfasen upplever vi, med stöd 

av Karaseks krav och kontrollmodell, att de anställda befinner sig i en spänd arbetssituation. 

Detta eftersom vi utifrån det empiriska materialet med de anställda har fått uppfattningen om 

oro och stress förekommer. Det innebär således att varuhuschefen lyckats rikta in alla 

anställda mot samma målvision. Varuhuschefen välkomnar de anställdas åsikter och idéer om 

organisationsförändringen. Dock upplever hen att denne inte mottagit särskilt mycket respons 

från de anställda och därför har hen inte kunnat hjälpa de anställda med att möjliggöra 

översättningen.   

Inom antagandet från det abstrakta till det konkreta kan vi följa hur förändringskonceptet 

översätts på lokal nivå. Varuhuschefen har skapat ett mer konkret koncept under det senaste 

året genom att planera för organisationsförändringen. Utifrån empirin och med hjälp av 

Karaseks modell tolkar vi det som att varuhuschefen har relativt låg kontroll inom deltagande 

i beslutsfattande om hur organisationen ska se ut efter implementeringen. Detta eftersom 

varuhuschefen har låg kontroll över hur strukturen i den nya organisationen ska se ut eftersom 

strukturen redan var förutbestämd på central nivå. Varuhuschefen har däremot höga krav 

eftersom central nivå har skapat ett snävt ramverk där hens handlingsutrymme är begränsat. 

Det hen kan besluta om inom sitt handlingsutrymme är exempelvis vem som ska ha vilken 

tjänst men arbetsbeskrivningarna är detaljerat utformade vilket inte ger utrymme för 

ytterligare översättning. Det innebär i sin tur att hen har en begränsad förmåga att översätta. 

Hen förväntas konkretisera konceptet utan större utrymme att kunna förändra det (jmf ”Hur 

översätts förändringskonceptet?”). Dock utifrån hur varuhuschefen uttryckte sig vid intervjun 

uppfattar vi det som att varuhuschefen känner att hen har ett aktivt arbete, eftersom denne är 

motiverad och positiv i sitt arbete. Med utgångspunkt i teorierna borde varuhuschefen ha en 

spänd arbetssituation vi tolkar dock hans uttryckta arbetssituation som aktiv vilket är 

paradoxalt. 

Med stöd av empirin ser vi att de anställda har nästintill obefintlig möjlighet att översätta 

förändringskonceptet under den studerade perioden. Konceptet förefaller sig fortfarande 

abstrakt för de anställda. De är väl införstådda med målvisionen och syftet med förändringen 

men saknar en stadig karta för hur de ska komma dit. Översättningen begränsas i och med att 

de anställda har låg kontroll inom deltagande i beslutsfattande i handlingsutrymmet. De har 

inte möjlighet att besluta om det som rör deras situation så som vilken tjänst de kommer ha, 

vilka arbetstider de kommer arbeta etcetera. Varuhuschefen ställer höga krav på de anställda 

eftersom de måste anpassa sig till den nya organisationen. Det innebär att de inte bara måste 

anpassa sin arbetssituation utan även sin privatsituation så som med dagistider med mera.  
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6.2 ANALYS AV FRÅGESTÄLLNING 2 
Frågeställningen är; varför uppstår motstånd eller acceptans och hur uttrycks det i 

organisationsförändringen? Motstånd analyseras utifrån följande resultatkategorier i inbördes 

ordning inflytande, information, kommunikation och motstånd. Acceptans analyseras på 

liknande vis i följande resultatkategorier från planering till målvision, inflytande och 

acceptans.   

MOTSTÅND 
Empirin visar att vissa respondenter känner frustration över att inte få den tjänst de önskat. 

Frustrationen ger uttryck i missnöje för bland annat reducerad lön, arbeta fler obekväma tider 

eller på annat sätt påverkas negativt av förändringen. Med stöd av Angelöw (2010) ser vi 

förekommande missnöje inom två områden som kan komma att leda till motstånd; delaktighet 

och förmåner. En respondent menar att hen blivit vald till en tjänst hen eventuellt inte passar 

till. Hen upplever att beslutet fattats ovanför hens huvud vilket utesluter hens möjligheter att 

påverka sin situation. I hens nya tjänst kommer hen få kraftigt minskad lön. Whittle m.fl. 

(2010) bekräftar att anställda gör motstånd om förändringen är till dennes nackdel. Utifrån 

teorierna och den tidigare forskningen tolkar vi att den här respondenten troligen kommer att 

göra någon form av motstånd.  

Empirin visar att de anställda uttrycker missnöje eftersom de upplever bristfällig information 

rörande de anställdas situation, men menar även att de fått överflödig information om 

chefernas framtid. Exempel på bristande information är otillräckligheten i den skriftliga 

informationen. De menar vidare att skvaller och ryktesspridning förekommit. Med stöd av 

Angelöw (2010:21) leder upplevelsen av bristande information till ryktesspridning som kan 

komma leda till motstånd från de anställda. Varuhuschefen upplever hen har givit information 

i den mån hen haft möjlighet till men det motverkar uppenbart inte missnöjet från de 

anställda. Vår tolkning är att de anställda fått tillräcklig mängd information men att den inte är 

tillräckligt informativ för deras situation (jmf. Angelöw 2010:21). Därför har skvaller och 

rykten uppkommit som en konsekvens av den bristande informationen. Vi finner att missnöjet 

om informationsbristen är i enlighet med Angelöws (2010) informations- och 

kommunikationskategori.  

Genom empirin ser vi ett missnöje hos de anställda där de upplever svårigheter med att ställa 

frågor angående förändringen. Det uttrycks bland annat genom att de anställda inte ens vågar 

lämna anonyma frågor. Utifrån teorier tolkar vi det som att de anställdas yrkesmässiga 

självkänsla gör att de inte vågar fråga varuhuschefen. Steget mellan anställd och varuhuschef 

upplevs stort vilket skapar en osäkerhet hos de anställda. Det här påverkar i sin tur hur 

delaktiga de anställda upplever att de kan vara i förändringen. Lewis & Russ (2011) pekar på 

vikten av att de anställda känner delaktighet i förändringen, framförallt genom att de 

anställdas åsikter upplevs som relevanta och viktiga. Denna åsikt delar även Gräsberg & 

Hultberg (2005:86) som menar att delaktighet kan motverka att motstånd uppstår. Eftersom de 

anställda inte vågar fråga upplevs deras åsikter som mindre relevanta vilket är upphovet till 

missnöjet.   

Varuhuschefen säger sig inte ha upplevt något motstånd under fasen som studerats. Utifrån 

empirin kan vi konstatera missnöje hos de anställda men svårt att bekräfta motstånd. En 

respondent uttrycker i samband med hens missnöje att hen kommer söka sig bort från 

företaget. Enligt Angelöw (1991:27) kallas fenomenet flykt och är det den yttersta formen av 

motstånd och är således det enda motståndet vi kan bekräfta. Missnöje uttrycks även i form av 

oro för att inte komma att behärska sina kommande arbetsuppgifter. Angelöw (2010) talar om 

att arbetsinnehåll rubbas när förändringen tar form. Om de anställda inte får tillräcklig med 
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information eller inte känner sig kunna behärska de nya arbetsuppgifterna föds oro som kan 

leda till motstånd. Lewis & Russ (2011) menar att missnöje inte per automatik bör tolkas som 

ett uttryck för motstånd, utan bör tolkas som just ett missnöje.     

ACCEPTANS 
Trots missnöjet förekommer även acceptans. Detta visar sig främst genom att samtliga 

respondenter uttrycker en god förändringsvilja. Empirin visar att de anställda så väl som 

varuhuschefen är väl införstådda med målvisionen för organisationsförändringen. 

Förändringsviljan grundar sig främst i att samtliga är införstådda med att förändringen är 

nödvändig för de anställda så väl som för verksamheten (jfr Angelöw 2010:19ff). De anställda 

är väldigt förändringsbenägna och ser fram emot att förnya sina arbetsuppgifter, vilket 

självklart är till verksamhetens fördel. Därmed kan vi utesluta det Gräsberg och Hultberg 

(2005) skriver om motstånd, Not Invented Here.  

Som vi ser det tycks varuhuschefen acceptera omorganiseringen fullständigt. Hens syn på 

förändring tycks upplevas som en utmaning. Varuhuschefen har haft möjlighet att skjuta fram 

förändringen. Det innebär att dels att varuhuschefen till viss del varit delaktig i beslut rörande 

förändringen som tidpunkten för när förändring skulle komma att genomföras (Angelöw 

1991:24). Delaktigheten i förändringen gjorde snarare att förändringen komma att förankras 

och accepteras hos varuhuschefen, hen kunde skjuta fram förändringen och har därmed varit 

delaktig till viss del. Gräsberg & Hultberg (2005:38) menar att det är av yttersta vikt för att 

acceptera en förändring.  

En respondent upplever en möjlighet att påverka sin situation genom att önska en tjänst som 

kommer att kunna förbättra hens privata situation. Hen ser en möjlighet i att förbättra 

innehållet i kategorierna trygghet, arbetsinnehåll, förmåner, status, delaktighet vilket 

påverkar hens syn på förändringen. Whittle m.fl. (2010) bekräftar att anställda välkomnar 

förändringar som kan komma att påverka deras situation positivt.  

Empirin visar att de anställda längtar efter en bra struktur vilket de tror kommer att leda till 

minskad stress i arbetet. Utifrån de nya arbetsbeskrivningarna skapas en tydighet i deras 

arbetsinnehåll om vad som förväntas av dem. Detta menar de i sin tur kommer resultera i 

minskad stress. När den anställde vet vad som förväntas av den ges möjligheten för denne att 

utföra ett bra arbete. När den anställde är medveten om att denne utför ett bra arbete stärks 

självkänslan i dennes arbetsroll som i sin tur skapar en trygghet i det vardagliga arbetet. Även 

om det finns oro för hur förändring ska gå till kan vi tydligt se ett förtroende för 

arbetsledningen. Detta kan vi se främst genom att de anställda uttrycker att intentionerna med 

förändringen är goda, att varuhuschefen gör så gott hen kan samt de är fast övertygade om att 

när förändringen väl är implementerad kommer arbetet flyta på mycket bättre. 
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7 AVLUTANDE DISKUSSIONER  
 

7.1 SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGARNA 
Hur och varför omvandlas förändringskonceptet i organisationsförändringen? 
Utifrån analysen drar vi slutsatsen att förändringskonceptet har rationellt kalkylerande 

översatts. Varuhuschefen har konkretiserat det ursprungliga konceptet. De som har mest 

inflytande på översättningen är de som befinner sig på central nivå inom koncernen. På lokal 

nivå, som vi har undersökt, är möjligheterna till översättning begränsade. Översättningen 

begränsas eftersom både varuhuschefen och de anställda har höga krav men låg kontroll. 

Varuhuschefen har höga krav från central nivå och låg kontroll över förändringen, vilket 

resulterar i svårigheter att översätta konceptet. De anställda har högra krav på att anpassa sig 

till förändringen och låg kontroll eftersom de inte kan påverka den. Detta ger dem små 

möjligheter att översätta konceptet.  

Varför uppstår motstånd eller acceptans och hur uttrycks det i organisationsförändringen? 
De anställda uttrycker ett visst missnöje eftersom att de upplever att de inte kan påverka 

varken sin privata eller yrkesmässiga situation i förändringsprocessen. Missnöjet tycks främst 

grunda sig i en oro inför framtiden vilket den bristande informationen ger upphov till. Det 

enda motstånd som faktiskt uttrycks är flykt från företaget. De anställda uttrycker acceptans 

inför förändringen eftersom de förstår att förändringen är nödvändig. De förstår såväl syftet 

som målet med förändringen. Varuhuschefen tycks acceptera förändringen fullständigt. 

7.2 METOD- OCH TEORIDISKUSSION 
Vi anser att det abduktiva metodvalet har lämpat sig väl med hänsyn till uppsatsens syfte. 

Uppsatsen lutar åt det hermeneutiska hållet snarare än det positivistiska, eftersom 

utgångspunkterna är förståelsen och upplevelsen och teorierna har endast använts för att 

analysera empirin. Därför är uppsatsen mer induktiv än deduktiv i sin utformning. Det går att 

diskutera huruvida ett renare induktivt arbetssätt hade varit lämpligare. Om vi 

förutsättningslöst hade sökt vad de anställda upplevde genom förändringen och analyserat 

efter hermeneutiska normer hade vi kanske fått en ännu djupare förståelse. Det hade också 

gett oss andra förutsättningar, så som att justera teorivalet efter vad vi anser vara mest lämpat 

för att analysera resultatet. Ett deduktivt arbetssätt hade varit lämpligt om syftet varit att testa 

en teori. Eftersom uppsatsens syfte är att komma närmare upplevelsen av hur 

omvandlingsprocessen, acceptans och motstånd förhåller sig genom förändringsprocessen så 

hade ett deduktivt perspektiv varit omöjligt. Eftersom studien lutar åt det induktiva hållet 

faller det sig naturligt att välja en kvalitativ ansats. Om uppsatsen istället gjorts med en 

kvantitativ ansats hade vi kunna kartlagt hur de anställda känner men inte varför de känner 

som de gör. Därför är vi fast övertygade om att uppsatsens syfte kräver en kvalitativ ansats.  

Utifrån vår kompetensnivå anser vi det vara omöjligt att genomföra en ostrukturerad intervju 

eftersom det kräver erfarna intervjuare. Semistrukturerad datainsamlingsmetod förefaller sig 

vara den bästa datainsamlingsmetoden för uppsatsen. Intervjuguidens utformande går däremot 

att förbättra. I efterhand inser vi att både presentera teman och huvudfrågor ökar risken för 

förvirring hos respondenterna. Förslag till förbättring kan vara att endast dela ut de etiska 

aspekterna skriftligt och visa ett enkelt underlag för de teman som skulle diskuteras, 

alternativt bara presentera teman muntligt. Genomförandet av pilotstudier gav en oss en 

trygghet i utförandet av de väsentliga intervjuerna. Vi kunde lättare orientera oss bland 

underfrågorna, finna essen under intervjun samt bättre avgränsa intervjun till ämnesområdet. 

Däremot hade fler besökstillfällen vid företaget varit önskvärt för att inte arbeta under 
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tidspress och ta sig mer tid för varje intervjuperson. Nu intervjuades tre arbetstagare vid varje 

tillfälle, högst två hade varit mer lämpligt.  

Eftersom vi studerar vid en utbildning där vi tränas att tänka som arbetsgivare påverkar detta 

självfallet vår analytiska förmåga för empirin. Vi upplever att vi tänker i termer som 

ledarskap, effektivisering och kommunikation och genom det drar paralleller till teorin. Med 

det i åtanke har vi försökt bortse från de arbetsgivarglasögonen som vi bär och vara så 

objektiva som möjligt. Att vara medveten till sin förförståelse och hur den påverkar 

uppsatsens utfall är det närmaste vi kommer att förhålla oss objektiva. Uppsatsens omfattning 

gör att den inte är generaliserbar på andra företag vilket heller inte varit avsikten. Utifrån 

kvalitativa aspekter på reliabilitet upplever vi att huvudfrågorna inte är reliabla för uppsatsen. 

Däremot upplever vi att vi erhållit reliabel empiri tack vare underfrågorna. Samtliga 

underfrågor är anknutna till frågeställningarna och fångar essen i det empiriska materialet. 

Validiteten i uppsatsens stärks genom att vi detaljerat redogjort för utformandet och 

utförandet. Respondenternas svarsreliabilitet och validitet kan diskuteras men det är omöjligt 

att avgöra hur sanningsenliga svar respondenterna givit.  

Vi upplever att vi har insamlat tillräckligt empiriskt material för att sammanställa ett 

sanningsenligt resultat och genom det utföra en god analys. Dock upplevde vi vid 

sammanställandet av resultatet att vi fått utförligare svar än vad vi faktiskt hade fått. Nu anser 

vi ändock att vi lyckats få en bra bild över hur de anställda upplever och känner genom 

förändringen men å andra sidan har relevant empiriskt material uteblivit omkring 

omvandlingsprocessen. Vi upplever att vi på ett bra vis hanterat verksamhetens och 

respondenternas anonymitet genom förloppet. Vi har inte på något ställe anteckningar om 

respondenterna utan genomgående kallat dem för IP1-6 och varuhuschefen. Däremot upplever 

vi valet av intervjuplats som bristfälligt utifrån de etiska aspekterna. Kollegor och chefer till 

de intervjuade anställda hade möjlighet att se vilka personer som gick med på intervju och 

därför har vi valt att vara extra försiktiga vid presentationen av resultatet. 

Omfattningen av Røviks modell gör det omöjligt för oss att analysera alla resultatkategorier. 

Vi upplever att modellen är för omfattande och skulle behöva konkretiseras och brytas ner 

ytterligare för att vara funktionell för liknade ändamål. Dessutom är modellen en 

kategoriseringsmodell vilket kräver kompletterande teorier för att användas vid analys av det 

empiriska materialet. Därför upplever vi att modellen inte är speciellt funktionell för mindre 

studier eftersom den kräver ytterligare komplettering. 

Krav- och kontrollmodellen applicerades för att kunna analysera det empiriska materialet 

utifrån Røviks översättningsteori. Modellen hjälpte oss att få en förståelse för hur stort 

handlingsutrymme respondenterna hade under den studerade perioden. Dock upplevde vi viss 

problematik med att använda modellen för ändamålet. Modellen har utvecklats för att studera 

hur arbetstagare upplever stress i arbetssituationen och kan därför komma att visa vissa brister 

när den används för att studera hur motstånd förhåller sig under en förändringsprocess. 

Varuhuschefen uppfattades som engagerad och motiverad i sitt arbete och bör enligt oss, 

befinna sig i den aktiva arbetsdelen i Karaseks modell. Utifrån empirin torde varuhuschefen 

rimligtvis befinna sig i en spänd arbetssituation eftersom denne har begränsat 

handlingsutrymme i kombination med höga krav. Det kan här diskuteras huruvida vår 

uppfattning eller teorin framstår som mest sanningsenlig. 

Begreppet motstånd så väl som acceptans ger upphov till begreppsförvirring. Lewis & Russ 

(2011) påpekar att motstånd inte kan likställas med att inte uttrycka acceptans och Bakka m.fl. 

(2009) menar att motstånd kan uttryckas genom bland annat gnällande och klagande. Under 

arbetsprocessen upptäckte vi att missnöje ofta uttrycks. Angelöw (2010) menar att uttryckt 
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missnöje kan leda till motstånd. Däremot drar han ingen gräns för var missnöje slutar och 

motstånd börjar. Vi finner det tvivelaktigt att likställa missnöje med motstånd.  Det uttryckta 

missnöjets funktion tycks snarare vara ett uttryck för att ventilera sina åsikter. Vår tolkning är 

att missnöje så väl som motstånd kan upplevas och uttryckas. Missnöje omsatt i riktad 

handling blir då motstånd. Således uppstår motstånd när en handling riktas utifrån ett 

missnöje mot exempelvis en process för att förhindra processens utveckling. Vid analysen av 

det empiriska materialet kunde vi inte nyttja kategorin socialt i Angelöws kategorisering av 

motstånd. Orsaken till det är att vi inte valt att studera hur de anställdas sociala 

arbetsrelationer påverkar motståndet eller acceptansen i förändringen.  

7.3 RESULTATDISKUSSION OCH VIDARE FORSKNING  

Utifrån analyserna kan vi slå fast att möjligheten till översättning på lokal nivå har varit 

begränsad hos den studerade verksamheten. Svårigheten att finna sin roll i 

organisationsförändringen och greppa omorganiseringens helhet ger upphov till frustration 

och missnöje. Vi tolkar de anställdas missnöje som ett uttryck mot att inte kunna påverka sin 

situation. Den centrala nivåns krav och kontroll flyttas stegvis ner till lokal nivå och förefaller 

sig begränsa de anställdas handlingsutrymme. På grund av den låga kontrollen skapas 

missnöje eftersom de anställda inte upplever sig kunna påverka sin situation. Kraven upplevs 

inte bara för arbetssituationen utan de anställda upplever också att kraven på anpassning även 

sker i deras privata situation, exempelvis genom att erhålla reducerad lön eller byte av 

arbetstider. Med bakgrund av studiens resultat finns det starka skäl att tro att medarbetares 

delaktighet är en viktig komponent vid organisationsförändringar. 

Orsaken till att de anställda i studien upplever att de inte kan påverka sin situation trots att 

varuhuschefen välkomnar åsikter och frågor kan bero på att avståndet mellan anställd och 

varuhuschef är för stort. Varuhuschefen hade istället kunna valt att delegerat informations- 

och kommunikationsansvar till avdelningscheferna vilket hade underlättat för de anställda att 

framföra sina åsikter och frågor. Vi tror att det kunde ha reducerat stora delar av det uttrycka 

missnöjet. Det kan därför vara av betydelse för andra verksamheter, att vid en 

organisationsförändring tilldela kommunikations- och informationsansvaret till arbetstagarens 

närmaste chef. Om det endast finns en chef i organisationen så är det dennes ansvar att 

reducera oron genom att ofta kommunicera ut ny information till de anställda. Vidare är det 

viktigt att framhålla en positiv ton som i sin tur kan skapa trygghet hos verksamhetens 

anställda.  

Varuhuschefen har höga krav och låg kontroll men accepterar förändringen genom att hen ser 

förändringen som en utmaning. Vidare kan det diskuteras varför varuhuschefen tämligen 

enkelt accepterat förändringen, om det bottnar i hens lojalitet till företaget eller om det är 

någon annan orsak. Verksamheten bör beakta det underliggande missnöjet och ta signalen 

allvarsamt för att motstånd inte ska blossa upp. Trots det uttryckta missnöjet tror vi ändå att 

implementeringen har goda möjligheter att lyckas. De anställda välkomnar förändring 

eftersom det kommer förbättra deras arbetssituation, de är införstådda med målvisionen så väl 

som syftet och menar att förändringen är nödvändig. Gräsberg & Hultberg (2005:43) så väl 

som Angelöw (2010:24) menar att ledningen bör se motstånd och missnöje som en tillgång. 

Verksamheten vi studerat kan således använda missnöjet för utvärdering snarare än betrakta 

det som en brist. Det är viktigare att finna orsakerna till missnöjet eller motståndet snarare än 

att behandla symptomet. För organisationer som genomför förändringar där motstånd möts 

kan dialoger mellan chef och anställd finnas för att reducera missnöjet eller motståndet genom 

samtal, utvärdering och dialog.       
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Den tidigare forskningen som ligger till grund för uppsatsen visar att kommunikationen är en 

av de viktigare faktorerna för att påverka hur de anställda mottar förändringsidén. Av detta 

skäl skulle det vara intressant att angripa problemområdet med ett större fokus på 

kommunikationsaspekten, som vi i denna studie valt att förbise. Genom kommunikation 

motverkas motstånd genom att göra förändringssituationen förstådd. För att kunna förstå 

förändringen krävs det således att de anställda kan översätta och begripliggöra förändringen. 

Utifrån vår uppsats drar vi samma slutsats; vikten av att begripliggöra men även få uttrycka 

åsikter och få möjlighet till att bidra till förändringen. Det finns många faktorer till varför 

motstånd uppstår i organisationsförändringar. I ett vidgat perspektiv är de komponenter vi 

fastslagit som viktiga i en förändringsprocess, lika viktiga i det vardagliga arbetet. Om 

missnöje kan lokaliseras och finna grunden till orsaken kan motstånd förhindras. Att arbeta 

proaktivt för att missnöje inte ska komma att uppstå är kanske ett av de bättre sätten att 

hantera motstånd. Det är lättare att genomföra en förändring om acceptans redan råder på 

arbetsplatsen. 

Mot bakgrund av uppsatsens resultat skulle det vara intressant att utifrån samma 

undersökningspremisser göra en uppföljningsstudie när förändringen väl är genomförd. Vi ser 

forsknings- och utvecklingsbehovet hos begreppet motstånd. I dagsläget finns ingen stipulerad 

begreppsdefinition vilket gör att motstånd automatiskt ställs mot acceptans och i många fall 

likställs med missnöje. Detta gör det svårt att skilja mellan missnöje och motstånd. Samtidigt 

skulle det vara av betydelse att utveckla översättningsbegreppet så det passar den engelska 

motsvarigheten. Ytterligare vidare forskning inom studieområdet skulle vara intressant för att 

se hur ett förändringskoncept inom en koncern översätts inom olika länder eftersom det kan 

uppstå kulturella konflikter på arbetsplatser. I uppsatsen studerade vi översättning på lokal 

nivå och upptäckte att översättningen främst sker på central nivå. Detta skulle vara av intresse 

att undersöka vidare hur översättningen utvecklas där. 
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BILAGOR  
BILAGA 1 

Intervjuguide vi hade tillgång till under intervjun med de anställda. 

Information innan intervjun påbörjas 
Syftet med studien är att utreda hur organisationsförändringen genomförs och upplevs på det aktuella företaget. 

Informationen som fås kommer endast att användas till denna uppsats och inte till några andra ändamål. Du är 

anonym i arbetet, vilket innebär att ingen förutom vi vet vem som sagt vad. Hela intervjun kommer att spelas in, 

detta för att underlätta och försäkra att processen går rätt till. Du har rätt att godkänna transkriberingen, dvs. den 

skriftliga översättningen av inspelningen innan den används i uppsatsen. Inspelningarna och transkriberingen 

kommer att makuleras (förstöras) när uppsatsen är färdig. Du har när som helst, under hela intervjun, rätt att 

avbryta . Enligt samtyckeskravet som ingår i de etiska forskningsaspekterna så måste du godkänna att du tagit 

del av och förstått innebörden av ovanstående information innan intervjun påbörjas. Har du frågor?  

Tema 1. Bakgrundsvariabler 

Hur länge har du arbetat på (företaget)?  

Vad har du för utbildning? 

Hur skulle du beskriva ditt arbete på (företaget)? 

Hur skulle du beskriva samarbetet mellan dina arbetskamrater? 

Hur skulle du beskriva miljön och stämningen på företaget? 

Hur skulle du beskriva förhållandet och relationen mellan ledningen och de anställda? 

Har du valt att söka en ny tjänst? I så fall, vilken? 

Tema 2. Information och kommunikation 

Huvudfråga 1. Kan du berätta lite kort om hur förändringen gått till från början då ni fick 

informationen till där ni är nu?  
 

Hur fick ni informationen om organisationsförändringen?  

Hur kändes det när det var ett faktum? (upplevelse) 

Hur blev stämningen i arbetslaget? (upplevelse) 

Fick du tillräcklig med information om förändringen?  

Var det lätt att förstå informationen?  

Förekom det mycket frågor omkring förändringen?  

Fick du svar på dina frågor?  

Fick du komma med förslag?  

Fått gehör för dem?  

Är det något du har saknat angående informationen eller kommunikationen mellan ledningen 

och er anställda? 

Huvudfråga 2. Skulle du kunna beskriva hur du ser på målet med organisationsförändringen? 
 

Tror du att du har samma syn på organisationsförändringen som ledningen? 

Vad tror du skiljer? / Vad är lika? 

Tema 3. Process, anpassning och upplevelse 

Huvudfråga 3. Kan du berätta om hur du har upplevt förändringen? 
 

Hur tycker du det kändes att arbeta på Bauhaus innan förändringen? – upplevelse 

Hur känns det nu? – upplevelse  

Kan du utveckla? / Förklara närmare? 

Känner du att förändringen var nödvändig? 

Hur känner du inför förändringstakten?  

Har det gått för fort? / För långsamt? 

Hur känner du inför de nya arbetsuppgifterna?  

Hur är dina känslor kring dem? 
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Hur tror du det kommer bli när förändringen är genomförd? – upplevelse 

Är det något du vill tillägga omkring känslorna om upplevelse/reaktion?  

Tema 4. Finns det något du vill tillägga i intervjun som du anser inte tagits upp? 
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BILAGA 2 
Intervjuguiden som de intervjuade anställda hade tillgång till under intervjun. 

Information innan intervjun påbörjas 
Syftet med studien är att utreda hur organisationsförändringen genomförs och upplevs på det aktuella företaget. 

Informationen som fås kommer endast att användas till denna uppsats och inte till några andra ändamål. Du är 

anonym i arbetet, vilket innebär att ingen förutom vi vet vem som sagt vad. Hela intervjun kommer att spelas in, 

detta för att underlätta och försäkra att processen går rätt till. Du har rätt att godkänna transkriberingen, dvs. den 

skriftliga översättningen av inspelningen innan den används i uppsatsen. Inspelningarna och transkriberingen 

kommer att makuleras (förstöras) när uppsatsen är färdig. Du har när som helst, under hela intervjun, rätt att 

avbryta . Enligt samtyckeskravet som ingår i de etiska forskningsaspekterna så måste du godkänna att du tagit 

del av och förstått innebörden av ovanstående information innan intervjun påbörjas. Har du frågor?  

Tema 1. Bakgrundsvariabler 

 Hur länge har du arbetat på (företaget)?  
Vad har du för utbildning? 
Hur skulle du beskriva ditt arbete på (företaget)? 
Hur skulle du beskriva samarbetet mellan dina arbetskamrater? 
Hur skulle du beskriva miljön och stämningen på företaget? 
Hur skulle du beskriva förhållandet och relationen mellan ledningen och de anställda? 
Har du valt att söka en ny tjänst? I så fall, vilken? 

 

Tema 2. Information och kommunikation 

Huvudfråga 1. Kan du berätta lite kort om hur förändringen gått till från början då ni fick 

informationen till där ni är nu?  

Huvudfråga 2. Skulle du kunna beskriva hur du ser på målet med organisationsförändringen? 

 

Tema 3. Processen, anpassning och upplevelse 

Huvudfråga 3. Kan du berätta om hur du har upplevt förändringen? 

 

Tema 4. Finns det något du vill tillägga i intervjun som du anser inte tagits upp? 
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BILAGA 3  

Intervjuguide vi hade tillgång till under intervjun med varuhuschefen. 

 

Frågor innan intervju 
Vi vill använda företagets namn i uppsatsen men detta kommer innebära att du inte kan vara anonym i din roll 

som Varuhuschef. Får vi använda företagsnamnet i uppsatsen eller vill ni vara ett anonymt företag? 

Information innan intervjun påbörjas 
Syftet med studien är att utreda hur organisationsförändringen genomförs och upplevs på det aktuella företaget. 

Informationen som fås kommer endast att användas till denna uppsats och inte till några andra ändamål. Om 

företaget väljer att vara anonymt i studien kommer även du att tillförsäkras anonymitet men om företagets namn 

publiceras i uppsatsen kan vi varken försäkra din roll eller ditt namns anonymitet. Hela intervjun kommer att 

spelas in, detta för att underlätta och försäkra att processen går rätt till. Du har rätt att godkänna transkriberingen, 

dvs. den skriftliga översättningen av inspelningen innan den används i uppsatsen. Inspelningarna och 

transkriberingen kommer att makuleras (förstöras) när uppsatsen är färdig. Du har när som helst, under hela 

intervjun, rätt att avbryta . Enligt samtyckeskravet som ingår i de etiska forskningsaspekterna så måste du 

godkänna att du tagit del av och förstått innebörden av ovanstående information innan intervjun påbörjas. Har du 

eventuella frågor? 

Tema 1. Bakgrundsvariabler 

Hur länge har du arbetat på (förtaget)?  
Vilken tjänst har du? 
Vad har du för utbildning? 
Vad har du haft för tjänst inom företaget? 
När fick du tjänsten som du har nu? 
Hur skulle du beskriva ditt arbete på (företaget)? 

Tema 2. Bakgrundsfrågor till organisationsförändringen 

Huvudfråga 1: Kan du berätta om hur förändringen gått till från början då ni fick 

informationen till där ni är nu? 

Varför gör ni en organisationsförändring? 
Varför genomförs den just nu? 
Var kommer idén ifrån? 
Vem styr och leder organisationsförändringen? 
Vad hoppas ni uppnå? 
Hur länge har den varit planerad? 
När ska förändring betraktas som klar? 
Hur har förändringstakten sett ut? 
 Kändes det gamla arbetssättet föråldrat och det nya är ett sätt att modernisera sig? 
Känner du att du har kunna modifiera förändringsdirektiven för att de ska passa just den här 

enheten? 
Har de anställda haft möjlighet att påverka sin arbetssituation? 
Kan vi få någon skriftlig information som delats ut till de anställda? 

Tema 3. Information och kommunikation i förändringen 

Huvudfråga 2: Hur ser du på kommunikationen och informationen som du fått i och om 

förändringen? 

Hur fick du informationen om organisationsförändringen?  
Fick du tillräcklig med information om förändringen för att kunna genomföra den på ett bra sätt?  
Fick du komma med förslag?  
Känner du att du har fått gehör för dina frågor?   
Har du eller någon annan fått möjlighet att få besöka andra enheter inom koncernen som redan 
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genomfört förändringen? 
Är det något du har saknat angående informationen eller kommunikationen mellan från 

ledningen? 
Tror du att du har samma syn på organisationsförändringen som ledningen? 

Huvudfråga 3: Hur ser du på kommunikation och information som du gett de anställda i och 

om förändringen? 

Anser du att du nått ut med informationen på ett bra sätt till de anställda? 
Hur mottogs informationen på arbetsplatsen? 
Var det lätt att förmedla informationen?  
Tror du att de anställda tyckte att det var lätt att förstå informationen? 
Förekom det mycket frågor omkring förändringen?  
Har du kunnat svara på dessa frågor på ett bra sätt? 
Hur ser du på målet med organisationsförändringen, vart vill ni komma? 

Tema 4. Upplevelse och reaktion genom förändringen 

Huvudfråga 4: Kan du berätta om hur du har upplevt förändringen? 

Hur tycker du det kändes att arbeta på (företaget) innan förändringen?  
Hur känns det nu? (Kan du utveckla? / Förklara närmare?) 
Känner du att förändringen var nödvändig?  
Hur tror du det kommer bli när förändringen är genomförd?  
Hur skulle du beskriva miljön och stämningen på företaget? 
Hur skulle du beskriva ditt förhållande till de anställda nu under förändringen? 

Huvudfråga 5: Hur tror du att de anställda upplevt organisationsförändringen? 

Hur tror du att förändringen påverkar de anställda? 
Hur har du upplevt att stämningen blivit efter att du informerat om organisationsförändringen? 
Upplever du att du fått motstånd från personalen eller har de varit positiva till förändringen?   

 

Tema 5. Finns det något du vill tillägga i intervjun som du anser inte tagits upp? 
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BILAGA 4 
Intervjuguide som varuhuschefen hade tillgång till under intervjun. 

Frågor innan intervju 
Vi vill använda företagets namn i uppsatsen men detta kommer innebära att du inte kan vara anonym i din roll 

som Varuhuschef. Får vi använda företagsnamnet i uppsatsen eller vill ni vara ett anonymt företag? 

Information innan intervjun påbörjas 
Syftet med studien är att utreda hur organisationsförändringen genomförs och upplevs på det aktuella företaget. 

Informationen som fås kommer endast att användas till denna uppsats och inte till några andra ändamål. Om 

företaget väljer att vara anonymt i studien kommer även du att tillförsäkras anonymitet men om företagets namn 

publiceras i uppsatsen kan vi varken försäkra din roll eller ditt namns anonymitet. Hela intervjun kommer att 

spelas in, detta för att underlätta och försäkra att processen går rätt till. Du har rätt att godkänna transkriberingen, 

dvs. den skriftliga översättningen av inspelningen innan den används i uppsatsen. Inspelningarna och 

transkriberingen kommer att makuleras (förstöras) när uppsatsen är färdig. Du har när som helst, under hela 

intervjun, rätt att avbryta . Enligt samtyckeskravet som ingår i de etiska forskningsaspekterna så måste du 

godkänna att du tagit del av och förstått innebörden av ovanstående information innan intervjun påbörjas. Har du 

eventuella frågor? 

Tema 1. Bakgrundsvariabler 

Hur länge har du arbetat på (förtaget)?  

Vilken tjänst har du? 

Vad har du för utbildning? 

Vad har du haft för tjänst inom företaget? 

När fick du tjänsten som du har nu? 

Hur skulle du beskriva ditt arbete på (företaget)? 

 

Tema 2. Bakgrundsfrågor till organisationsförändringen 

Huvudfråga 1. Kan du berätta om hur förändringen gått till från början då ni fick 

informationen till där ni är nu? 

 

Tema 3. Information och kommunikation i förändringen 

Huvudfråga 2. Hur ser du på kommunikationen och informationen som du fått i och om 

förändringen? 

Huvudfråga 3. Hur ser du på kommunikation och information som du gett de anställda i och 

om förändringen? 

 

Tema 4. Upplevelse och reaktion genom förändringen 

Huvudfråga 4: Kan du berätta om hur du har upplevt förändringen? 

Huvudfråga 5: Hur tror du att de anställda upplevt organisationsförändringen? 

 

Tema 5. Finns det något du vill tillägga i intervjun som du anser inte tagits upp? 


