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I 
 

Sammanfattning 
 

Utvecklingen i dagens samhälle går fort, vilket gör att företag ständigt måste anpassa sig 

och förändras. Företagen som inte omarbetar sin strategiska riktning utsätter sig för en 

stor risk, samtidigt som företagen som implementerar förändringsprojekt ofta misslyckas. 

Således är hanteringen av organisationsförändring ett stort företagsekonomiskt problem. 

En orsak till att så många förändringsprojekt misslyckas är att förändringsledare 

underskattar betydelsen av medarbetares roll under förändringsprocessen. 

Redovisningskonsulter befinner sig i en bransch som för tillfället är under förändring, där 

exempelvis ökad automatisering samt avskaffandet av revisionsplikt för små företag 

(SOU, 2008:32) har varit drivande krafter. Detta har medfört att allt större fokus i 

branschen har lagts på affärsrådgivningstjänster i tillägg till de traditionella 

redovisningstjänsterna. Chefer inom branschen verkar välkomna den här förändringen, 

men vad är uppfattningen hos medarbetarna som ska arbeta efter det nya arbetssättet? Det 

är det som detta examensarbete vill besvara och det som lett oss till våra två 

forskningsfrågor; Vad är medarbetares inställning gentemot organisatoriska 

förändringarna inom studiens fallföretag? Vad påverkar medarbetares inställning 

gentemot organisatoriska förändringarna inom den svenska redovisningsbranschen? 

 

Den här studien har en kvalitativ undersökningsdesign där vi utför en exemplifierad 

fallstudie på ett företag vars namn hålls anonymt. Undersökningen är skapad genom semi-

strukturerade intervjuer med fjorton medarbetare i fallföretaget som befinner sig och 

arbetar efter förändringen i redovisningsbranschen. Den teoretiska referensramen i detta 

examensarbete är byggd på teorier om organisatoriska förändringsprocesser av Lewin 

(1947) och Kotter (2002). Därefter har vi delvis utgått från Chois (2011) kategorisering 

av forskningen kring medarbetares attityder till organisatorisk förändring, som följs av 

tidigare forskning inom de fyra aspekterna av konceptet inställning gentemot 

organisatorisk förändring; öppenhet, individuell beredskap, engagemang samt motstånd. 

Utifrån detta skapar vi olika teman om vad som påverkar medarbetares inställning 

gentemot organisatorisk förändring som vi sedan använder till vår empiriska 

undersökning. Inom dessa teman är påverkansfaktorer samlade.  

 

Resultatet visar att medarbetarna på fallföretaget har en positiv inställning gentemot 

organisatoriska förändringarna. Det som gör medarbetarna positivt inställda är; en god 

relation till en informativ och tydlig ledare, en känsla av delaktighet under förändringen, 

att de anser att förändringen är nödvändig, samt att de tycker det är roligt och utvecklade 

att arbeta med affärsrådgivning. Det som försämrar deras inställning är; en låg upplevd 

självförmåga, bristande kommunikation samt samarbetet mellan organisationens 

funktioner. De sju teman som påverkar medarbetares inställning gentemot organisatoriska 

förändringarna inom den svenska redovisningsbranschen är; framtidstro, egenintresse, 

tilltron till egen förmåga, förändringsförmedlande kultur, gruppdynamik, delaktighet och 

påverkan, samt ledarskap. Inom dessa teman är påverkansfaktorer samlade. 

 

  



II 
 

Förord 
 

Detta examensarbete är utfört på Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE) på 

Civilekonomsprogrammet. 

 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår kontaktperson på fallföretaget som 

möjliggjort denna studie. Detta genom att ha ordnat praktiska detaljer inför 

intervjutillfället och medlat den inledande kontakten med respondenterna. Vi vill också 

tacka alla tillmötesgående och trevliga medarbetare på fallföretaget som offrat tid för att 

medverka i denna studie.  De har gett oss värdefull information som har varit till stor nytta 

för denna studie. 

 

Dessutom vill vi tacka vår handledare Ulrica Nylén för hennes stöd och värdefulla 

synpunkter genom hela arbetsprocessen. Hon har gjort oss motiverade till att jobba hårt 

och ständigt förbättra. 

 

Slutligen vill vi tacka alla människor i vår omgivning som stöttat och uppmuntrat oss 

under terminens gång, ett extra tack till vår vän Robert.  

 

 Umeå, maj 2016 

 

 

 

_____________________    _____________________ 

Emil Pohjolainen     Oscar Löfgren 
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1. Inledning 
I detta kapitel förklarar vi först vad en organisatorisk förändring innebär för att sedan 

förklara individens roll i denna process, studiens teoretiska fokus behandlas i 1.1.2–1.1.3. 

Fortsättningsvis redogörs för redovisningskonsulters yrkesroll och sedan beskrivs den 

specifika förändring yrket står inför. Studiens empiriska fokus behandlas således i 1.1.4–

1.1.5. Slutligen klargörs vad och varför vi ämnar undersöka just detta ämne i avsnitt 1.2-

1-5.  
 

1.1 Problembakgrund 
  

1.1.2 Organisationsförändring 

Människor ställs inför möjligheter och behov till förändring varje dag, och varje enskild 

individ måste identifiera dessa möjligheter och ta beslut om hur de vill förändras. 

Förändring är en handling som sker i och med att ett tillstånd lämnas och ett nytt tillstånd 

nås (Bloisi et al, 2006, s. 843). I dessa förändringsprocesser har personer olika preferenser 

vilket påverkar valet av den förändring som görs. Det kan vara allt från att gå till frisören 

för att byta frisyr, att flytta till en annan ort eller att börja äta mer hälsosam mat.  
 

En framgångsrik organisationsförändring sker när en organisation går från ett oönskat 

tillstånd till ett önskvärt tillstånd. Enligt Cawsey, Deszca och Ingols (2011, s. 2) är 

organisatoriska förändringar planerade ändringar av olika organisatoriska komponenter 

som förbättrar effektiviteten i en organisation. Dessa komponenter består av uppdrag, 

visioner, strategier, målsättningar, struktur, processer, system, teknologi och 

medarbetare. Denna definition överensstämmer med detta examensarbete syn på 

organisationsförändringar.  
 

Organisationsförändringar är viktiga eftersom företag som inte förändras tillslut får 

svårigheter att överleva (Bloisi et al, 2007, s. 843). Både små och stora 

förändringsprocesser måste implementeras kontinuerligt för att organisationer ska vara 

konkurrenskraftiga (Park & Kim, 2015, s. 770). Enligt Kotter (2012) kan den nuvarande 

största utmaningen för företagsledare vara att bibehålla konkurrenskraft mitt i den 

turbulenta företagsvärlden som ständigt kräver förändring. Många företag har problem 

med att ligga före, om ens hänga med marknaders förändringar. Medan världen och 

organisationers förutsättningar förändras allt snabbare implementerar ofta organisationer 

transformeringsprocesser som är gamla, långsamma och som ofta misslyckas (Kotter, 

2012, s. 46). Det saknas officiell statistik på detta men det finns indikationer som visar på 

att omkring 66 %, om inte fler, förändringsprojekt misslyckas (Choi, 2011, s. 479).  

Företagen som inte omarbetar sin strategiska riktning på årlig basis utsätter sig för risk, 

trots att så är fallet tar många företag inte initiativ till detta. Således är hantering av de 

ökande, komplexa och snabba förändringarna ett företagsekonomiskt problem (Kotter, 

2012, s. 46-47). Kotter föreslår processer som ska lösa detta problem, som till stor del 

handlar om att uppmärksamma den stora förändringsmöjligheten och sedan göra personal 

varse och dedikerade att tillvarata denna möjlighet (Kotter, 2012, s.51-54). 
 

Kurt Lewin (1947) ses som fadern av forskningen kring organisationsförändring 

(Cummings et al, 2016, s. 34) och hans trestegsmodell med stegen unfreezing, moving 

och freezing har haft stor påverkan på hur forskare ser på organisationsförändring än idag 

(Devos et al, 2007, s. 609; Holt et al, 2007, s. 232; Lines, 2005, s. 21). Denna modell visar 

på hur en organisation går från att utmana medarbetarnas beteenden genom att göra 
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situationen instabil, till att slutligen stabilisera situationen när medarbetarna har skapat 

nya beteenden som stödjer förändringen (Lewin, 1947, s. 34). De två senaste decennierna 

har den främsta forskaren inom organisatorisk förändring varit John Kotter. År 1995 skrev 

Kotter Leading Change, i denna presenterades åtta steg som människor uppmanas följa 

för att lyckas med större organisatoriska förändringar (Kotter, 1995). Modellen fick- och 

har än idag stor betydelse för det teoretiska ämnesområde som examensarbetet 

undersöker. 
   
Initiativtagande gentemot en förändring kan ses som något positivt, men ofta finns det 

motstånd till förändring bland medarbetare. I och med organisatorisk utveckling och 

förändring är människors individuella inställning en påverkande faktor till förändringens 

acceptans. Förståelsen för vad själva förändringen inkluderar, är det mest problematiska 

vid hantering av förändring (Popescu et al, 2011, s. 16-18). I exempelvis tjänsteföretag, 

där personal har ett högt ansvarstagande och de möter krav på tillförlitlighet, är förändring 

oftare förknippat med osäkerhet då personal känner att förändring är mer utmanade och 

svårhanterligt (Popescu et al, 2011, s. 28). 
 

1.1.3 Individens roll vid organisatorisk förändring 

Individer har en väldigt viktig roll i organisatoriska förändringar, eftersom det är 

individerna som tillsammans ska nå organisationens mål. Det betyder att organisatorisk 

förändring framförallt handlar om att hantera människornas känslor under denna process 

(Lizar et al, 2015, s. 343).  Kotter (2002) hävdar att den centrala frågan vid en 

organisatorisk förändring är att nå medarbetares känslor och ändra deras beteende så att 

de stödjer förändringen. Den största anledningen till varför så många organisatoriska 

förändringar misslyckas är att organisationer underskattar betydelsen av individerna. Om 

organisationen ska förändras måste människorna i organisationen också förändras (Devos 

et al, 2007, s. 608). Enligt Choi (2011, s. 479-480) grundar sig lyckade organisatoriska 

förändringar i hur medarbetares arbetsbeteende är kopplat till förändringen, att 

medarbetarna är huvudfaktorn för organisatorisk förändring och att många 

förändringsprojekt misslyckas på grund av att ledare underskattar medarbetare som den 

centrala drivkraften i dessa. 

 

 Medan vissa medarbetare inte besväras alls av organisatoriska förändringar och snarare 

ser det som en chans att utvecklas och lära sig, reagerar vissa negativt på de minsta 

förändringar (Wanberg & Banas, 2000, s. 132). Turner Parish, Cadwallader och Busch 

(2008) studerar hur en organisation framgångsrikt kan implementera organisatorisk 

förändring, med ett huvudfokus på rollerna medarbetarna har i denna process. Det börjar 

bli ett allt större intresse i att förstå hur förändring upplevs bland enskilda medarbetare, 

och allt mer forskning har börjat undersöka den roll engagerade medarbetare har vid 

organisationers förändringssituationer (Turner Parish et al, 2008, s. 33). Allt för ofta tar 

chefer beslut om en förändringsprocess i organisationen genom att enbart tänka på hur 

företagets prestation kommer påverkas av förändringen, när de även måste ha i åtanke 

hur, och på vilket sätt, medarbetarna i organisationen kommer påverkas av förändringen 

(Turner Parish et al, 2008, s. 33).  
 

Maheshwari och Vohra (2015) tittar på hur olika interna arbetsmetoder stärker 

relationerna mellan medarbetare i en organisation under förändring. Samt hur dessa HR-

rutiner påverkar medarbetares upplevelse av en organisatorisk förändring. 

Förändringsrelaterade HR-rutiner skapar en positiv upplevelse bland medarbetare och 

höjer engagemanget, samtidigt som det minskar motståndet till förändring (Mahesharwi 
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& Vohra, 2015, s. 879). Det betyder att medarbetarna har en positiv syn på en 

organisatorisk förändring om de är fullt medvetna om varför förändringen krävs och 

implementeras. Det är viktigt att få med personalen på en organisatorisk förändring då 

det kan finnas ett motstånd till den, trots att förändringen behövs (Mahesharwi & Vohra, 

2015, s. 888). 
 

Individen i detta examensarbete utgörs av medarbetare i redovisningsbranschen. Dessa är 

för tillfället i en organisatorisk förändring, vilket kommer beskrivas i 

problembakgrundens fortsättning. 
  
1.1.4 Yrket som redovisningskonsult 

Redovisningskonsulter har en stor bredd på sina arbetsuppgifter och sköter 

organisationers bokföring, betalning, kalkylering, fakturering, löner, analyser, bokslut, 

deklarationer och årsredovisningar. Sammantaget, utgörs redovisningskonsulters arbete 

av ekonomisk dokumentering och redovisning utav finansiell data.  Tidigare utförde 

redovisningskonsulter nästintill enbart finansiell rapportering, men på senare år har de 

även börjat utföra affärsrådgivning (SRF, 2016). 

 

Enligt Hartstein (2013, s. 39) behöver redovisningsbyråer ge affärsrådgivning för att öka 

deras lönsamhet och inkomstflöden. När redovisningskonsulter agerar som 

affärsrådgivare förstärker de skatte-, redovisning- och finansiell rapportering med 

rådgivande tjänster. Denna rådgivning utgörs av planering rörande företags framtid, 

exempelvis strategi- och verksamhetsutveckling. Redovisningskonsulter bör inte enbart 

sköta företags löpande bokföring, utan även hjälpa företag att bli mer framgångsrika och 

lönsamma genom affärsutveckling (Hartstein, 2013, s. 36). När vi använder termen 

affärsrådgivning i detta examensarbete, menar vi en tjänst där organisationer får 

strategiska råd om hur de ska utveckla sin organisation i framtiden för att förbättra deras 

verksamhet.  

 

Det är lätt att blanda ihop redovisningskonsulter med revisorer. En revisor utför revision, 

granskning med ett särskilt syfte och en särskild granskning av företag (SRF, 2016). Att 

revisorer ger råd till klienter och samtidigt verkar som oberoende granskare är 

problematiskt och har fått kritik (Bursell & Neurath, 2010), denna dubbla roll har inte 

redovisningskonsulter vilket gör det mer problemfritt för dem att erbjuda 

affärsrådgivning.  
 

1.1.5 Redovisningsbranschen är under förändring 

Organisationerna inom redovisningsbranschen genomgår för tillfället stora förändringar. 

Branschen behöver bli mer proaktiv och skapa nya strategier för att överleva och 

utvecklas. Sammantaget innebär detta ett större fokus på att integrera 

managementkonsultering och affärsrådgivning i en större utsträckning (Henry & Hicks, 

2015, s. 12). 
 

Enligt Henry och Hicks (2015, s. 10-12) kommer marknadens förändring, 

genomträngande teknologi, förändringar i populationen och ökad specialisering att vara 

fyra stora övergripande förändringsfaktorer som måste beaktas och hanteras. Marknadens 

förändring skedde till följd av att redovisningsbranschen var en mogen marknad, innan 

förändringen var producerad service den samma som den alltid varit, vilket begränsade 

möjligheten till nya inkomstflöden. Idag är lönsamheten i branschen hotad av ökad 

konkurrens, närliggande tjänster och nya inträden på marknaden. De kommande fem åren 

står redovisningsbranschen inför stora förändringar i och med att redovisningstjänster 



4 
 

kommer ersättas utav flera outsourcing-alternativ samt på grund av den teknologiska 

utvecklingen som möjliggör att arbetsprocesserna inom yrket automatiseras (Henry & 

Hicks, 2015, s. 10-11). Genomträngande teknologi kommer göra att ekonomisk 

dataframställning och rapportskrivning blir effektivare och enklare att utföra. Detta anses 

innebära att ekonomiska beräkningar åt kunder blir mindre viktigt medan 

affärsrådgivning blir viktigare. Kunder behöver hjälp att analysera sina affärsmöjligheter, 

få mer strategiska råd samt erhålla assistans i framtida organisatoriskt beslutsfattande. 

Således uppmuntras ett fokus på tjänster som varken kan outsourcas eller automatiseras, 

istället för ett primärt fokus på traditionella finansiella beräkningar. 

Redovisningsbranschen tros i framtiden i allt större utsträckning behöva skapa kreativa 

och innovativa värden för deras klienter (Henry & Hicks, 2015, s. 11). Förändringar i 

populationen kommer innebära att demografiska faktorer gör att fler välutbildade inom 

yrket kommer kunna röra sig mellan redovisningsbyråer mer frekvent. Det förutspås bli 

viktigare att lyckas hålla kvar kompetenta medarbetare (Henry & Hicks, 2015, s. 11). 

Ökad specialisering är ett krav som kommer påverka yrket. Henry och Hicks presenterar 

två alternativa förslag på vad detta kommer innebära i framtiden. Den ena är att det 

kommer finnas ”revisorer av finansiell information” och generella affärsrådgivare. Den 

andra förutsägelsen hävdar att kunder kommer efterfråga redovisningsspecialister i olika 

former istället för generella revision och redovisningskonsulter. Även om dessa syner 

motsätter sig varandra, så betyder ökad specialisering att redovisningsbyråer måste nischa 

sig och vara specialister på både den finansiella rapporteringen samt den mångsidiga 

affärsmässiga rådgivningen (Henry & Hicks, 2015, s. 11-12).       
 

FAR som är den svenska branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och 

rådgivare gav ut en rapport framtagen av konsult- och analysföretaget Kairos Future 

(Kempe, 2013). Rapporten är från 2013 och behandlar branschens framtid, den 

överensstämmer med Henry och Hicks (2015) forskning. Digitalisering, globalisering och 

kunders förändrade värderingar är några av de drivkrafter som påverkar hur branschen 

håller på att förändras (Kempe, 2013, s. 25-29).  Redan idag går det att se hur 

redovisningstjänster har börjat automatiseras och digitaliseras runt om i världen (Kempe, 

2013. s. 26).  
 

En relativt ny händelse och drivkraft som är specifik för förändringen i den svenska 

redovisningsbranschen är avskaffandet av revisionsplikt för små företag, som trädde i 

kraft år 2010. Det sattes tre gränsvärden för att avgöra vilka företag som skulle få 

möjligheten att avstå revision, dessa var att balansomslutningen ska vara under 1,5 

MSEK, nettoomsättning ska vara under 3 MSEK och företaget får högst ha tre anställda. 

De företag som uppfyller två av dessa gränsvärden, vilket då omfattades av runt 70 

procent av Sveriges aktiebolag, gavs alltså möjligheten att välja om de i fortsättningen 

vill ha revision eller inte (SOU, 2008:32). Enligt ett pressmeddelande från Visma (2015-

04-17) som har tagit fram statistik från UC och SCB, ökar konkurrensen inom 

redovisningsbranschen, då antalet redovisningsbyråer har ökat med 21 % sedan 

avskaffandet av revisionsplikten. Vissa företag har valt att ha kvar sin revisor, men de 

allra flesta har valt att anställa en redovisningskonsult istället (Cajnerud, 2015). 

Redovisningskonsulter kan bidra med rådgivning i större utsträckning än revisorer, då 

dessa har en roll som oberoende granskare.  
 

Kairos Futures framtidsstudie visar att branschen kommer förändras markant, och att just 

affärsrådgivning kommer vara ett växande och dominerande område. Redovisning 

kommer fortsätta vara lika viktig som idag samtidigt som revision blir ett mindre 
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betydelsefullt område i branschen. I en allt mer komplex värld tror både branschens 

medlemmar och kunder på en större efterfrågan på rådgivningstjänster inom skatt, 

bolagsrätt, juridik samt redovisning, finansiering och managementkonsulttjänster 

(Kempe, 2013, s. 15).  Då traditionell redovisning har mognat som bransch samtidigt som 

nya tjänster växer, innebär detta att det sker en branschglidning (Kempe, 2013, s. 39). En 

branschglidning pågår eftersom redovisningsbyråernas utbud av tjänster börjar innefatta 

samma tjänster som erbjuds inom managementkonsultbranschen, exempelvis 

affärsutveckling. År 2013 var redan en fjärdedel av de anställda på de största 

revisionsbyråerna rådgivare, och på grund av att rådgivare har högre arvode per timme 

än revisorer, alstras runt en tredjedel av företagens intäkter från just rådgivning (Kempe, 

2013, s. 39). 
 

Enligt en rapport av Fölster och Hultman (2014, s. 12-13) från Stiftelsen för strategisk 

forskning kommer 89 % av redovisningskonsulternas arbetsuppgifter att automatiseras de 

närmsta två decennierna. En övervägande del av branschens chefer välkomnar denna 

förändring, framförallt eftersom det medför färre manuella moment och mindre 

pappersarbete (Gustavsson, 2016).  

 

Studier och undersökningar har gjorts kring den förändring som sker inom 

redovisningsbranschen, vilket detta examensarbete har redogjort för i 1.1.5 ovan. Det 

verkar som om chefer är angelägna att förändra deras organisationer och fokusera mer på 

affärsrådgivning som tjänst. Men för att de ska lyckas att förändras är det viktigt att ta 

hänsyn till medarbetarnas uppfattning och inställning gentemot den förändring som sker. 

För att chefer ska veta hur de ska implementera organisatoriska förändringar så tror vi att 

det är viktigt för dem att veta medarbetares inställning till förändringarna som krävs. 

Därför kommer vi utforma en sådan studie. 
 

1.2 Studiens bidrag 
 

1.2.1 Teoretiskt bidrag 

Det finns begränsad forskning om hur medarbetare uppfattar förändringen i den svenska 

redovisningsbranschen. Detta betyder att denna studie bidrar till den vetenskapliga 

forskningen inom detta område. I detta examensarbete ämnar vi bidra med forskning 

kring hur medarbetare förhåller sig till organisationsförändringen i 

redovisningsbranschen. Den teoretiska grund som används för en kartläggning och 

konceptualisering av medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring, är 

ämnad kunna användas även vid andra liknande förändringar.  

 

För att kunna kartlägga och förstå medarbetares inställning anser vi att det subjektiva 

konceptet inställning behöver brytas ned. I detta examensarbete kommer vi först förklara 

aspekter vi tror utgör medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring. Inom 

dessa aspekter kommer vi försöka identifiera påverkansfaktorer för medarbetares 

inställning. Vi tror att det behövs teman som identifierar områden som bör undersökas för 

att förstå vad medarbetares inställning är och hur den skapas. För att kunna fånga 

medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring, kommer vi kategorisera alla 

påverkansfaktorer till olika teman. Tillsammans kommer dessa aspekter, 

påverkansfaktorer och teman ligga till grund för studiens undersökning och förståelse 

utav medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring.  
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Detta examensarbetes forskningsgap utgörs av att det saknas breda studier som inkluderar 

allt som påverkar, utgör och skapar medarbetar inställning gentemot organisatorisk 

förändring. Dessutom har vi inte funnit forskning om medarbetares inställning gentemot 

de organisatoriska förändringarna som sker i redovisningsbranschen, som innebär en 

större fokus på affärsrådgivning. Vårt identifierade forskningsgap är viktigt att undersöka 

eftersom företag behöver förstå sina medarbetares inställning gentemot organisatorisk 

förändring. Annars finns det större risk att organisatoriska förändringar misslyckas eller 

genomgås på ett ineffektivt sätt.      

 

1.2.2 Praktiskt bidrag 

Istället för att välja en förändring där en komponent förändras, har vi valt en mer 

omfattande förändring som innehåller flera olika dimensioner. Som nämnt tidigare sker 

det för tillfället många förändringar samtidigt inom redovisningsbranschen, vilket leder 

till en stor förändring där ökad fokus på affärsrådgivning blir viktigare (se 1.1.5). En 

pågående förändring har valts eftersom individers faktiska inställning till förändringen 

inte hunnit skapats före förändringen och inställningar kan ändras efter att förändringen 

skett. Denna förändring sker långsamt och successivt över flera år, detta ser vi som en 

styrka då vi tror att medarbetare har haft en längre tid på sig att bilda inställningar 

gentemot förändringen. I redovisningsbranschens förändringsklimat menar vi att det finns 

ett praktiskt behov av att öka insikterna för hur medarbetarna i branschen tänker och vad 

de har för inställning gentemot förändringen i deras bransch och organisationer. Vi har 

valt att utföra en fallstudie på ett företag i branschen som för tillfället genomgår denna 

förändring, och företagets namn kommer hållas anonymt i detta examensarbete. 

Fallstudien kommer främst generera en indikation på vad som bör beaktas och hanteras 

hos medarbetarna i den undersökta organisationen, men kan även vara givande för övriga 

förändringsledare inom redovisningsbranschen. Denna indikation är viktig eftersom 

medarbetare har en central roll vid organisatoriska förändringar. 
 

1.3 Problemformuleringar  
Detta examensarbete vill öka förståelsen för hur medarbetare tar sig an organisatorisk 

förändring. I detta fall specifikt den förändring som kom till stånd vid avskaffandet av 

revisionsplikt för små företag samt den ökade automatiseringen som har lett till en 

branschglidning i redovisningsbranschen, som lett till ett ökat fokus på affärsrådgivning. 

Baserat på denna bakgrund och det underutforskade område som vi funnit i tidigare 

forskning har vi formulerat följande problemformuleringar:    
 

Vad är medarbetares inställning gentemot organisatoriska förändringarna inom studiens 

fallföretag?  
 

Vad påverkar medarbetares inställning gentemot organisatoriska förändringarna inom 

den svenska redovisningsbranschen? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att förstå vad medarbetare inom den svenska 

redovisningsbranschen har för inställning gentemot organisatorisk förändring, samt vad 

som påverkar deras inställning. Vidare är syftet med detta examensarbete att komma med 

rekommendationer till fallföretaget, om vad som kan göra att medarbetarna får en mer 

positiv inställning till att arbeta mer med affärsrådgivning. Genom att besvara våra syften 

kan insikter genereras för hur andra företag som genomgår liknande förändringar kan 

undersöka medarbetarnas inställning gentemot förändring.  
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1.5 Ämnesval 
Valet av ämne har sitt ursprung i vårt intresse av management och 

organisationsförändring (change management/organizational change), ur ett praktiskt 

såväl som teoretiskt perspektiv. Som beskrivet i inledningskapitlet är förändringar 

ständiga orosmoln för organisationer och de resulterar ofta i misslyckanden.  Vi tycker 

det är intressant med personalhantering och organisationspsykologi, och därför valde vi 

att fokusera på ett medarbetarperspektiv på organisationsförändring. 
 

Under en av kurserna på Handelshögskolan vid Umeå universitet fick vi möjlighet att få 

inblick i en redovisningsbyrå och de problem och möjligheter som möttes i den 

förändrande externa miljön de befann sig i. Denna bransch visade sig vara väldigt 

intressant utifrån ett medarbetarperspektiv. Att få med medarbetarna på de 

organisatoriska förändringarna samt förändringen i redovisningsbranschen i sig, ansåg vi 

var spännande och detta ville vi fördjupa oss i. Vi insåg att den största utmaningen för en 

chef vid en organisationsförändring inte är att exempelvis öka eller bibehålla lönsamheten 

utan istället att skapa en positiv inställning hos medarbetarna.   
 

Således är det kombinationen av vår bakgrund med intresse av management tillsammans 

med förändringen i redovisningsbranschen i sig som är grunden till vårt ämnesval. Vi vill 

undersöka medarbetares inställning gentemot organisationsförändring inom 

redovisningsbranschen. Då vi vill undersöka medarbetares syn på organisatorisk 

förändring, verkar förändringen inom redovisningsbranschen vara en passande förändring 

att studera.  
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras de vetenskapliga utgångspunkterna för detta examensarbete. 

Dessa är avgränsningar, förförståelse, verklighetssyn, kunskapssyn, angreppssätt, 

undersökningsdesign samt litteratursökning och källkritik. 
 

2.1 Avgränsningar 
Detta examensarbete undersöker medarbetares inställning gentemot organisatorisk 

förändring, och gör detta i just redovisningsbranschen. Det görs eftersom den branschen 

är mitt i en större förändring, där affärsrådgivning blir viktigare. För att kunna undersöka 

unika subjektiva upplevelser har vi valt att undersöka inställning hos endast ett företag. 

Vi har valt att exkludera revisorer trots att de utför liknande uppgifter som 

redovisningskonsulter. Det har vi gjort eftersom det inte finns några revisorer på 

fallföretaget och för att de har svårare att ge affärsrådgivning då de har till uppgift att 

granska.    
 

2.2 Vetenskapsfilosofi 
Vetenskapsfilosofi handlar om hur kunskap utvecklas och vad den grundar sig i. I 

vetenskapliga arbeten påverkas metodval och forskningsstrategi av författarnas syn på 

vad som är verklighet och kunskap kopplat till det kontext som studeras. 

Vetenskapsfilosofin delger viktiga antaganden för hur denna uppsats ser på världen och 

detta behövs för att förstå examensarbetets utförande (Saunders et al, 2007, s. 100-102). 

Författarnas kunskapssyn, verklighetssyn och förförståelse är de antaganden som behöver 

lyftas fram för att resultat av detta examensarbete ska tolkas på rätt sätt. 
 

2.2.1 Förförståelse 

Vi båda är studenter på Civilekonomprogrammet med inriktning mot management på 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Under vår studietid har vi erhållit teoretisk 

kunskap om ledarskap, organisationsprocesser, organisationsstrategier, 

organisationspsykologi och en stor del av vår förförståelse angående medarbetares 

perspektiv vid organisationsförändring grundar sig i detta. I en av programmets kurser 

hade vi tillsammans i uppgift att utforma en strategiplan åt en redovisningsbyrå och det 

var här intresset att undersöka just den här branschen fångades. Denna redovisningsbyrå, 

försökte anpassa sig efter förändringarna i branschen och där av blev företaget en lämplig 

organisation att utföra examensarbetets fallstudie på. Redan innan examensarbetets start 

hade vi en uppfattning om förändringen som redovisningsbranschen genomgår samt 

problematiken och betydelsen av att få medarbetarna att följa den nya riktningen.  Detta 

har möjligtvis påverkat varför vi har avgränsat oss till just den här förändringen och inte 

tittat närmare på andra möjliga alternativ. Vi har emellertid begränsad tidigare kunskap 

om det praktiska arbetet som redovisningskonsulten utför och hur det faktiskt är att arbeta 

i denna miljö.  
 

2.2.2 Verklighetssyn 

Verklighetsteori brukar kallas för ontologi och denna har till uppgift att redogöra för hur 

sociala entiteter bör uppfattas. Enligt objektivism är de sociala aktörerna i en yttre 

verklighet samt existensen och betydelsen av sociala företeelser antas vara oberoende av 

de sociala aktörerna. Konstruktionism, eller social konstruktionism, å andra sidan anser 

att sociala företeelser är konstruktioner som kontinuerligt förändras och bildas i och med 

social interaktion mellan aktörer (Bryman, 2011, s. 35-37). Enligt denna syn är 

verkligheten socialt konstruerad, och sociala aktörer kan tolka en och samma situation på 
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helt olika sätt. Det betyder alltså att individer kommer uppfatta olika situationer på 

varierande sätt, som en konsekvens av deras egen syn på världen (Saunders, 2007. s. 108). 
 

I detta examensarbete har vi ett konstruktionistiskt synsätt, då vi ser verkligheten som en 

social konstruktion. Vi tror att medarbetare i en organisation till en hög grad både 

påverkar och påverkas av varandra. Enligt oss är det inte möjligt att ha en objektivistisk 

vetenskapssyn i detta examensarbete. Det är istället sociala mönstren hos en individ som 

påverkar hur verkligheten ser ut. Där av har medarbetare möjligheten att påverka sin egen 

verklighet, de är inte enbart styrd av den organisatoriska kontexten. Att dessa sociala 

företeelser kontinuerligt förändras anser vi vara av betydelse, då resultatet beror på 

tillfället när undersökningen sker. Om undersökningen hade genomförts vid ett annat 

tillfälle tror vi att resultatet troligtvis hade kunnat se annorlunda ut.   
 

2.2.3 Kunskapssyn 

Kunskapsteori brukar kallas för epistemologi och denna har till uppgift att redogöra vad 

som bör uppfattas som kunskap inom berört ämnesområde (Bryman, 2011, s. 29). 

Epistemologi kan delas upp i tre olika perspektiv; positivism, realism och interpretativism 

(Bryman, 2011, s. 30-32; Saunders et al, 2007, s. 103-106). Positivismen förespråkar ett 

naturvetenskapligt synsätt där fakta är värderingsfri och generaliserbar. Kunskap är 

mätbart och det finns ett rätt svar på det som undersöks (Bryman, 2011, s. 30). Realism 

kan delas in i empirisk realism och kritisk realism. När realism nämns avses empirisk 

realism där forskare anser sig kunna förklara den faktiska verkligheten genom att använda 

de rätta metoderna. I kritisk realism anser forskare att de kanske inte kan ge en direkt och 

korrekt spegelbild utav verkligheten, men att de kan förstå och ge ett perspektiv av 

verkligheten med hjälp av teorier (Bryman, 2011, s. 31). Interpretativismen är 

positivismens antonym då den ämnar förstå och förklara den subjektiva innebörden av 

sociala handlingar genom att anta ett tolkande perspektiv. Eftersom människor och 

institutioner utgör en social komplex verklighet anser interpretativister att en positivistiskt 

naturvetenskaplig syn på verkligheten är för enkel och försummande. Hermeneutisk-

fenomenologisk interpretativism skapar förståelse för individers beteende utifrån de 

sociala aktörernas perspektiv (Bryman, 2011, s. 32-34). Enligt Dahlgren och Johansson 

(2009) är fenomenografi lämplig då människors tankar om fenomen ska analyseras. 

Fenomenografi vill beskriva hur människor förstår fenomen i omvärlden genom att förstå 

de begränsade antalet sätt som företeelser i omgivningen kan uppfattas hos studieobjekt 

(Dahlgren & Johansson, 2009, s. 122-123).  
 

Hermeneutisk-fenomenologisk interpretativism är mest lämplig för vår studie då 

medarbetares egna perspektiv kommer framställas i empirin för att sedan tolkas och 

förstås av oss i analysen. Organisatorisk förändring utgör fenomenet vi undersöker medan 

medarbetares inställning gentemot denna utgör uppfattningen av fenomenet. Denna 

kunskap är subjektiv samt komplex, och är enligt oss omöjlig att förstå med en 

naturvetenskaplig vetenskapssyn. Trots att denna uppsats är interpretativistisk så har den 

tendenser från ett kritiskt realistiskt perspektiv eftersom vi tror kunna använda tidigare 

teorier för att ge en bild utav verkligheten.  
 

2.3 Angreppssätt 
Vid samhällsvetenskapliga studier brukar relationen mellan teori och forskning vanligtvis 

delas upp i två olika angreppssätt, det deduktiva och det induktiva. När det deduktiva 

angreppssättet används är det teorier som alstrar observationer och resultat. När det 

induktiva angreppssättet används är det observationer och resultat, som alstrar teorier 
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(Bryman, 2011, s. 28). Det är fördelaktigt att inte se angreppssätt entydigt och 

genomgående gällande eftersom angreppsstrategin kan involvera olika tendenser från de 

båda perspektiven (Bryman, 2011, s. 29). 
 

Deduktion är det vanligaste tillvägagångssättet vid samhällsvetenskaplig forskning och i 

majoriteten av fall använder denna (oftast kvantitativa metoder) hypotesprövande 

konstellationer. Motsatsen till detta utgörs av kvalitativa undersökningar som istället är 

hypotesgenererande och ofta induktiva (Backman, 2008, s. 54). En hypotes är ett svar på 

en fråga, vars svar prövas för att ge ett resultat samt veta vad som empiriskt bör fokuseras 

på. Om en ficklampa är trasig och vi undrar varför, kan en hypotes vara att batteriet är 

slut. Stämmer inte detta förkastas hypotesen men om det däremot stämmer så har vi ett 

resultat och något att eventuellt undersöka vidare (Backman, 2008, s. 30). En kvalitativ 

metod som ofta sammankopplas med ett induktivt angreppssätt behöver inte alltid följa 

den traditionella mallen där observationer och resultat leder till nya teorier. Induktiva 

metoder bildar slutsatser genom att generalisera och ta ut det viktiga från observationer 

(empirin). När induktiva processer skapat intressanta och givande slutsatser har det ofta 

visat sig att nya tydliga teorier inte framkommit. Dessutom har det visat sig att många 

kvalitativa studier som inte alstrar teorier i slutet, istället använt teorier som en grund 

inför deras kvalitativa metoder (Bryman, 2011, s. 28-29). 
 

Vi anser att examensarbetet inledningsvis är deduktiv då teorier utgör grunden och formar 

upplägget av intervjuerna. Detta examensarbete börjar med teorier som övergår i 

observationer och resultat men den är mer hypotesgenererande än hypotesprövande.  Inga 

hypoteser har gjorts inledningsvis då vi anser att de svar som skulle utgöra hypoteser är 

för komplexa för oss att anta. Att göra förenklade hypoteser som egentligen är för simpla 

kan hindra detta arbete från att ge ett givande resultat, i vår mening. Vi börjar med en 

tendens till deduktiv ansats men slutar med en tendens till induktiv, vars mål är att förstå, 

ge en övergripande bild och utveckla kunskapen om medarbetares inställning gentemot 

organisatorisk förändring.  
 

Fortsättningsvis kan angreppssättet i detta arbete betraktas som en kombination av den 

deduktiva och induktiva ansatsen. Detta kallas för ett abduktivt angreppssätt (Dubois & 

Gadde, 2002).  Empirin och teorin går vart om varandra för att successivt under arbetets 

gång skapa en mer klargörande förståelse av de båda. Oväntade fynd från empirin kan 

analyseras och utforskas djupare istället för att bortses från, vid en sådan abduktiv ansats 

(Dubois & Gadde, 2002, s. 555). Studier med en abduktiv process skapar möjlighet för 

teorin att kompletteras och revideras under uppsatsens gång då empirin och dess teori 

införlivar nya upptäckter (Dubois & Gadde, 2002, s. 559). Empirin är den berättande 

rösten som kan framhäva intressanta upptäckter. Vår empiriska dataanalys och därefter 

slutsatser görs på empirins egen historia och försöker ta avstånd från våra egna 

förutfattade antagande. Intervjuerna kommer hållas öppna för att respondenternas svar 

kan medföra att det framkommer oväntad ny data som bör beaktas och användas (detta 

utvecklas i framställningsstrategin 4.6.1).   
 

En iterativ strategi antas när forskare gör en ytterligare undersökning som har till syfte att 

etablera och pröva hållbarheten av den teori forskaren tidigare framställt. Då sker en 

process där forskaren går fram och tillbaka för att förbättra sin förståelse för bägge delarna 

(Bryman, 2011, s. 28).  Vårt examensarbete är iterativt eftersom vi först har gjort en 

litteratursökning som resulterat i en ny teori om åtta teman som påverkar medarbetares 

inställning gentemot organisatorisk förändring. För att undersöka hur teorin fungerar i 
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praktiken, samt för att utveckla och revidera teorin ytterligare gör vi en fallstudie där 

denna teori används. 

 

2.4 Undersökningsdesign 
Forskningsstrategi och metodologi brukar indelas i kvantitativ- respektive kvalitativ 

forskning. Huvudsakligen inriktar sig kvantitativ forskning på kvantifiering av analys och 

data medan kvalitativ forskning inriktar sig på ord istället för siffror när data samlas in 

och analyseras (Bryman, 2011, s. 651). I relativt breda termer försöker kvantitativ metod 

förklara medan kvalitativ metod försöker förstå (Bryman, 2011, s. 40). I detta 

examensarbete försöker vi förstå vad medarbetares inställning gentemot organisatorisk 

förändring är, således har vår forskningsfråga lett oss till att välja en kvalitativ 

undersökningsdesign.  
 

Backman (2008, s. 54) hävdar att tre framträdande begrepp i den kvalitativa forskningen 

är innebörd, kontext och process. Med innebörd menas att uppmärksamhet dediceras till 

hur individer tolkar, upplever och strukturerar verkligheten omkring dem, förankrat till 

tidigare upplevelser och erfarenheter. Med kontext menas att man observerar individer i 

deras naturliga miljö istället för laboratoriskt. Slutligen är det processer som observeras 

istället för produkter eller resultat (Backman, 2008, s. 54). Vi anser att dessa tre begrepp 

är framträdande i detta examensarbete då; organisatoriska förändringens innebörd för 

medarbetares uppfattning undersöks. Denna undersökning genomförs i en kontext där 

redovisningsbranschens förändringar påverkar medarbetarna i redovisningsbyrån som 

utgör examensarbetets fallföretag. Medarbetarna är mitt i den sociala processen av att 

anpassa sig och arbeta med den organisatoriska förändringen i fråga. Våra respondenter 

delger hur förändringsprocessen har sett ut hittills men vi fokuserar på att förstå vad 

inställningen gentemot organisatorisk förändring är vid den tidpunkt som intervjuerna 

görs.  

 

2.5 Litteratursökning & källkritik 
Organisationsförändring är ett väldigt omfattade område med mycket litteratur och 

artiklar om det. Det största problemet har inte varit att hitta tidigare forskning utan snarare 

att urskilja de vetenskapliga artiklar som var mest relevanta för vårt ämnesområde. 

Studien baseras på artiklar tillgängliga via Umeå universitetsbiblioteks databas och 

Business Source Premier (EBSCO), och av denna stora mängd av artiklar riktade vi 

främst in oss på undersökningar med ett medarbetarperspektiv på 

organisationsförändring. Vi har även gått igenom relevanta journaler inom 

ämnesområdet, bland annat “Journal of Organizational Change Management” för att 

hitta titlar som verkat passande. För att hitta primärkällorna har vi letat igenom 

referenslistorna på de relevanta artiklarna. Det har gjorts för att säkerställa att 

sekundärkällan inte snedvridit informationen från primärkällan. 
 

Chois (2011) litteratursammanfattning har samlat forskningen om medarbetares attityder 

gentemot organisationsförändring, och vår teoretiska referensram grundar sig till viss del 

på Chois sammanställning av tidigare forskning. Därutöver har vi även använt oss av 

ytterligare vetenskapliga artiklar inom kategorierna (readiness, cynicim, commitment, 

openess) som inte är en del av Chois (2011) studie. Vi har även gjort vissa andra 

tolkningar på ämnet. Följande kategorier (readiness, cynicm, commitment, openess) har 

vi använt oss av som grund till vår litteratursökning för att hitta påverkansfaktorer till 

medarbetares inställning gentemot organisationsförändring. Vi även läst de 56 artiklar 
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som ingick i Chois (2011) litteratursammanfattning och funnit påverkande faktorer till 

medarbetares inställning gentemot organisatorisk inställning, i vissa av dessa.  
 

För att belysa problemområdets aktualitet och relevans i problembakgrunden användes i 

tillägg även tidningsartiklar, lagar, rapporter och utlåtanden funna via Googles sökmotor. 

När grundkällan till en teori eller modell kommer från böcker har dessa använts, 

exempelvis Kotter (2002). Vi använder annars enbart vetenskapliga artiklar som är 

granskade (peer-reviewed) i vår teoretiska referensram. Det görs för att så gott det går 

säkerställa att artiklarna är av hög kvalité. Övriga källor i detta examensarbete har vi 

granskat noggrant och kritiskt för att avgöra om dess innehåll är pålitligt eller inte. 

Exempelvis har vi, vid de tidningsartiklar som rör ämnets problembakgrund, letat upp 

och läst ursprungskällan om den varit tillgänglig. Framtidsstudien om branschen är gjord 

på uppdrag av FAR, och här går det att ifrågasätta om studien kan vara vinklad på grund 

av ett ekonomiskt intresse. Vi anser dock att denna framtidsstudie är trovärdig och faktiskt 

ger en överensstämmande bild av verkligheten, då undersökningarna är grundligt gjorda 

med många respondenter och dessutom har som mål att ge en verklighetsenlig bild till 

branschens medlemmar och andra intressenter.  
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3. Teoretisk referensram  
I detta kapitel motiveras och presenteras de teorier som vi anser ha mest relevans för att 

förstå en medarbetares inställning till organisatorisk förändring. Genom dessa teorier 

har vi identifierat och samlat åtta teman som påverkar en medarbetares inställning till 

organisatorisk förändring. Dessa teman är tilltron till egna förmågan, egenintresse, 

ledarskap, delaktighet och påverkan, förändringsförmedlande kultur, gruppdynamik, 

framtidstro och historia. 
 

3.1 Artikelsammanfattning  
Som nämnt i inledningskapitlet är organisationsförändring något som sker i samtliga 

organisationer och det är en nödvändighet att medarbetarna accepterar och stödjer 

förändringen för att den ska bli framgångsrik. Vi inleder med teorier om hur en lyckad 

förändringsprocess ser ut enligt Lewin (1947) samt Kotter och Cohen (2002). Därefter 

har vi delvis utgått från Choi (2011) som kategoriserat forskningen kring medarbetares 

attityder till organisatorisk förändring till readiness for change, commitment to change, 

openness to change och cynicism about change. De här kategorierna har vi tolkat och 

kopplat som olika delar av det bredare begreppet inställning gentemot organisatorisk 

förändring. Därefter presenteras forskning vi funnit inom varje kategori. Dessa teorier har 

använts för att identifiera vad som kan påverka medarbetares inställning gentemot 

organisatorisk förändring. För att få en överblick över samtliga teorier vi använt se tabell 

på nästkommande sidor.  
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Tabell 1. Sammanfattning av artiklar som ingår i den teoretiska referensramen. 

Namn År Titel Metod Resultat/Upptäckt 

 

Lewin 

 

1947 

Frontiers in Group Dynamics: 

Concept Method and Reality in Social 

Science; Social Equilibria and Social 

Change 

Experimentell studie där 

förändring observeras på ett 

naturvetenskapligt sätt för att 

se olika faser i dessa 

förändringar. 

Presenterar en modell för organisatorisk 

förändring med tre steg: unfreezing, 

changing och refreezing. 

 

Kotter & 

Cohen 

 

2002 

The Heart of Change: Real-Life 

Stories of How People Change Their 

Organizations 

Kring 400 intervjuer från 

130 olika organisationer. 

Åtta steg som leder till lyckad organisatorisk 

förändring. Den huvudsakliga utmaningen är 

vid förändring är att ändra medarbetares 

beteende och påverka deras känslor. 

 

Choi 

 

2011 

Employees´ attitudes toward 

organizational change: A literature 

review 

Litteraturöversikt över 

attityder till organisatorisk 

förändring, 56 artiklar. 

Fyra kategorier: readiness for change, 

commitment to change, openness to change 

och cynicism about change, är tillstånd hos 

medarbetare som bör undersökas vid 

organisatorisk förändring. 

 

Choi & Ruona 

 

2011 

Individual Readiness for 

Organizational Change and Its 

Implications for Human Resource and 

Organization Development 

Litteraturöversikt över 

förändringsstrategier, 

lärande organisationskultur 

och individuell beredskap 

för förändring. 

En lärande organisationskultur tillsammans 

med bra förändringsstrategi gör medarbetare 

mer redo för förändring. 

 

Turner 

Parish, 

Cadwallader 

& Busch 

 

 

2008 

Want to, need to, ought to: Employee 

commitment to organizational change 

191 enkäter till medarbetare 

inom stora non-profit 

organisationer. 

Fyra faktorer som påverkar medarbetares 

engagemang till förändring: 1) relationer 

med chefer, 2) förändringen passar företagets 

vision, 3) hur hög motivationen är och 4) 

självbestämmande arbetsroll. 

 

Maheschwari 

& Vohra 

 

2015 

Identifying critical HR practices 

impacting employee perception and 

commitment during organizational 

change 

Litteraturöversikt, 1998-

2013, 133 tidskrifter. 

 

Sex faktorer att ta till hänsyn för att öka 

medarbetares engagemang till förändring: 

kultur, ledarskap, tvärfunktionellt 
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sammarbetsöverskridande, utbildning, 

kommunikation och teknologi. 

 

Wanberg & 

Banas 

 

 

2000 

Predictors and Outcomes of Openness 

to Changes in a Reorganizing 

Workplace 

Longitudinell studie med 

130 medverkande 

respondenter under tre 

tillfällen inom loppet av 14 

månader. 

Personliga variabler för öppenhet: 

självförtroende, optimism och upplevd 

kontroll. Kontextuella variabler för 

öppenhet: informationsdelning, delaktighet 

och upplevd självförmåga. 

 

Devos, 

Buelens & 

Bouckenooghe 

 

 

2007 

Contribution of Content, Context, and 

Process to Understanding Openness 

to Organizational Change: Two 

Experimental Simulation Studies 

 

Två experimentella studier. Öppenhet skapas när 1) inget hot mot 

ställning, 2) tillit till chefer 3) historisk 

framgång 4) delaktiga och kan påverka. 

Seppälä, 

Lipponen, 

Bardi & 

Pirttilä-

Backman 

 

 

2012 

Change‐oriented organizational 

citizenship behaviour: An interactive 

product of openness to change values, 

work unit identification, and sense of 

power 

184 enkäter till två 

organisationer inom två 

branscher, en 

restaurangkedja och ett 

socialtjänsteföretag. 

Stark grupptillhörighet och möjligheter att 

påverka leder till COCB och öppenhet till 

förändring. 

 

Herold, 

Fedor, 

Caldwell & 

Sheldon 

 

 

2007 

Beyond Change Management: A 

Multilevel Investigation of 

Contextual and Personal Influences 

on Employees' Commitment to 

Change  

553 enkäter till medarbetare 

inom 25 organisationer i 

olika branscher baserade i 

USA. 

En hög upplevd självförmåga hos 

medarbetare leder till stort engagemang till 

organisatorisk förändring. 

 

Lizar, 

Mangundjaya 

& 

Rachmawan 

 

 

2015 

The Role of Psychological Capital 

and Psychological Empowerment on 

Individual Readiness for Change 

175 enkäter till medarbetare 

i stor organisation som 

genomgick förändring. 

Stark psykologiskt kapital (självförmåga, 

optimism, hopp och resiliens) och 

psykologisk egenmakt (betydelse, 

kompetens, självbestämmande) ger 

individuell beredskap till förändring. 
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Stanley, 

Meyer & 

Topolnytsky 

 

2005 

Employee Cynicism and Resistance 

to Organizational Change 

Två studier med enkäter som 

hade 65 respektive 329 

svarande respondenter 

Den största anledningen till cynism mot 

förändring är misstro till företagsledningen 

och oro över förändringens genomförbarhet. 

 

Trader-Leigh 

 

2002 

Case study: Identifying resistance in 

managing change 

38 strukturerade intervjuer 

och 107 enkäter 

Sju faktorer till motstånd till 

organisationsförändring: 1) Eget intresse, 2) 

upplevt hot, 3) tyranni av praxis, 4) 

omfördelning, 5) instabilitet, 6) kulturell 

jämförbarhet och 7) politisk effekt. 

 

Holt, 

Armenakis, 

Feild & Harris 

 

 

2007 

Readiness for organizational change: 

The systematic development of a 

scale 

Enkätundersökningar med 

mer än 900 medverkande 

respondenter 

Fem faktorer som påverkar individuell 

beredskap: En 1) tro att förändringen är 

nödvändig, 2) tro att förändringen är 

genomförbar, 3) tro att förändringen är 

fördelaktig för organisationen, 4) tro att den 

har ledarnas stöd och engagemang, 5) tro att 

förändringen är fördelaktig för dem själva. 
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3.2 Organisationsförändringsprocessen 
 

3.2.1 Organisatorisk förändring i tre steg 

Som nämnt i inledningskapitlet har Lewin (1947) haft en stor påverkan på forskningen 

kring organisationsförändring med hans modell med de tre stegen unfreezing, moving och 

freezing. Första steget, unfreezing, handlar om att få medarbetarna motiverade och 

acceptera att förändringen är nödvändig. Här utmanas de värden, attityder och beteenden 

som står för den nuvarande situationen i organisationen, vilket gör situationen instabil 

samt gör det enklare att implementera förändringen. Det andra steget moving, sker när 

själva förändringen pågår och medarbetarnas osäkerhet som skapats av första steget 

övergår till att medarbetarna börjar arbeta efter de nya sättet att göra saker. Nya beteenden 

skapas som stödjer den nya riktningen som organisationen antagit. När förändringen är 

slutförd går det över till det tredje steget, freezing, som handlar om att stabilisera 

förändringen så att medarbetarna fortsätter att jobba efter den nya riktningen även i 

fortsättningen (Lewin, 1947, s. 34-39). Det ska tilläggas att Lewin inte tittade specifikt på 

organisationer när han utvecklade de här tre stegen, utan tittade på förändring i generella 

grupperingar.  
 

Trots att trestegsmodellen fortfarande används flitigt och på många sätt utgör grunden till 

den senare forskningen kring organisationsförändring, har den även fått en del kritik. 

Denna kritik beror framförallt på att den har ett för statiskt och förenklande synsätt på 

organisationsförändring för att kunna spegla dagens modernare samhälle, vilket gör den 

oförmögen att representera hur verklighetens förändringar faktiskt ser ut (Cummings et 

al, 2016, s. 38). Bland annat har Goldberg och Sifonis (1994), föreslagit att det sista steget, 

freezing, bör bytas ut mot dynamic thinking. Istället för att stabilisera ett företags nya 

förändring där medarbetarna börjar jobba efter det nya sättet, måste de samtidigt också 

invänta och förutsätta att det kommer ske nya förändringar. Detta eftersom 

organisationsförändringar inte bara inträffar vid enstaka tillfällen som kanske var fallet 

förr, utan sker konstant och organisatoriska förändringar ofta överlappar varandra. Att ha 

denna kultur och tankesätt hos medarbetarna i organisationen gör det troligare att de även 

är mer öppna för framtida förändringar (Goldberg & Sifonis, 1994, s. 23). Oavsett vad 

det sista steget i modellen ska bestå av, är det allra viktigaste att medarbetarna ska stödja 

och vara öppna för förändring.  
 

3.2.2 Organisatorisk förändring i åtta steg 

I The Heart of Change (Kotter & Cohen, 2002) utvecklar Kotter åttasstegmodellen, från 

1995, genom att gå in djupare på de utmaningar som organisatoriska medlemmar står 

inför under alla steg i förändringsprocessen. Det blev än tydligare att organisatoriska 

förändringars huvudsakliga problematik inte utgörs utav strukturer, strategier, system, 

kultur eller andra ofta nämnda element inom området. Den centrala frågan och det 

viktigaste vid organisatorisk förändring är att ändra människors beteende genom att nå 

deras känslor (Kotter & Cohen, 2002, s. ix-xi). De övriga elementen kan dock användas 

för lyckas med detta. De åtta stegen utgörs av följande steg:  
 

1) Införliva en känsla av brådskande angelägenhet att förändras  

Först och främst måste tillräckligt många anse att förändringen är nödvändig och de måste 

vara redo att undersöka möjligheter och problem för att kunna sprida känslan av att 

organisationen måste förändras (Kotter, 2002, s. 15). 

2) Etablera en styrgrupp 
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För att driva förändringen behövs en grupp människor som leder förändringen. De 

personer som ingår i denna grupp behöver vara personer som har tillit, emotionellt 

engagemang och förmågan att etablera samspel och lagarbete (Kotter, 2002, s. 37-38). 

3) Skapa en vision och strategi 

En ny riktning behövs, som beskriver vad som ska förändras, revideras, göras i praktiken 

och vad som utgör för risk (Kotter, 2002, s. 61-62). 

4) Sprid visionen 

Visionen behöver spridas så att så många som möjligt arbetar för att den ska förverkligas. 

I och med denna process är tydlighet ledordet (Kotter, 2002, s. 83-84).  

5) Ge anställda möjligheten att påverka 

För att förändringsprocessen ska fortlöpa effektivt behöver de anställda vara berättigade 

den handlingskraft som är väsentlig för att de själva ska kunna hantera de hinder som 

uppstår (Kotter, 2002, s. 103-104).  

6) Implementera kortsiktiga vinster,  

Kortsiktiga vinster och uppmuntran som visar på framgångar, behöver skapas. När de 

anställda kan se fördelarna och känna att de bidrar till förändringen så bildas 

förhoppningar och cynism motverkas (Kotter, 2002, s. 125). 

7) Bibehåll momentum,  

Att nå kortsiktiga mål skall ses som något kontinuerligt så att inte förändringsprocessen 

stannar av (Kotter, 2002, s. 125). 

8) Förankra förändringskonceptet i företagskulturen  

Slutligen bör den förändringsprocess som fortskridit bli en normativ del av företagets 

kultur så att framtida utmaningar att förändras sker effektivt och lyckas (Kotter, 2002, s. 

161).  
 

3.3 Medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring 
För att avgöra vilken inställning medarbetare har gentemot en förändring är det 

nödvändigt att identifiera och täcka av samtliga aspekter som tillsammans utgör grunden 

till det som vi definierar som inställning gentemot organisatorisk förändring. Choi (2011) 

har som nämnt tidigare, samlat in tidigare forskning om medarbetares attityder till 

organisationsförändring och delat in dem i fyra teoretiska aspekter, som vi översatt till; 

motstånd-, individuell beredskap-, öppenhet- och engagemang till organisatorisk 

förändring. Engagemang till organisationsförändring är som aspekt mer utforskat än de 

övriga tre kategorierna (Choi, 2011, s. 482). När vi utgått från dessa aspekter har vi även 

använt teorier som inte inkluderas i Chois (2011) studie, och aspekterna används främst 

för att identifiera var påverkansfaktorer till en medarbetares inställning kan hittas. Vi har 

tolkat cynism som en påverkansfaktor till motstånd, till skillnad från Choi (2011) som ser 

det som en egen aspekt i den tidigare forskningen. 
 

Nedan definierar vi dessa fyra aspekter som tillsammans utgör en medarbetares 

inställning gentemot organisatorisk förändring (tabell 2), för att sedan gå djupare in i den 

tidigare forskningen inom varje kategori. Detta görs för att identifiera de olika faktorerna 

som påverkar vad en medarbetare har för inställning till en organisatorisk förändring. 

Således ämnar vi utveckla Chois (2011) forskning och skapa en egen teori för hur 

medarbetares inställning gentemot organisationsförändring kan undersökas. Detta gör vi 

genom att samla de viktigaste påverkansfaktorerna inom dessa fyra aspekter för att kunna 

undersöka hur medarbetarnas inställning gentemot organisationsförändring skapas. 

Senare kommer de identifierade påverkansfaktorerna att grupperas i större teman.  
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Tabell 2. Vår definition av de fyra aspekterna som utgör medarbetares inställning gentemot organisatorisk 
förändring. 

Definition av medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring 

Öppenhet Viljan att ta emot och acceptera förändring. Ett tillstånd hos 

en individ med ett öppet synsätt för förändringar på ett 

generellt plan. 

Individuell beredskap I vilken utsträckning en medarbetare har en positiv syn på 

förändring, och hur redo medarbetaren är inför den. 

Engagemang Att ha en positiv attityd till en förändring, att anpassa sig till 

förändringen, ha intentioner att stödja den och frivilligt 

jobba efter den. 

Motstånd Ett negativt perspektiv där medarbetare helt eller till viss del 

motsätter sig förändringen då de inte vill lämna det aktuella 

tillståndet. Förändringsprocesser missgynnas av detta. 

 

Öppenhet, individuell beredskap och engagemang bidrar med positiv inställning 

gentemot organisatorisk förändring. Motstånd bidrar däremot till att negativa 

inställningar skapas. En medarbetare kan ha tendenser från samtliga aspekter på samma 

gång, exempelvis kan en medarbetare vara redo för en organisatorisk förändring samtidigt 

som personen känner motstånd till vissa moment i förändringen. De fyra aspekterna 

används för att påverkansfaktorer inom dessa tillsammans ska omfatta hela konceptet 

inställning. 

 

När medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring studeras är det viktigt 

att förstå att medarbetares personlighet och deras personliga upplevelse av olika delar av 

förändringen skiljer sig åt. Vid konceptualisering utav medarbetares inställning gentemot 

förändring bör personliga åsikter inte utgöra denna inställning, istället bör medarbetares 

inställning gentemot organisatoriska förändringar ses som ett tillstånd (Choi, 2011, s. 

492-493).  
 

3.3.1 Medarbetares öppenhet till organisatorisk förändring  

Individer som känner en öppenhet till organisatorisk förändring är flexibla och har lättare 

att hantera nya situationer än de som saknar det. En väldigt öppen individ är oftast kreativ 

och nyfiken i nya situationer, medan en mindre öppen individ vill att saker och ting ska 

förbli densamma och känner trygghet i det välkända (Choi, 2011, s. 485).  
 

Wanberg och Banas (2000) undersöker vilka personliga- och kontextuella variabler som 

påverkar öppenhet till förändring. De undersöker tre personliga variablers påverkan på 

öppenhet till förändring (självförtroende, optimism, upplevd kontroll) samt fem 

kontextuella variabler, varav tre visade sig ha signifikant betydelse (informationsdelning, 

delaktighet, upplevd självförmåga att förändras) (Wanberg & Banas, 2000, s. 133). Alla 

de tre personliga variablerna visade sig ha stark korrelation med medarbetarnas acceptans 

för förändringen, men de leder inte nödvändigtvis till att medarbetarna anser att 

förändringen är gynnsam för organisationen eller dess kunder. När medarbetarna fick vara 

mer delaktiga i förändringen ökade dock förståelsen för förändringens nytta och fördelar. 

Informationsspridning och upplevd självförmåga att förändras visade sig också korrelera 

med acceptans för förändringen (Wanberg & Banas, 2000. s. 138-139). Medarbetarna 

som har de tre personliga variablerna mår bättre än andra under stressiga skeenden i liven. 

För att vara öppna till förändring behövs ett självförtroende där personen ser sig själv som 

viktig, optimism där personen har en positiv syn på framtiden och upplevd kontroll där 
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personen anser sig själv vara den som kontrollerar och styr hur situationer går. 

Delaktighet skapas genom att chefer lyssnar och värdesätter medarbetares synpunkter 

gällande förändringen. Fördelaktig informationsdelning etableras då alla får veta vad 

organisationsförändringen utgörs av och innebär, upplevd självförmåga att förändras 

grundar sig i att medarbetarna tror på sina egna förmågor och att de kan hantera 

förändringar (Wanberg & Banas, 2000. s. 133-134).  
 

Devos, Buelens och Bouckenooghe (2007) undersöker hur organisatoriska förändringars 

innebörd, kontext och processer påverkar medarbetares öppenhet till förändring samt 

vilka faktorer som resulterar i öppenhet till förändring. Studien visar på att öppenhet till 

förändring skapas när; 1) förändringen inte innebär ett hot mot medarbetarnas ställning 

på arbetsplatsen, 2) medarbetarna litar på sina chefer och ledare, 3) tidigare 

organisatoriska förändringar har varit framgångsrika och när 4) medarbetarna är delaktiga 

och tillsammans planerar de processerna som driver förändringen framåt (Devos et al, 

2007, s. 622-623). 
 

Seppälä, Lipponen, Bardi och Pirttilä-Backman (2012) undersöker vad som får 

medarbetare att anta ett “change-oriented organizitional citizenship behaviour” (COCB). 

Detta begrepp syftar till ett beteende där medarbetare aktivt försöker hitta samt 

implementera nya arbetssätt och processer som förbättrar organisationen (Seppälä et al, 

2012, s. 136-137). Seppälä et al (2012, s. 138) menar att öppenhet till förändring i 

kombination med god gruppdynamik leder till COCB. Detta då det visade sig att 

organisatorisk förändring och COCB införlivas när medarbetare har en öppen inställning 

till förändring. Denna öppenhet etableras då medarbetare känner att de har makt och kan 

påverka den arbetsgrupp som de känner stark grupptillhörighet till. De som sprider idéer 

om förändring samt implementerar dessa, gör bara det om de känner att de har makt. För 

att få medarbetare att anta COCB och vara öppna till förändring bör organisationer få 

medarbetarna att identifiera sig själva med organisation, samt få dem att känna att deras 

insatser för att främja organisatorisk förändring spelar roll (Seppälä et al, 2012, s. 148-

151).      
 

3.3.2 Medarbetares individuella beredskap för organisatorisk förändring 

Individer som har beredskap för organisatorisk förändring känner sig redo för 

förändringen eftersom deras antaganden, förväntningar och intryck av själva behovet av 

organisationsförändringen har en positiv innebörd för både dem personligen och 

organisationen. Alltså att individen tror att förändringen är nödvändig och känner att han 

eller hon har förmågan att klara av omställningen (Choi, 2011, s. 481). 
 

Choi och Ruona (2011) undersöker konceptet individuell beredskap för en organisatorisk 

förändring och dess relation till förändringsstrategier och organisationskultur. 

Förändringsstrategier som ger medarbetare möjlighet att delta, påverka, träna och 

utvecklas, kommunicera och samarbeta, samt ansvar och tillit under förändringsprocessen 

har störst effekt att få medarbetare redo för en förändring. (Choi & Ruona, 2011, s. 60-

62). Organisationer med sådana strategier har oftast även en lärande organisationskultur. 

I organisationer med en inlärningskultur har medarbetare större möjligheter att vara 

delaktiga i organisatoriska frågor, samt att ta in och dela med sig av vad de har lärt sig av 

andra (Choi & Ruona, 2011, s. 62). En lärande organisationskultur leder även det till 

högre nivå av beredskap för förändring (Choi & Ruona, 2011, s. 64). När medarbetare 

uppmuntras till att delta och lära sig om förändringsprocessen får de en större förståelse 

och blir mer redo för förändringen vilket i sin tur ökar möjligheterna till att förändringen 

lyckas. Choi och Ruona (2011) anser att dessa förändringsstrategier och en lärande 
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organisationskultur är den främsta bidragande drivkraften till att uppnå de faktorer som 

utgör individuell beredskap enligt Holt, Armenakis, Feild och Harris (2007). Holt et al 

(2007) menar att det är fem faktorer som huvudsakligen påverkar individuell beredskap. 

Medarbetarna måste 1) tro att förändringen är nödvändig, 2) tro att förändringen är 

genomförbar, 3) tro att förändringen är fördelaktig för organisationen, 4) tro att de har 

ledarnas stöd och engagemang, 5) tro att förändringen är fördelaktig för dem själva (Holt 

et al, 2007, s. 251). 
 

Lizar, Mangundjaya och Rachmawan (2015) visar i en studie att medarbetares 

psykologiska kapital och egenmakt har en positiv påverkan till en individuell beredskap 

för förändring. För att mäta den individuella beredskapen hos medarbetarna utgick de från 

att beredskapen hos en individ kan delas in i tre dimensioner; 1) motstånd-, 2) deltagande- 

och 3) främjande av förändring (Lizar et al, 2015, s. 344). Dessa dimensioner utgör till 

vilken grad medarbetare är redo för förändring, där motståndsdimensionen ger en låg 

beredskap medan främjande ger en positiv beredskap. Psykologiskt kapital är en individs 

positiva psykologiska tillstånd som består av självförmåga, optimism, hopp och resiliens, 

och de här positiva psykologiska resurserna är av kognitiv karaktär (Lizar et al, 2015, s. 

345). Självförmåga i det här sammanhanget är en individs tillit till den egna förmågan att 

framgångsrikt utföra en specifik uppgift under en given situation. En optimist är en 

individ som har en positiv syn på framtida händelser. En individ med hopp har en stark 

tro på att lyckas nå ett mål och lyckas längs vägen till målet. Slutligen är resiliens en 

individs förmåga att återhämta sig eller “studsa tillbaka” när ett problem uppstår (Lizar 

et al, 2015, s. 345-346). Den psykologiska egenmakten är en uppsättning av psykologiska 

tillstånd som är nödvändig för att en individ ska känna en känsla av kontroll i arbetet, och 

består av 1) betydelse i arbetsrollen, vilket innebär överensstämmandet mellan en 

medarbetares arbetsroll och värderingar samt beteende. 2) kompetens, vilken även kan 

kopplas till medarbetarens upplevda självförmåga. 3) självbestämmande, vilket innebär 

medarbetarens egen känsla av att kunna påverka (Lizar et al, 2015, s. 346).  Den 

psykologiska egenmakten har högre påverkan på individuell beredskap än det 

psykologiska kapitalet (Lizar et al, 2015, s. 348), och resultatet visade att det är inte några 

skillnader mellan grupper, kön och ålder när det gäller individuell beredskap för en 

organisationsförändring. Däremot bidrar högre utbildning, position och hur länge en 

medarbetare varit anställd till större psykologisk kapital och psykologisk egenmakt (Lizar 

et al, 2015, s. 347). 
 

3.3.3 Medarbetares engagemang till organisatorisk förändring 

Engagemang är en av det vanligaste och viktigaste aspekterna i en medarbetares 

inställning för att förklara beteendet och prestationen på arbetsplatsen (Choi, 2011, s. 

483). Det finns en rad olika definitioner av den här aspekten men enligt oss handlar det 

om att ha en positiv attityd till förändringen och aktivt jobba för att den både ska 

implementeras och bli framgångsrik. 
  
Herold, Fedor, Caldwell och Sheldon (2007) undersöker i vilken utsträckning attityder 

till organisationsförändring påverkas av bieffekterna av en förändring och medarbetarnas 

upplevda självförmåga. De kom fram till att en hög upplevd självförmåga är viktig för att 

bilda ett högt engagemang vid en turbulent förändring (Herold et al, 2007, s. 948). Om 

medarbetare upplever att de har en hög självförmåga är det större chans att de är 

engagerade till en organisatorisk förändring, och den upplevda självförmågan blir 

viktigare ju högre turbulens det är i förändringen. En förändring är turbulent då den 

primära förändringen leder till att det samtidigt uppstår många interna förändringar inom 
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olika arbetsområden (Herold et al, 2007, s. 944). Upplevd självförmåga definieras som 

den uppsättningen av föreställningar om ens egen förmåga att uppfylla kraven för en 

given situation. De som har en låg självförmåga brukar känna osäkerhet, en rädsla för att 

misslyckas, förlorad kontroll och att de nya kraven en förändring medför förknippas med 

något som ökar stressen på arbetsplatsen (Herold et al, 2007, s 943). En person med hög 

upplevd självförmåga känner med andra ord motsatsen till detta, och anser en given 

förändring som mindre stressig och hotande än de individerna med låg upplevd 

självförmåga. För att ha ett högt engagemang till en organisationsförändring är det alltså 

viktigt med en hög upplevd självförmåga. 
 

Som nämnt i problembakgrunden identifierar Maheschwari och Vohra (2015) vilka HR-

rutiner som är kritiska för att medarbetare ska ha en positiv uppfattning och ökat 

engagemang till en organisationsförändring. De föreslår att det framförallt ska fokuseras 

inom de sex områdena; kultur, ledarskap, tvärfunktionellt samarbetsöverskridande, 

träning, kommunikation och teknologi. Om HR-arbetet inom dessa områden har 

introducerats och implementerats på rätt sätt kommer medarbetarnas uppfattning om 

förändringar vara positiv, vilket är en förutsättning för ett högt engagemang till 

förändring.  
 

En organisations kultur kan ses som en nyckel till förändringens effektivitet och 

utförande. En stark kultur inom organisationen behöver inte vara positivt i sig, om 

kulturen inte är stödjande till förändringen så blir den snarare destruktiv. Fokus inom detta 

område är att bygga upp en stödjande kultur under förändringen som skapar en positiv 

uppfattning hos medarbetarna (Maheschwari & Vohra, 2015, s. 880).  
 

Förändringsledare behöver medarbetares stöd, och organisationen bör bistå med 

ledarskap under förändringen genom att definiera och leverera den nya strategin till 

medarbetarna samt föregå med gott exempel under implementeringen av förändringen 

(Maheschwari & Vohra, 2015, s. 880). 
 

Tvärfunktionellt samarbetsöverskridande innebär att två eller fler separata 

organisatoriska funktioner förs samman för att utföra en arbetsuppgift. Dessa 

samarbetsöverskridande arbetslag ökar medarbetarnas deltagande och delade 

ansvarskänsla vilket i sin tur leder till en högre effektivitet i organisationen. 

Organisationsledningen behöver skapa tillit mellan individerna i arbetslagen för att detta 

ska fungera (Maheschwari & Vohra, 2015, s. 881). 
 

En effektiv träning ökar medarbetares engagemang under en organisatorisk förändring. 

En effektiv träning består inte enbart av medarbetares träning och utveckling av processer 

och verktyg, utan även ett inrättande av en inlärningsmiljö i organisationen som främjar 

ett kontinuerligt lärande. Denna träning hjälper medarbetarna att undanröja 

kunskapshinder som leder till ökat engagemang till en ny förändring (Maheschwari & 

Vohra, 2015, s. 881).  
 

Om den interna kommunikationen om en förändring inte hanteras på ett bra sätt finns det 

en chans att medarbetarna grundar sin uppfattning på rykten, och då är sannolikheten stor 

att det resulterar i motstånd och förvirring till varför förändringen implementeras. Det här 

gör det viktigt att kommunicera all tillgänglig information om förändringen för att skapa 

en positiv uppfattning av den hos medarbetarna (Maheschwari & Vohra, 2015, s. 881).  
 

För att fastställa tydliga mål för förändringen, förbättra kommunikationen och träningen 
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är användandet av teknologi och IT värdefullt för att underlätta medarbetarnas medverkan 

i förändringen (Maheschwari & Vohra, 2015, s. 882).    
 

Turner Parish, Cadwallader och Busch (2008) fokuserar på rollen som engagerade 

medarbetare har vid lyckade organisatoriska förändringar.  Studien visar att 

medarbetarnas relation med chefen, hur förändringen passar organisationens vision, hur 

hög motivationen är på jobbet och om de känner självbestämmande i arbetsrollen, är 

faktorer som påverkar hur högt engagemang medarbetarna har vid en förändring (Turner 

Parish et al, 2008, s. 35). Relationen med cheferna är viktigt eftersom medarbetare som 

är nöjda, har engagemang och känner tillit till sin chef också oftast har högt engagemang 

för organisationens nya strategier (Turner Parish et al, 2008, s. 36). Medarbetare 

engagerar sig i sin organisation för att de vill bibehålla sitt organisatoriska medlemskap 

för att nå sina mål, och om medarbetare känner att förändringen är konsekvent med 

organisationens visioner har de högre engagemang för förändring (Turner Parish et al, 

2008, s. 35-36). Medarbetarnas motivation på jobbet påverkar attityder och beteenden och 

det finns en positiv relation mellan motivation och medarbetares engagemang till 

organisationsförändring. Om medarbetarna får vara med och bestämma och har chans att 

påverka beslut ökar deras kontroll, som i sin tur även ökar deras engagemang till 

förändring (Turner Parish et al, 2008, s. 37). 
 

3.3.4 Medarbetares motstånd till organisatorisk förändring  

Choi (2011, s. 486-489) ser inte motstånd till organisatorisk förändring som en egen 

aspekt av attityd hos medarbetare utan har valt att kategorisera det som cynism till 

organisatorisk förändring. Vi ser motstånd till organisatorisk förändring som ett bredare 

begrepp där bland annat cynism ingår. Cynism är snarare en av ett flertal andra potentiella 

orsaker till varför medarbetare känner ett motstånd till förändring (Stanley et al, 2005, s. 

430). När en medarbetare inte har en öppenhet till förändring, inte har någon individuell 

beredskap till förändringen eller saknar engagemang för förändringen så känner individen 

högst troligt ett motstånd till förändringen. Förutom detta så finns det även ytterligare 

faktorer till motstånd till organisatorisk förändring som redogörs nedan.  
 

I Trader-Leighs Case study: Identifying resistance in managing change (2002) 

undersöktes vilka faktorer som orsakar motstånd till organisatorisk förändring och de sju 

största faktorerna presenterades enligt följande (Trader-Leigh, 2002, s. 146-149): 
 

Egenintresse - För att acceptera och stödja förändringen behöver medarbetarna förstå de 

olika sätt som förändringen gynnar just dem. 

 

Upplevt hot - Motstånd till förändring uppkommer då medarbetare känner att deras 

arbetsroll, expertis eller sociala status är hotad. 

 

Praxisens tyranni - Ofta är det en enstaka person som driver och bestämmer själva 

förändringsprocessen. Detta gör att även om ledaren är nöjd med processen så kanske inte 

andra är det.  

 

Omdisponeringssfaktorn - Vid förändringar omdisponeras organisationers fokus. 

Medarbetare kan känna att de förlorar kontroll då policys och processer omstruktureras, 

samt operativa och politiska begränsningar görs. Dessutom ändras relationer mellan 

enheterna inom organisationen. Ingen medarbetare vill att det ska kännas sämre än förut. 

 

Instabilitet - Organisatorisk förändring innebär ofta att medarbetare får börja jobba med 
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nya arbetsprocesser som de inte känner till.   

 

Kulturell jämförbarhet - Nya tillstånd kan innebära att nya processer går emot den tidigare 

etablerade företagskulturen. Processer ändras ofta snabbare än själva företagskulturen, 

men den ena står i relation till den andra. 

 

Politisk effekt - I och med organisatoriska förändringar skiftar innebörden samt innehavet 

av; makt, kontroll samt beslutsfattande om individer och grupper.  
 

Stanley, Meyer och Topolnytsky (2005) utvecklar definitionen av cynism och undersöker 

vad cynism har för konsekvenser och hur det relaterar till andra kognitiva faktorer under 

organisationsförändring. Den här kognitiva komponenten definierades som “misstro av 

en annans angivna eller underförstådda motiv vid ett beslut eller åtgärd” (Stanley et al, 

2005, s. 436). Cynism är väldigt nära besläktat med framför allt skepticism och avsaknad 

av tillit när det kommer till organisationsförändring. Den största skillnaden mellan cynism 

och skepticism är graden av optimism huruvida förändringen ska bringa framgång eller 

inte. En cyniker till en förändring tvivlar inte bara på resultatet av förändringen, som en 

skeptiker gör, utan även motivet till varför förändringen genomförs (Stanley et al, 2005, 

s. 436). Både cynism och skepticism hänger i sin tur även ihop med tillit. De medarbetare 

som känner tillit, är villiga att göra sig själva sårbara för de potentiellt sett negativa 

konsekvenserna av någons beslut om en förändring. Det är osannolikt att medarbetare 

skulle göra sig själva sårbara om de tvivlar på motivet till förändringen eller tror att 

förändringen kommer att göra det sämre (Stanley et al, 2005, s. 437). Cynism handlar 

alltså om misstro av en annans motiv. Antingen kan cynism uppstå mot en viss typ av 

människor, till exempel organisationsledningen, eller för en viss typ av kontext, till 

exempel en organisationsförändring. Skepticism och avsaknad av tillit är två olika delar 

av cynismen då de berör en allmän oro över förändringens genomförbarhet, eller en 

allmän misstro av organisationsledningen (Stanley et al, 2005, s. 452). Det är viktigt att 

särskilja på de här kognitiva faktorerna för att förstå varför en medarbetare känner ett 

motstånd till förändring och för att kunna diagnostisera varför de känner som dem gör.    
 

3.4 Sammanfattning av inställning gentemot organisatorisk förändring 
I avsnitt 3.3.1 - 3.3.4 har ett stort antal påverkansfaktorer identifierats från tidigare 

forskning, gällande medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring. Dessa 

är samlade i tabell 3 nedan, där de är kopplade till de fyra aspekterna öppenhet, individuell 

beredskap, engagemang och motstånd gentemot organisatorisk förändring. Vi tror att de 

påverkansfaktorer som inkluderats i tabell 3 utgör de påverkansfaktorer som tidigare 

forskning funnit, med reservation för felaktiga tolkningar av teorier och 

påverkansfaktorer i annan forskning som vi inte har hittat i och med vår teoretiska 

litteraturforskning.  
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Tabell 3. Vad tidigare forskning påstår påverkar de fyra aspekterna av medarbetares inställning gentemot 
organisatorisk förändring. 

 

Det som påverkar medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring 

 

Öppenhet 

 

Wanberg & Banas (2000) 

Personliga variabler 

 Självförtroende  Optimism  Upplevd kontroll 

Kontextuella variabler  

 Informationsdelning  Delaktighet  Självförmåga 

Devos et al (2007)  Icke upplevd hot  Tillit till chefer,  

 Historisk framgång vid förändring  Delaktighet   

Seppälä et al (2012)  Makt att påverka  Grupptillhörighet  

Individuell beredskap 

 

Holt et al (2007) 

Medarbetares tro på förändringens: 

 Nödvändighet  Genomförbarhet   

 Organisatoriska nytta  Ledarskap  Personliga nytta 

Choi & Ruona (2011)  Lärande organisationskultur 

 

Lizar et al (2015) 

Psykologiskt kapital 

 Självförmåga  Optimism  Hopp  Resiliens 

Psykologisk egenmakt   

Betydande arbetsroll  Kompetens  

 Självbestämmande 

Engagemang 

Herold et al (2007)  Upplevd självförmåga 

Turner Parish et al (2008)  Relation till chef  Passande vision  

 Motivation  Självbestämmande 

Maheschwari & Vohra 

(2015) 
 Träning  Stödjande kultur  Kommunikation  

 Teknologi  Ledarskap (engagerad, informativ, 

stödjande)  Tvärfunktionellt sammarbetsöverskridande 

Motstånd 

 

Trader-Leigh (2002) 
 Egenintresse  Upplevd hot  Praxisens tyranni 

 Omdisponeringsfaktorn  Instabilitet  

 Kulturell jämförbarhet  Politisk effekt
Stanley et al (2005)  Cynism 

Tillit och Skepticism 

 

3.5 Åtta teman som påverkar inställning 
Med syfte att förenkla och ge en övergripande bild av vad som påverkar en medarbetares 

inställning har vi grupperat de faktorer från varje aspekt under större samlingsnamn. 

Tabellen nedan visar hur vi har kopplat och grupperat de 47 påverkansfaktorerna vi 

identifierade i tidigare studier till de åtta teman vi tror kan skildra och fånga medarbetares 

inställning gentemot organisatorisk förändring. Antalet gånger som en faktor har nämnts 

av olika forskare i tidigare studier vi inkluderat, illustreras genom att det antalet står 

framför påverkansfaktorn i tabell 4. Den enda faktor som helt exkluderades var teknologi, 

detta eftersom vi anser att denna inte passade in under ett större samlingsnamn och därför 

får ses som mindre relevant. De större temana är tilltron till egen förmåga, egenintresse, 
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ledarskap, delaktighet och påverkan, förändringsförmedlande kultur, gruppdynamik, 

framtidstro och historia. Dessa teman kommer fungera som en grund till vår empiriska 

undersökning och förklaras mer ingående nedan. Vi önskar utveckla förståelsen av dessa 

åtta teman samt pröva dem i praktiken i och med vår empiriska undersökning. I 

examensarbetets slutsatser kommer dessa åtta teman att revideras utifrån de vi har funnit 

i vårt empiriska resultat. Dessa åtta teman ska även vara till hjälp för att besvara vad som 

påverkar medarbetarnas inställning inom redovisningsbranschen gentemot organisatorisk 

förändring.  

 
Tabell 4. Faktorer som påverkar medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring, grupperade 
till åtta teman. 

Teman 
 

Påverkansfaktorer 

Tilltron till egen förmåga  Självförmåga (3)  Självförtroende   Träning 

 Kompetens  Instabilitet  Resiliens 

Egenintresse  Personlig nytta  Upplevd hot (2)  

 Egenintresse  Motivation  

Ledarskap  Tillit till chefer (2)  Relation till chef 

 Engagerad  Informativ  Stödjande 

Delaktighet & Påverkan  Upplevt kontroll (2)  Delaktighet (2) 

 Betydande arbetsroll  Praxisens tyranni  

  Självbestämmande (3) 

Förändringsförmedlande 

kultur 

 Kommunikation  Stödjande kultur  

 Lärande organisationskultur  

Informationsdelning 

Gruppdynamik  Stark grupptillhörighet  Politisk effekt  

 Tvärfunktionellt sammarbetsöverskridande 

 Omdisponeringsfaktorn 

Framtidstro  Optimism (2)  Skepticism  Genomförbarhet  

 Nödvändighet  Organisatorisk nytta  Hopp 

Historia  Passande vision  Kulturell jämförbarhet  

 Historisk framgång 

 

3.5.1 Tilltron till egen förmåga 

Tilltron till egna förmågan består av upplevd självförmåga, självförtroende, resiliens och 

kompetens och har sin största betydelse för medarbetaren vid den instabilitet som skapas 

när en organisatorisk förändring träder i kraft. Det vill säga hur en individ upplever sin 

egen förmåga att hantera den nya arbetsprocessen och kunna återhämta sig när den gamla 

arbetsprocessen lämnas, för att utveckla sin kompetens och jobba efter den nya 

arbetsprocessen. För att stärka tilltron till sin egen förmåga kan det behövas träning och 

kompetensutveckling.   
 

3.5.2 Egenintresse 

Egenintresset hos medarbetaren är framförallt viktigt för att skapa en individuell 

beredskap och för att förhindra motstånd till förändringen. Om medarbetaren har ett eget 

intresse eller ser den personliga nyttan med förändringen förbättrar det personens 

inställning gentemot förändringen. Det kan exempelvis vara om en redovisningskonsult 

tycker om affärsrådgivning som arbetsuppgift och vid förändringen får större möjligheter 

att göra det. Om en medarbetare inte uppskattar de nya arbetsuppgifterna som inkluderas 
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i deras arbetsroll till följd av en organisatorisk förändring, kan de se förändringen som ett 

upplevt hot snarare än något positivt för dem. Om personer är motiverade till att jobba 

med förändringen ökar egenintresset och inställningen gentemot organisatorisk 

förändring blir mer positiv. 
 

3.5.3 Ledarskap 

Ledarskap vid en organisatorisk förändring är viktigt då medarbetarna måste ha en bra 

relation och känna tillit till ledaren för att skapa en positiv inställning till förändringen. 

Om inte medarbetarna känner att de kan lita på att rätt beslut har tagits kan cynism mot 

förändringen istället bildas. Ledarens roll är av betydelse i samtliga dimensioner av 

förändringsprocessen, för att medarbetarna ska var öppna-, vara redo-, och vara 

engagerade vid förändringen. Det är viktigt att en ledare visar stöd, engagemang, och är 

informativ om förändringen. 
  
3.5.4 Delaktighet & Påverkan 

Att medarbetarna får vara med att påverka och känna sig delaktiga vid den organisatoriska 

förändringen är viktigt för att skapa en positiv inställning gentemot organisatorisk 

förändring. Om ledaren tar alla beslut angående förändringen helt själv uppstår praxisens 

tyranni vilket lätt kan skapa ett motstånd till förändringen hos medarbetarna. Därför är 

det viktigt att även medarbetarna får komma till tals och känna att de har en betydande 

arbetsroll och en känsla av självbestämmande. 
 

3.5.5 Förändringsförmedlande kultur  

I det här fallet anser vi att ett dynamiskt lärande innebär en lärande organisationskultur 

där det sker informationsdelning om förändringens motiv och innebörd. Detta eftersom 

en stödjande kultur bidrar till att medarbetarna har en positiv inställning gentemot 

organisatorisk förändring. Det är viktigt att kommunikationen medarbetarna tar emot 

säger dem varför förändringen genomförs och ger stöd till dem i den nya arbetsprocessen. 
  
3.5.6 Gruppdynamik 

Medarbetare har ett större engagemang och är mer öppna för förändring om det är en bra 

gruppdynamik inom organisationen. En stark grupptillhörighet skapas när 

gruppdynamiken sträcker sig mellan de olika arbetsgrupperna i organisationen och 

förhindrar den politiska effekten. För att känna tillhörighet till organisationen i sig och 

inte enbart till en viss gruppering inom organisationen är ett tvärfunktionellt 

samarbetsöverskridande viktigt för att ha en positiv inställning gentemot organisatorisk 

förändring. Ingen vill få det sämre när det sker en omdisponering av resursfokus, 

processutförande och enhetsrelationer vid en organisationsförändring.  
 

3.5.7 Framtidstro 

När medarbetare har en positiv framtidstro känner de optimism och hopp om att 

förändringen kommer gynna både organisationen och dem själv på ett personligt plan. 

Om en medarbetare är optimistiskt lagd är det större chans att personen har en tro att 

förändringen är nödvändig, genomförbar och nyttig även för organisationen. Om 

medarbetare däremot är cynisk mot förändringen leder till ett motstånd. 
 

3.5.8 Historia 

Organisationens historiska framgång vid förändringar påverkar vad en medarbetare har 

för inställning gentemot förändringen. Om förändringen är konsekvent och går hand i 

hand med organisationens visioner har medarbetarna lättare att engagera sig i 

förändringen. Om de nya praktiska förändringarna ändrar organisationskulturen så att 
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denna inte överensstämmer med tidigare kultur på arbetsplatsen uppstår motstånd då det 

inte finns någon kulturell jämförbarhet.    
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4. Studiens genomförande 
I detta kapitel ger vi en beskrivning av hur undersökningen praktiskt sett har genomförts. 

De delar vi går igenom är: fallstudie, urval, intervjuns utformning, intervjutillfället och 

databearbetning. Slutligen ger vi en översikt på examensarbetets metodologiska 

inriktning. 
 

4.1 Fallstudie   
Det är främst den kvalitativa forskningen som förknippas med fallstudier. Dessa inriktar 

sig ofta mot förståelse utav individer, grupper eller organisatoriska företeelser, processer 

eller system som är komplexa att förstå. (Backman, 2008, s. 55). Detta examensarbete är 

en exemplifierande fallstudie där ett fall extensivt undersöks för att förstå den komplexitet 

som det specifika fallet uppvisar. Ett exemplifierande fall kan ses som representativt då 

det framhäver de villkor och omständigheter som är typiska för en större kategori. Dessa 

fallstudier brukar användas av forskare som vill studera sociala processer och som vet att 

en viss organisation arbetar med dessa processer (Bryman, 2011, s. 77-79). Fallföretaget 

i detta examensarbete befinner sig i och arbetar med den förändring vi ämnar undersöka. 

Vi anser att fallföretaget utgör ett exemplifierande fall. Vi har valt att göra en fallstudie 

på ett företag då vi vill försäkra oss om att vi intervjuar respondenter som är medvetna 

om och arbetar med förändringen i redovisningsbranschen. Detta examensarbete är inte 

gjort på uppdrag av fallföretaget. Fallföretaget är tillfrågade av oss att medverka i vår 

studie eftersom vi tror att de utgör ett lämpligt fall för vår undersökning. Dessutom tror 

vi att vi kan hjälpa företaget genom att fånga den rådande inställning gentemot den 

organisatoriska förändringen de genomgår. De i sin tur ökar deras chanser att genomföra 

en lyckad förändring. 

 

Att vi gör en fallstudie på ett företag kan dock ha sina nackdelar. Vi tror att medarbetares 

inställning gentemot förändring kan skilja sig mellan företag. Om flera företag hade 

inkluderats i vår studie hade resultatet möjligtvis utgjort en bättre indikation för hela 

redovisningsbranschen. Hade flera företag varit med i vår studie skulle det kanske 

framkommit skillnader och likheter i hur redovisningsbyråer arbetar med förändringen i 

redovisningsbranschen.  Även om vi tror att fallföretaget utgör ett exemplifierande fall, 

skulle flera fall kunna lyfta fram andra upptäckter, perspektiv och inställningar hos 

medarbetare.   

 

4.2 Urval 
Vi intervjuar 14 medarbetare som befinner sig i den miljö vi ämnar studera. Dessa är utav 

olika åldrar, kön och har varierande lång erfarenhet av yrket som redovisningskonsult.    
 

Vad gäller urval har detta examensarbetets studie ett icke-sannolikhetsurval med en 

blandning av ett målinriktat urval och ett bekvämlighetsurval. Till viss del görs en 

totalundersökning utan urval i denna studie, då vi studerar en hel arbetsstyrka. 
 

I ett målinriktat urval är det fall och de respondenter som valts strategiskt utvalda eftersom 

de anses utgöra ett adekvat urval, där forskningsfrågor överensstämmer med urvalet. 

Forskaren har sina forskningsmål i åtanke när hen väljer ut personer, plats och 

organisationer då dessa anses vara relevanta för att förstå den sociala företeelse som 

studeras. Denna urvaltyp förekommer ofta i kvalitativa studier men det alstrar inte ett 

generaliserbart resultat för en population (Bryman, 2011, s. 392 & 433). Ett 

bekvämlighetsurval görs genom att forskaren studerar de människor som finns nära och 
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är tillgängliga på grund en eller flera tillfälligheter. Urvalet kan förespråkas då det 

tillvaratar ett tillfälle att samla in data vid ett tillfälle som forskaren inte anser sig ha råd 

att gå miste om (Bryman, 2011, s. 194-195). När en studie inte har ett urval, utan 

inkluderar alla gruppmedlemmar i en population så görs en så kallad totalundersökning. 

Dessa är att föredra eftersom totalundersökningar inte antar att ett urval som kan tänkas 

spegla en populations åsikter utan faktiskt inkluderar allas åsikter. Dock är de ovanliga 

och svåra att göra eftersom tid och tillgänglighet ofta är ett hinder (Saunders et al, 2012, 

s. 258).   
 

Vi valde redovisningsbranschen eftersom vi ansåg att denna förändring var pågående 

samt tillräckligt omfattande för att vara lämplig och kunna besvara våra forskningsfrågor.  

Vad gäller plats så valdes Umeå eftersom det var bekvämast då vi bor och studerar här. 

Organisationen valdes eftersom vi visste att företaget jobbar med redovisningsbranschens 

förändring. Även om vi valde ett lämpligt fall på ett målinriktat sätt så kan det även ses 

som ett bekvämt urval eftersom vi sedan tidigare hade kunskap och kontakt med det 

företag som valdes. Möjligheten att kunna intervjua en hel arbetsstyrka utgjorde en 

möjlighet som vi inte ville gå miste om. Vår forskningsfråga är subjektiv och grundar sig 

i personliga erfarenheter där vi vill förstå ett känslomässigt tillstånd. För att göra detta 

bör en hel arbetsstyrka undersökas enligt oss, i och med att inställning är ett tillstånd som 

vi ser skapas gemensamt inom sociala grupper. Hade vi valt att intervjua enstaka personer 

i olika företag hade vi inte kunnat redogöra för inställning som ett tillstånd utan endast 

kunna fånga individuella inställningar. Att kunna göra en totalundersökning på ett företag 

och intervjua samtliga medarbetare anser vi utgör en styrka i vår studie.  
 

Således är vårt val av bransch ett målinriktat urval, val av plats är ett bekvämlighetsurval, 

val av organisation är ett målinriktat urval som är bekvämt och val av personer görs inte 

(totalundersökning).         
 

4.3 Intervjuns utformning 
En semistrukturerad intervjuguide implementeras vid den empiriska datainsamlingen. 

Det innebär att en generell intervjuplan kommer användas där frågorna är öppna och 

allmänt formulerade samt att frågornas följd kan omstruktureras under intervjuns gång. 

Vi har även omstrukturerat intervjufrågorna efter de första inledande intervjuerna. 

Exempelvis när vi märkte att en frågade passade bättre in i ett annat skede av intervjun, 

eller att någon fråga behövdes omformuleras. Vi har dock ställt samma frågor till samtliga 

respondenter. Följdfrågor ställs vid behov eftersom det viktiga är att erhålla ett 

övergripande svar på den kontext varje fråga behandlar (Bryman, 2011, s. 654). När vi 

konstruerat intervjuguiden har vi åter igen tagit stöd utav den fenomenologiska 

forskningsprocess och dess redogörelse för intervjuernas konstruktion. I fenomenologin 

är intervjuer semistrukturerade, indelade i teman och innehåller relativt få frågor. Tanken 

är att intervjuaren ska få uttömmande svar för respektive tema genom att följa upp med 

frågor som “hur menar du då?”, “kan du utveckla?” eller nicka förstående för att inbjuda 

respondenten till att försätta berätta om det som tagits upp (Dahlgren och Johansson, 

2009, s. 126).   
 

Vi har använt oss av intervjuguiderna som finns i examensarbetets appendix. 

“Intervjufrågor till respondenter” skickades till fallföretaget ungefär en vecka innan 

intervjutillfället, i syftet att respondenterna skulle få reda på vad som skulle behandlas 

under intervjuerna. Den andra intervjuguiden “Intervjufrågor för oss själva” innehåller 

mer detaljerade frågor och fungerade mest som ett stöd för oss själva under intervjuns 
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gång. Dessa frågor är uppdelade i de teman som vi skapat i vår teoretiska referensram. 

Ordningen som frågorna ställdes anpassades efter vad respondenterna pratade om och vi 

såg till att vi inte missade att diskutera något viktigt.   
 

4.4 Intervjutillfället 
Intervjuerna skedde i fallföretagets konferensrum den 15:e, 18:e och 19:e april 2016. 

Respondenterna bokade upp sig för intervjuerna på ett schema och kom in till oss när 

deras intervjutid skulle inträffa. Varje bokad tid innehöll 30 minuter varav 20 minuter var 

satt för själva intervjun. En av de fjorton medarbetarna kunde dock inte medverka på 

plats, den intervjun gjordes över telefon. Vi har inte avslöjat vilken det var på grund av 

anonymitetskriteriet. Alla intervjuer spelades in på en diktafon, så att de kunde 

transkriberas ord för ord. Under den intervjun märkte vi att det var mer givande att utföra 

intervjuerna face-to-face. Det uppstod en bättre diskussion när vi satt mitt emot 

intervjupersonerna. En av oss ställde intervjufrågorna, medan den andra dokumenterade 

och avslutade intervjun med ytterligare följdfrågor, där respondenterna ombads utveckla 

sina åsikter. Intervjuernas längd varierade beroende på hur långa svar respondenterna 

hade och hur mycket de hade att berätta om ämnet som diskuterades. Detta eftersom vi 

utgår från empirins röst.  
 

Vi tycker att intervjuerna överlag gick bra. Respondenterna öppnade upp sig och berättade 

om sina sanna åsikter, både positiva och negativa. Det kan vara så att medarbetare inte 

vill delge sina negativa inställningar i rädsla att ledningen ska tycka sämre om dem. Men 

vi tror att så inte var fallet under våra intervjuer, då de uttryckligen poängterade att de 

ville vara anonyma och tyckte det var bra att negativa åsikter skulle lyftas fram i vårt 

examensarbete. Forskningsetik i samband med intervjutillfället diskuteras mer ingående 

i avsnitt 7.2 Samhälleliga och etiska aspekter.  

 
Tabell 5. Intervjuernas tidslängd 

Respondent Tid 

Albert 16.01 

Bella 22.32 

Carola 18.32 

Dexter 19.38 

Emanuel 20.01 

Frank 16.06 

Gudrun 15.29 

Hilda 11.42 

Ida 14.21 

Jesper 23.33 

Kim 20.43 

Linnea 25.22 

Marko 14.30 

Nikki 17.03 

 

4.5 Databearbetning 
 

4.5.1 Framställningsstrategi  

Vilken framställningsstrategi som lämpar sig bäst beror till stor del på de ontologiska 

utgångspunkterna och epistemologiska ambitionerna (Nylén, 2005, s. 62). Vid valet av 
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den empiriska framställningsformen är det en nödvändighet att utgå från fyra 

grundläggande frågorna om; 1) den sociala verklighetens natur, 2) vems röst det är som 

ska “tala” i empiriredovisningen, 3) forskningens mål i termer av helhet kontra mångfald, 

samt 4) den empiriska redovisningens detaljeringsgrad. De två första frågorna är 

självständiga och svaren på dessa frågor ger konsekvenser för vad svaren blir på den tredje 

och fjärde frågan (Nylén, 2005, s. 65-66). I figuren nedan utgör den horisontella linjen 

verklighetsuppfattningen medan avvägningen mellan att låta empirin eller forskarens röst 

dominera framställningen utgör den vertikala linjen. 

 
Figur 1. Fyra empiriska framställningsstrategier relaterade till ontologisk-epistemologiska utgångspunkter 
(Nylén, 2005, s. 77). 

Vi har en konstruktionistisk verklighetssyn och anser att respondenterna som skapar den 

fristående verkligheten, kan förklara denna. Därför anser vi att deras röst och inte vår bör 

framställas i empirin. Detta gör att vårt epistemologiska mål är att presentera den 

studerande miljön som en meningsfull helhet men med en lägre generaliseringsambition. 

För att nå detta mål fokuserar vi på enskilda detaljer, i och med att vi diskuterar flera olika 

aspekter, dimensioner och påverkansfaktorer för inställning gentemot 

organisationsförändring med respondenterna. Detta betyder att vi befinner oss i zon A i 

figuren och denna typ av framställningsstrategi har valts för detta examensarbete.  
 

I vår framställningsstrategi, som kallas den sammanhållna fallbeskrivningen, utgörs 

empirin av ett fall som ska förmedla den fullständiga och genomgående bilden av 

verkligheten som studeras. Bilden av verkligheten ska återspegla empirins röst och 

förmedla kunskap om den studerade verkligheten genom att bland annat använda sig av 

många citat från respondenterna. Framställningsstrategin har för avsikt att ge trovärdighet 

till egna tolkningar i analysen där våra egna röster blir mer framträdande (Nylén, 2005, s. 

70-72). Den valda empiriska redovisningen blir således relativt neutral ifrån vår sida.  
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Oavsett hur empirin från ruta A analyseras så kan fallbeskrivningen inte färdigställas 

fullkomligt, före analysen och slutsatser gjorts. Sådant är fallet eftersom det budskap vi 

förmedlar i analysen och slutsatsen måste ha åskådliggjorts tidigare i fallbeskrivningen 

(Nylén, 2005, s. 94). Således kommer vi att arbeta parallellt med detta examensarbetes 

resultat-, analys och slutsatsdel.  
 

4.5.2 Analysstrategi 

Vid en analys av kvalitativ data är “tematisk analys” ett av de mest använda, och sökandet 

efter teman eller kategorier är en aktivitet som i princip kan ses i alla tillvägagångssätt 

vid kvalitativ analys av data (Bryman, 2011, s. 528). Då examensarbetet har en 

fenomenografisk utformning av intervjuerna ter det sig logiskt att även analysprocessen 

följer samma mönster. Dahlgren och Johansson (2009, s. 127) presenterar en 

fenomenografisk analysmodell med sju steg som är till hjälp för att samarbeta kring ett 

datamaterial och höja validiteten i analysen vid en studie med fler än en författare. Stegen 

från denna modell följs under vår egen analysprocess. Vi har valt att följa dessa sju steg 

och göra en tematisk analys eftersom vi anser att vår subjektiva forskningsfråga kräver 

teman att förhålla sig till. Vi vill förstå och fånga människors inställning gentemot 

organisatorisk förändring på ett strukturerat sätt som möjliggör att detta fenomen blir 

begripligt i en kontext.  
 

Steg 1: Bekanta sig med materialet 

Första steget är att läsa de transkriberade intervjuerna flera gånger för att bekanta sig med 

och lära känna materialet (Dahlgren & Johansson, 2009, s. 127). 

 

Steg 2: Urskilja betydelsefulla uttalanden 

I detta steg startar själva analysen, och här är det viktigt att skilja ut de mest signifikanta 

eller betydelsefulla uttalandena. Detta görs genom att klippa ut passager eller stycken från 

intervjuerna, där tanken är att ge en kort men representativ bild av hela dialogen 

(Dahlgren & Johansson, 2009, s. 128). 

  

Steg 3: Jämföra olika passager 

Här jämför vi de olika passagerna och försöker hitta likheter och skillnader inom 

materialet. Vid en fenomenografisk analys är det primära målet att urskilja variationer 

mellan uppfattningar, och detta möjliggörs genom att leta efter likheter (Dahlgren & 

Johansson, 2009, s. 129) 

 

Steg 4: Gruppera skillnader och likheter 

Här grupperas skillnader och likheter genom att samla de passager vi har funnit till olika 

grupper och relatera dem till varandra (Dahlgren & Johansson, 2009, s. 129). 

 

Steg 5: Likheter bildar kategorier 

I detta steg står likheterna i fokus och det här är en av analysens mest kritiska del. Framför 

allt när det kommer till att bestämma sig vart gränserna ska läggas mellan olika 

uppfattningar, som avgör hur stor variation det är inom en och samma kategori. Vanligtvis 

är det ett större antal kategorier i början, som sedan blir färre (Dahlgren & Johansson, 

2009, s. 130). Kategorier skapades redan i vår teoretiska referensram, dessa analyseras 

vidare i vår analys. 
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Steg 6: Namnge kategorier 

När kategorierna är färdiga är det dags att namnge dem, och här visar sig de mest 

signifikanta i materialet. Namnet bör vara så kort som möjligt och utmaningen är att 

samtidigt fånga känslan i sättet att uppfatta dem (Dahlgren & Johansson, 2009, s. 130). 

Kategorier namngavs redan i vår teoretiska referensram, dessa analyseras vidare i vår 

analys. 

 

Steg 7: Koppla kategorier eller hitta nya 

I detta sista steg är det dags att granska alla passager och kolla om det kan få plats i fler 

än en kategori. Två kategorier som ligger nära varandra kan till exempel kopplas ihop och 

bilda en bredare kategori. Här reduceras även passagerna till mer kärnfulla citat som 

fungerar som illustrationer av de olika kategorierna (Dahlgren & Johansson, 2009, s. 130-

131). 
 

4.6 Översikt av vår metodologiska inriktning  
För att ge en överskådlig bild av detta examensarbetes metodologiska sammansättning 

har inriktningarna i kapitel två och fyra illustrerats i figuren nedan.  

• Interpretativism Epistemologi

• KonstruktionismOntologi

• Abduktiv

• Itterativ
Angreppssätt

• KvalitativUndersökningsdesign

• Exemplifierande fallstudie

• Semistrukturerade intervjuer 
Forskningsdesign

• Den sammanhållna fallbeskrivningenFramställningsstrategi

• Tematisk

• Fenomenologiskt & tolkande 
Analysstrategi

Figur 2. Sammanfattning av metodologisk inriktning. 
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5. Empiri 
I det här kapitlet redovisas resultatet från den datainsamling som är gjord från de 14 

intervjuerna hos fallföretaget. Respondenternas svar presenteras var för sig i syfte att ge 

en klarare och mer detaljerad bild över den enskilda individens egna känslor gentemot 

den organisatoriska förändringen.  
 

5.1 Fallföretaget 
För att förstå sammanhanget av den sociala verkligheten som medarbetarna befinner sig 

i, kan det vara nyttigt att veta lite mer om fallföretaget och de organisatoriska förändringar 

de genomgår. Fallföretaget är en redovisningsbyrå med totalt fjorton anställda med olika 

arbetstitlar. Arbetsstyrkan består vid studiens genomförande av åtta 

redovisningskonsulter, tre redovisningsassistenter och två affärscontrollers. Till vår 

förvåning såg vi inga större skillnader mellan arbetstitlarna, de verkar inte ha större 

påverkan på deras inställning gentemot organisatoriska förändringen. Den 

organisatoriska förändringen består huvudsakligen av ett större fokus på affärsrådgivning 

som till stora delar har ersatt den traditionella redovisningen. Deras två affärscontrollers 

har mer spetskompetens om och arbetar mer med affärsrådgivning än de övriga. Företaget 

har som mål att alla medarbetare ska kunna ge affärsrådgivning i större utsträckning. Av 

sekretesskäl kan vi inte berätta mer om fallföretaget. Det som kan nämnas att är företaget 

är proaktiva, vill vara före deras konkurrenter och agera trendsättare, samt att företaget 

har stort fokus på att ha nöjda medarbetare.  
 

Respondenterna namn är fiktiva och har inte heller något med deras könstillhörighet att 

göra. En intervjuperson med ett kvinnonamn kan vara en man och vice versa. Detta för 

att behålla deras anonymitet i examensarbetet. 
 

5.2 Intervjun med Albert 
Förändringen är enligt Albert något positivt, då han själv tycker om att ge 

affärsrådgivning mer än att bara sitta och arbeta med siffror. “Istället för att bara vara en 

del av en stans-av-siffrorbransch, kanske det blir lite mer tanke i arbetet”. Han tycker 

inte att hans eget arbete har påverkats särskilt mycket under det senaste året eftersom 

affärsrådgivningen är ett eget affärsområde i företaget. Men han tycker att han börjat 

utmana sig själv genom att analysera och prata mer med kunder. Detta tycker han är roligt, 

även om han menar att sin största styrka fortfarande ligger i siffror och den traditionella 

redovisningen. Han anser att den största personliga vinningen med förändringen är att det 

är roligt och att det är det område som han vill utvecklas inom. “Det är ju de här jag 

gärna hade jobbat mer med även sedan innan”. Han tror att företaget gynnas av 

förändringen, framförallt eftersom de har varit så tidiga och i framkant med den här 

förändringen jämfört med konkurrenter. 
 

Albert diskuterar inte affärsrådgivning och förändringen mycket med de övriga 

medarbetarna. Kommunikationen till honom om förändringen och affärsrådgivning har 

istället huvudsakligen skett på formella möten. Han skulle gärna se att det blev mer 

diskussioner om affärsrådgivning mellan medarbetare, att de som sitter på kunskapen 

skulle kunna sprida ut den till de som kanske känner att de saknar kunskapen. “De är ett 

eget team, det blir lite av deras kula ‘dethär gör vi’. Skulle de komma ut mer från de som 

jobbar mer med det, och den kunskapen och informationen spreds till oss övriga, så skulle 

alla gynnas utav det. Men då tappar ju dem samtidigt sin spetskunskap, så de kanske vill 
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hålla på den”. Han menar att om företaget ska marknadsföra att de är bra på 

affärsrådgivning så måste alla kunna leverera istället för bara några få i företaget. 
 

Enligt Albert är de största förändringarna i företaget inträdet av affärscontrollers och att 

marknadsföringen har blivit bättre. Marknadsföringen har enligt Albert fokuserat mycket 

på affärsrådgivning. Han känner att han inte har någon påverkan på besluten som tas eller 

har tagits vid den organisatoriska förändringen. Albert känner att han vill vara mer 

delaktig. “Jag känner att jag var mer driven förut på att vilja påverka, men när jag känner 

att det inte händer så mycket har jag tappat det drivet lite. Men det är klart jag skulle 

vilja känna att jag har en mer betydande roll i bolaget”. Albert tycker att en bra ledare 

ska lyckas övertyga medarbetarna om fördelarna av organisationsförändring, på både kort 

och långt sikt. Han känner att hans chef har varit tydlig med vilken vision han har och 

vad han vill med förändringen. 
 

Han skulle väldigt gärna vilja utvecklas, just nu anser Albert att han inte är särskilt duktig 

på att ge affärsrådgivning. För att känna sig trygg med att arbeta mer med 

affärsrådgivning känner Albert att det viktigaste är att öka sin teoretiska kunskap genom 

någon form av utbildning. “Jag tror att en bredare teoretisk grund skulle ge en bättre 

självkänsla och göra att jag skulle känna mig tryggare att arbeta med det”. För att jobba 

med något nytt, som affärsrådgivning är för Albert, så tycker han det är viktigt att se hur 

förändringen påverkar honom själv. Han vill se personliga fördelar och konkret hur just 

han gynnas av förändringen.  
 

5.3 Intervjun med Bella   
Bella ser positivt på redovisningsbranschens förändring där affärsrådgivning fått en större 

roll. Hon driver gärna förändringen, är förändringsbenägen och vill alltid vara i framkant. 

Enligt Bella har alla nytta av förändringen och att ge rådgivning eftersom fokus då inte 

bara läggs på redovisning, som knappt någon kollar på. “Man är hela tiden up-to-date, 

man kollar parametrar, olika nyckeltal, kan vara med och styra företaget samt reagera i 

tid på saker. Vilket ger mer nytta för kunden och är roligare för oss”. Bella anser att ökad 

automatisering av redovisning leder till en hög tidspress som innebär att företaget måste 

arbeta mer med olika former av rådgivning. Bella känner att hon vill jobba på företaget 

för att hon får jobba med affärsrådgivning. Hon anser att redovisningsbranschen är 

långsam i förändringsprocesser men att de som arbetar i företaget är självständiga, när de 

väl är med på förändringen går det fort. Bella är inte skeptisk mot att arbeta mer med 

affärsrådgivning, men det som kan göra Bella skeptisk till organisatoriska förändringar 

överlag är allt administrativt arbete och det faktum att den organisatoriska nyttan måste 

åskådliggöras. Det som Bella ser har förändrats i företaget är att de jobbar mer strategiskt 

och långsiktigt. “Vi måste veta vart vi ska gå, peka ut riktningen och fokusera ditåt. Vi 

vet vart vi vill och det är annorlunda mot förut för då gjorde vi bara det vi skulle”. Detta 

är något som hon anser är ytterst viktigt.  
 

Medarbetarna diskuterar de organisatoriska förändringarna kontinuerligt, både i 

fikarummet men mest på formella möten. Gruppdynamiken på företaget är enligt Bella 

bra, men den skulle kunna förbättras. Det skulle bli ännu bättre om det blev mindre 

homogent och nya personligheter med fokus på management och affärsutveckling kom 

in med nya perspektiv.    
 

Vad gäller möjligheten att påverka, känner Bella att företagets platta organisationsstruktur 

möjliggör detta. Personligen känner hon väldigt stora möjligheter att vara delaktig i 
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företagets organisatoriska förändringar. “Jag är en åsiktsmaskin som går in till chefen 

hela tiden. ‘Du vad tror du om det här? Hur ska vi jobba med det här? Jag ser framför 

mig…’”. När Bella gått in till chefen för att diskutera idéer och tillvägagångssätt har hon 

möts av uppskattning. Dessutom är detta en form av delaktighet hon värdesätter högt. 

“Jag får tycka, jag får komma med mina idéer och tycker han att det är en bra ide då får 

jag köra på den. Det är ski*tviktigt när man jobbar med en sådan person som mig. Om 

jag aldrig för gehör för mina idéer, då tröttnar jag och då drar jag”.   
 

Bella tycker att en ledares huvudsakliga uppgift i och med organisatoriska förändringar 

är att få med alla och att få alla att känna sig involverade. “Mycket information är A och 

O, gehör och att man känner att man själv kan driva saker”. Hon tycker att chefen gör 

detta bra.  
 

Bella anser sig vara duktig på att ge affärsrådgivning. “Det är min styrka. Min styrka är 

inte att hålla i ordning på papper. Min absoluta styrka - som jag ser det själv - är att 

utifrån att träffa personen veta vad den vill ha för beslutsunderlag och fippla ihop en 

rapport som den vill ha, utan att denna vet om det”. För att Bella ska känna sig trygg och 

vilja jobba med nya organisatoriska förändringar är det allra viktigaste att hon får vara 

med och bestämma och får det förtroendet från chefen. Det näst viktigaste är att det finns 

en tydlig strategi som visar vart man ska vara i framtiden. I alla steg tycker Bella att det 

ska finnas en röd tråd så organisationen inte hamnar på sidospår. 
 

5.4 Intervjun med Carola 
Inledningsvis berättar Carola att den förändring som sker i redovisningsbranschen, där 

affärsrådgivning får en större roll, är oundviklig och något man tvingas efterfölja. Hennes 

personliga upplevelse av förändringen är att den är spännande och rolig, samtidigt som 

den är skrämmande. “Det är ju alltid skrämmande att gå från något tryggt, lämna och gå 

ut och göra något annat. Det är klart att det är en liten osäkerhetskänsla, men samtidigt 

är det ju spännande och roligt”. En del av det roliga består av möjligheten att utvecklas. 

För att minska osäkerheten vill Carola vara väl påläst innan hon går in i något och därmed 

tror hon att utbildning i och med organisatorisk förändring behövs. Behov av utbildning 

och förekommande av skepticism gentemot organisatorisk förändring förekommer 

exempelvis när man ska ge investeringsrekommendationer till kunder. “Jag tycker att det 

är lite läskigt när man ska säga ‘i höst ska du göra det här med dina pengar, satsa på det 

här’ då känner man ‘blir det här bra eller dåligt’ där behöver man mycket utbildning”. 

Carola anser att denna skepticism kan kringgås om det finns någon att diskutera dessa råd 

med.       
 

Carola tror att företaget kommer att gynnas av förändringen men betonar att hon tror 

redovisning fortfarande kommer utgöra grunden i deras tjänsteutbud. Hon känner även 

att hon själv har nytta av att företaget lägger en större fokus på affärsrådgivning eftersom 

hon får göra något nytt och får utvecklas.  
 

Carola har tidigare arbetslivserfarenhet av organisatoriska förändringar vilket hon känner 

har påverkat henne när hon jobbar med förändringar idag. “Det är alltid någon som är 

först som springer före, och så är det alltid någon där bak som går och bromsar. Det går 

olika fort innan man hoppar på tåget”. Hon anser dock att det är upp till ledningen att få 

alla att vara med på förändringen genom god kommunikation och delaktighet. 
 

Enligt Carola diskuteras inte företagets organisatoriska förändring så mycket sinsemellan 

medarbetarna, förutom på månadsmöten där de kan diskuteras till viss del. Hon tycker att 
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kommunikationen samt information angående affärsrådgivning har fungerat bra men 

anser själv att det nästan läggs för mycket fokus på affärsrådgivning. “Det blir så himla 

mycket fokus på controlling och rådgivningen, man känner lite ‘men jag då, gör inte jag 

någonting bra’[...] Jag tror att man måste skynda långsamt, se till att få med alla samt 

att alla känner sig värdefulla och behövda”. Personligen anser Carola att hon inte alls är 

bra på att ge rådgivning men att hon är bra på redovisning. Hon tycker att en ledares 

främsta uppgift i och med organisatorisk förändring är att ge alla uppskattning och 

uppmanar att detta görs i stor grupp inför alla.      
 

Den största förändringen enligt Carola är att det nu finns två som jobbar med 

affärsrådgivning och att alla blickar mer framåt än bakåt. Ledningen har bestämt den 

strategiska fokus som antagits men hon anser att alla har möjligheten att berätta vad dem 

tycker och får sin röst hörd. Men vad gäller gruppdynamik tycker Carola att det blivit “de 

två controllerna och vi andra” och att förändringen i företaget gjort att det blivit mer 

uppdelat.  
 

Det viktigaste för att man ska känna sig trygg i arbetsprocesserna om förändring tycker 

Carola är att känna sig delaktig, förstå vad förändringen innebär och få lämplig utbildning.  
 

5.5 Intervjun med Dexter  
Dexter har blandade känslor av den organisatoriska förändringen och tycker att det känns 

som en nödvändighet att anpassa sig efter förändringen för att behålla jobbet. Han har lite 

svårt att delge om han tycker företaget gynnas av förändringen. Han tycker att det är den 

tekniska utvecklingen som påverkat många arbetsområden och att det är krävande. “Jag 

vill behålla mitt jobb och då måste man hänga med, man kanske är van att jobba på ett 

speciellt sätt och det är vissa områden där jag kanske saknar kunskapen”. Därför anser 

Dexter att utbildning är viktigt. Han tycker även att stöd från ledare under förändringen 

är viktigt. Dexter tycker själv att det inte är så intressant med affärsrådgivning, och på så 

sätt kan det kännas ganska jobbigt att arbeta med det. Men han ser samtidigt en chans att 

utvecklas personligen, vilket gör affärsrådgivning roligt på samma gång. Även om Dexter 

inte är så intresserad av just affärsrådgivning, tycker han det är roligt att lägga till fler 

delar till den vanliga redovisningen. Dexter tror att avsaknaden utav kunskap inom 

affärsrådgivning är hindret till en bättre syn på organisationsförändringen. “Jag har 

kanske inte det här tänket ‘vad ska jag titta på’, ‘vad kan jag komma med för bra förslag’, 

det är ett hinder och något som gör mig lite skeptisk”. Dexter har tidigare erfarenheter av 

organisationsförändringar från ett tidigare yrke som var drastiska och slutade med ett 

negativt utfall. Dexter tror att tidigare erfarenheter till en viss grad har en påverkan på hur 

han ser på förändringar idag. “Svårt att säga hur det har påverkat, men man har ju varit 

med om det så det borde ju ha en viss påverkan” 

 

Dexter menar att medarbetarna diskuterar förändringen sinsemellan och att de även 

hjälper varandra när frågor och problem uppstår. Det är däremot företagets två 

affärscontrollers som är de som huvudsakligen hjälper till vid frågor som rör 

affärsrådgivning. Enligt Dexter har affärscontrollerna varit till stor hjälp vid 

informationsdelningen av förändringen och affärsrådgivning, som gjort att Dexter har 

uppmärksammat den mer. “Jag har upplevt att de (affärscontrollerna) har ‘tryckt ut det’ 

till oss, så att vi också blivit mer delaktiga när det kommer till affärsrådgivning”. 
 

Dexter känner att han har möjlighet att påverka beslut rörande organisationsförändringen. 

“Vi har en möjlighet att påverka uppåt, att föra sin talan till representanterna i 
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ledningsgruppen eller gå direkt till chefen. Det känns som en öppen diskussion med högt 

i tak”. Detta tycker Dexter fungerar väldigt bra på arbetsplatsen. Vid en 

organisationsförändring anser Dexter att en bra ledare ska föra en öppen diskussion och 

få alla att vara med i hela processen hela vägen till införanden. Det som kan förbättras 

enligt Dexter är att få mer utbildning och öka kunskapen om affärsrådgivning. “Man 

skulle behöva mer tid att ha någon som kan hjälpa en också, alla har ju rätt så fullt upp. 

Det är nog tiden som saknas”. 
 

För att känna sig trygg med att arbeta mer med affärsrådgivning återkommer Dexter till 

att det allra viktigaste är att öka kunskapen genom utbildningar. Fortsättningsvis är det 

enligt Dexter även viktigt att ha medarbetare som hjälper till och stöttar vid förändringen. 

Han skulle också vilja ha redskap i form av ett konkret arbetskoncept att följa, för att 

hjälpa kunder med affärsrådgivning. 
 

5.6 Intervjun med Emanuel  
Emanuel tycker om förändringen som organisationen genomgår, främst eftersom han 

tycker det är roligt att arbeta med affärsrådgivning samt att det finns ett behov för det hos 

kunder. “Det hjälper till att skapa en dialog med kunderna, och jag känner att det blir ett 

bättre samarbete. Så jag tycker det är kul”. Eftersom han känner att det finns en ökad 

efterfrågan på affärsrådgivning hos kunderna, tror han att organisationsförändringen 

gynnar företaget. Det gäller även på ett personligt plan, arbetet med kunderna blir 

tydligare och går bättre för honom. “Just i dialogen med kunden blir det lättare att veta 

hur man ska bokföra om man vet vad kunden vill få ut av det, det gör att mitt arbete också 

blir lättare”. Enligt Emanuel är det största hindret till att jobba mer med affärsrådgivning 

kunskap och erfarenhet. “Det är kanske erfarenheten jag känner behövs för att kunna ge 

den allra bästa affärsrådgivningen. Har man varit med om ett x antal scenarion är det 

enklare att hjälpa kunden, det är väl det som gör att jag kanske drar mig ifrån det - att 

jag kanske har för lite kunskap” Emanuel tror att lösningen på det problemet är 

vidareutbildningar och att öka intresset genom att läsa på om det ännu mer.  
 

Enligt Emanuel så diskuterar inte medarbetarna affärsrådgivning särskilt mycket, utan det 

diskuteras nästan enbart inför enstaka kundmöten, där han känner det finns möjlighet till 

affärsrådgivning. I övrigt sker kommunikationen formellt via informationsmöten och 

liknande där Emanuel fått veta “att det är två affärsområden och att vi ska ta hjälp av 

varandra. Det är ganska satta arbetssätt”. Emanuel tycker att det är mycket beroende på 

vilket uppdrag han har, men att kommunikationen vid affärsrådgivningen överlag 

fungerar bra. Emanuel tycker att det till viss del finns grupperingar efter hur mycket 

medarbetarna tycker om affärsrådgivning eller inte, men att det inte har så stor påverkan 

på förändringsarbetet. Det är inget som stör honom. “Man märker av dem som inte riktigt 

tycker det är så kul med affärsrådgivning, de märks verkligen. För min del tar inte det 

över något av förändringsarbetet”.  

 

Den största förändringen enligt Emanuel ligger i rapporteringen till kunder, då det har 

gått från en simplare rapportering till en mer kundanpassad och strukturerad rapportering. 

Han känner att han till viss del har möjlighet att påverka och få vara delaktig vid beslut 

om organisationsförändringen.  “Jag har ju möjlighet att utforma de vi ska göra […] det 

känns som att vi har ett ganska stort inflytande, framförallt när det handlar om finliret i 

arbetet” Han anser att det stöd de har till hjälp när de arbetar med en kund grundar sig på 

medarbetarnas egna synpunkter och att chefen lyssnar samt försöker lösa problemen om 

det är något som inte fungerar. Emanuel anser att ledarskapet under 
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organisationsförändringen har varit bra och att det är viktigt att en ledare sprider 

information och stöttar under workshops samt kick-offs. “De säger ‘vi måste göra något 

åt det här’, att vi ska hjälpas åt och tillsammans brainstorma fram idéer. Det är nog ett 

bra sätt att jobba på och jag tror att de får med sig ganska många av oss. De tar oftast 

sista beslutet men de brukar fråga oss innan”.  
 

Emanuel har lite svårt att säga om han själv är bra på att ge affärsrådgivning, och menar 

att han endast ger det till kunder han vet att han klarar av det med och har tillräckligt med 

kunskap om. Han värdesätter stödet han får av företagets affärscontrollers när han är 

osäker. “Jag känner mig trygg att jag har stödet från affärscontrollers, dyker det upp 

frågor som jag inte kan svara på är det alltid öppna dörrar så att jag kan fråga”. För att 

känna sig ännu tryggare med att arbeta mer med affärsrådgivning är det allra viktigaste 

för Emanuel att det ges tid till det och att få tillräckligt med information. Han tror även 

att det är viktigt att få känslan att han är med från början, för att hinna smälta och fundera 

vad som ska hända. Slutligen menar Emanuel att mer utbildning alltid behövs för att 

känna sig tryggare med ett nytt arbetssätt. 
 

5.7 Intervjun med Frank 
Frank är positiv till organisationsförändringen eftersom han tycker det är roligare att 

jobba med annat än bara redovisning. “Arbetsmässigt är det roligare än att bara sitta och 

knacka konton, den delen blir ju också mindre betydelsefull och mer på automatik”. Detta 

gör att Frank känner att han också personligen gynnas av förändringen, och han ser det 

som en anledning till att stanna längre i yrket. Frank tycker att mer affärsrådgivning är 

fokus för företaget. “Vi är ju alla ekonomer som kan oerhört mycket mer än bara löpande 

bokföring, och att få ut den kompetensen till våra kunder bör ju rimligtvis både gynna 

våra kunder som vårt eget företag”. Frank ser själv inte så många faror med förändringen, 

men det ställer högre krav på medarbetarna. “Det skulle väl vara ens egen eventuella 

osäkerhet av sin kunskap som kan ställa till det”. 
 

Frank anser att den formella kommunikationen om förändringen framförallt sker på 

möten som chefen anordnar, men att det även sker med andra medarbetare. “Hur vi ska 

jobba med det rent praktiskt gör jag mest med ett par kollegor som jag huvudsakligen 

arbetar med”. Frank menar att deras chef har en tydlig vision om hur medarbetarna ska 

arbeta, som de sen anpassar utifrån vilka kunder de har. Frank tycker att 

kommunikationen internt fungerar bra, men skulle vilja ha mer tid och bättre 

kommunikation med kunderna. “Jag har lättare att ta till mig förändringen än kunderna, 

och att få med dem är en utmaning”.  Frank har märkt av förändringen i organisationen, 

främst genom att den löpande redovisningen går fortare och att vissa rutiner har ändrats. 

Dessa nya rutiner är viktiga i Franks ögon för att kunna frigöra tid. “Jag tycker det är 

viktigt att tjäna in tid i syfte för att slippa allt tråkigt”. Frank känner att han får vara med 

och påverka beslut om organisationsförändringen så mycket han vill. “Jag tror vi får vara 

med och påverka hur mycket vi bara vill, hinner och har tid, det finns nog inget stopp 

där”.  
 

En ledare måste enligt Frank tro på förändringen själv, kunna motivera och ha tydliga mål 

om vart organisationen ska i framtiden. Det är även viktigt för en förändringsledare att ha 

förmågan att göra alla engagerade och gå mot samma håll oavsett förutsättningar och 

roller i företaget. Frank tycker att detta fungerar bra på hans organisation och att det blivit 

bättre på senare tid. “Vi har tidsbudgetsamtal med chefen och diskuterar strategier för 

olika kunder. Där har jag fått en mer strategisk coachning än jag fått förut”.   
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Franks egen kompetens inom affärsrådgivning är enligt han själv helt beroende på vilken 

bransch kunden befinner sig i. “Jag tror jag skulle ha svårt att ha affärsrådgivning med 

en åkrare exempelvis, men med ett hotell mycket lättare”. Frank tycker detta är rimligt, 

då han hellre ser sig som specialist på vissa branscher. Därför anser han sin egen förmåga 

vara tillräcklig för att arbeta mer med affärsrådgivning. Förutom att ha kunskap om den 

aktuella branschen kunden är inom, tycker Frank det är viktigt att få förtroende av både 

chef och kunder för att känna sig trygg med att jobba mer med affärsrådgivning. Han 

skulle vilja ha mer tid till att kunna jobba med det. Dessutom är det viktigt för Frank att 

ha ett bra underlag och rapporter att grunda sin rådgivning på.  
 

5.8 Intervjun med Gudrun 
När vi frågade Gudrun hur hon ser på ett ökat fokus på affärsrådgivning och den 

förändringen som sker i redovisningsbranschen, sa hon att “det är en rolig del för det är 

ju ofta det här som man tycker är roligt. Det kanske inte är att knappa verifikat som är 

stimulerande, även om de kan vara skönt ibland. Men det är ju samtidigt svårt”. Gudrun 

säger att många som söker sig till deras bransch gör det för att de gillar just redovisning, 

och att en annan del av hjärnan används vid affärsrådgivning. Det som enligt henne skapar 

mest skepticism till förändringen är att “det är för svårt eller att det inte är det som man 

vill jobba med. Man kanske vill jobba med att göra bokföringen och den biten, samt att 

man har den pressen på sig att man ska kunna affärsutveckling också”. Sammantaget 

säger Gudrun att skepticism uppstår när man dras ut ur sina rutiner och att hon tror att 

skepticism kan motverkas genom att ha tydliga interna processer som pekar ut vad som 

ska göras, exempelvis checklistor. Hon förklarar att detta saknas för affärsutveckling, 

bortsett från en process som kallas för årshjulet där årsbudget och planering redogörs för. 

Vid frågor angående affärsutveckling går det att diskutera ärendet med företagets 

affärscontrollers.   
 

Gudrun ser absolut att företaget gynnas av förändringen eftersom att företaget var tidiga 

jämfört med andra företag i branschen att jobba med en inriktning som inkluderar 

affärsrådgivning till en större del. Hon anser att hon själv gynnas av förändringen 

eftersom hon till viss del är duktig på flera delar av affärsrådgivning och att kunderna 

visar större förtroende och får starkare relation till sina kontakter på företaget. 

Fortsättningsvis känner Gudrun att hon utmanas och utvecklas som människa när hon 

jobbar med organisatoriska förändringar. Enligt Gudrun är det viktigt att få se att det går 

att klara av saker som hon inte trodde sig klara av.  
 

Någon tidigare erfarenhet av större organisatoriska förändringar har Gudrun inte. Hon 

tror att hon kommer påverkas positivt och inte känna lika mycket motstånd till framtida 

förändringar i och med att hon varit med om förändringen som sker nu.  
 

Enligt Gudrun så diskuteras förändringen flitigt och det har gjorts under fem år, mest 

formellt. Hon anser att kommunikation har fungerat bra och har märkt att “det är väldigt 

olika hur människor tar till sig och om dem säger någonting, sitter tyst genom ett möte 

eller har åsikter”. Under hela femårsperioden har många konferenser och tillfällen ägt 

rum som ger känslan av delaktighet i förändringen. Gudrun delger att företagets 

gruppdynamik är bra då de jobbar som en enhet men att de blivit mer grupperingar, på 

både gott och ont, i och med att arbetsstyrkan har växt. Hon poängterar att ingen anses 

vara bättre än någon annan och att alla uppmuntras till att ta hjälp utav de som jobbar mer 

med affärsrådgivning. 
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Gudrun tycker att det är bra när ledare låter det få ta tid att lära sig arbeta med 

affärsrådgivning och nya arbetsuppgifter som organisatoriska förändringar medför. Hon 

anser sig själv ha kompetens inom affärsrådgivning men “vad jag ska säga till dig att du 

ska göra i din verksamhet, det tycker jag är svårt”. Det som Gudrun känner är viktigast 

när hon ska bli motiverad att jobba med nya arbetsuppgifter i och med en organisatorisk 

förändring är kompetensutveckling och support från de som är mer erfarna.  
  

5.9 Intervjun med Hilda  
I Hildas ögon är den rådande organisatoriska förändringen positiv samt viktig. “Vi måste 

ge våra kunder mer än bara redovisning för de behöver mer och redovisningen 

automatiseras mer och mer. Så det måste gå åt det hållet om vi vill vara kvar”. Dessutom 

tycker hon att det är roligare att kunna ge råd till kunderna. Även om inte alla måste arbeta 

med affärsrådgivning så anser Hilda att företaget och alla anställda gynnas utav att det 

området utökas samt utvecklas. Hon själv gynnas utav förändringen eftersom hon får 

utvecklas och förändringen är spännande. I dagsläget känner Hilda att hon inte är duktig 

på att ge affärsrådgivning och det är inte hennes huvudsakliga kompetens, men hon tror 

sig kunna lära sig i framtiden. Hilda har ingen tidigare erfarenhet av organisatoriska 

förändringar men ser detta som positivt eftersom hon inte sitter fast i gamla rutiner. “Det 

är lite friare att tänka nytt på en gång”.  
 

Hilda förklarar att det finns vissa svårigheter med att ge mer affärsrådgivning. “Svårt kan 

jag tycka att det är, att man inte har kompetensen själv. Men då beror det lite på hur man 

är som person, har man inga problem att ta hjälp av någon annan då är det ju inget 

problem”. Hilda har uppfattningen att kommunikationen kring förändringen med ökat 

fokus på affärsrådgivning har fungerat bra. Hon poängterar att det är viktigt att vara 

benägen att fråga om hjälp. “I stort sett är vi ett och samma gäng, sen finns det väl alltid 

individer som inte riktigt är med [...] Som kanske har sina att umgås med”. I början av 

förändringen tyckte Hilda att det var lite vi-och-dem uppdelat mellan de olika 

arbetsområdena som hade skapats. Men det tycker hon inte idag. Det som bidragit till att 

den uppdelade grupperingen upplösts förklaras vara “att det hände inget, det blev inget 

stort ‘halleluja’ att dem blev controllers, utan allt fortsatte faktiskt som vanligt”.  
 

Att kunna påverka är enligt Hilda viktigt eftersom man behöver få känna sig värdefull 

och delaktig. Hon tycker att det viktigaste en ledare ska göra för att få medarbetare 

motiverade till organisatoriska förändringar är att ge alla möjlighet att påverka. Det tycker 

hon görs på företaget.  I och med ett större fokus på mer affärsrådgivning så är det 

viktigaste för Hilda 1) mer utbildning och kunskap, 2) stöd och support samt 3) förtroende 

till ens egen förmåga.  
 

5.10 Intervjun med Ida   
Att affärsrådgivning får en större roll tycker Ida är bra då den tekniska utvecklingen 

innebär att arbetsrutiner som finns idag kommer försvinna allt mer. De måste jobba mer 

med affärsrådgivning och Ida säger att hon tror att “de flesta som har jobbat med det ett 

tag tycker att det är den roligare biten, och jag tycker det absolut”. Ida tror att företaget 

gynnas av förändringen och att de måste jobba mer med affärsrådgivning. Men enligt 

henne kommer vissa känna att de “kommer i kläm” då inte alla vill jobba mot den riktning 

som faktiskt behövs. Personligen ser Ida inte förändringen som skrämmande, men en 

svårighet och utmaning med förändringen är att “förändra den roll man har gentemot 

kunden till att gå från att bara göra bokföring till att vara den som är rådgivande”. 
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Vad gäller kommunikationen om förändringen medarbetarna sinsemellan berättar Ida att 

“Det pratas ju litegrann om det, men inte i någon större utsträckning”. Ida tycker inte att 

hon pratar mycket med andra medarbetare om själva arbetsprocessen med ökad 

affärsrådgivning. Hon tycker att kommunikationen kring förändringen inte fungerat 

perfekt men att den har fungerat bra i och med att en tydlig riktning kommunicerats ut. 

Enligt Ida så finns det grupperingar i arbetsstyrkan som dock inte har med arbetstitlar att 

göra, vilket hon ser som naturligt.   
 

Den största konkreta organisatoriska omstruktureringen som har gjorts på grund av den 

förändring som sker i redovisningsbranschen är att två affärssystem skapats; 

lönsamhetsstyrning och redovisning. Två till tre personer arbetar inriktat mot 

affärsrådgivning. Ida förklarar fortsättningsvis att rollerna på företaget är bestämda utav 

chefen men att hon är delaktig i alla beslutstaganden därefter. “Jag tycker att jag har haft 

mycket att säga till om, om hur vi ska förändras”.        
 

Ida tycker att det främsta en ledare kan göra för att driva igenom en organisatorisk 

förändring är att inspirera och skapa engagemang genom att visa eget engagemang. 

Ledarskapet har fungerat bra på företaget i Idas ögon. För att omställningen till 

affärsrådgivning ska kunna förbättras och genomföras på ett så lyckat sätt som möjligt 

bör varje individ kunna se fördelarna utav förändringen. När företaget jobbar mer med 

affärsrådgivning samt organisatoriska förändringar tycker Ida att “det viktigaste när man 

jobbar med affärsrådgivning är att man tror på sig själv och sina idéer som man ska 

förmedla[…] och att den övertygelsen lyser igenom till kunden”. Det är även viktigt att 

ha tillräcklig kompetens och uppslag för hur hon ska bemöta och hantera olika problem.  
 

5.11 Intervjun med Jesper 
Jesper ser förändringen som naturlig och lite av tidens gång. Han anser att arbetsrollen 

har förändrats kontinuerligt väldigt mycket sedan han började med yrket. På senare tid 

har han märkt att det börjat gå mer mot affärsrådgivning i branschen. Jesper tror att den 

största anledningen till förändringen i redovisningsbranschen är att kunderna har börjat 

kräva mer. Företaget gynnas av att försöka ligga i framkant för att möta utvecklingen och 

den ökade efterfrågan. Jesper vill betona att han inte känner något motstånd till 

förändringen i sig, men däremot anser han att kommunikationen kunde vara tydligare. Att 

göra kommunikationen tydligare “hänger lite på ledning och affärscontrollers”. Då 

Jesper vill veta “ vilka vägar det finns att gå, för det har jag jobbat för lite med själv”.  
 

Jesper tror att han skulle kunna gynnas personligen av förändringen om han fick mer 

kännedom om affärsrådgivning och andra nya arbetsuppgifter, samt att det fördes en 

tydligare dialog. Han skulle vilja få en mer djupgående bild, exempelvis ett case, för att 

lära sig mer. “Det får inte bli två separata avdelningar i organisationen. Det är trots allt 

jag som sköter kontakten med mina kunder och måste veta vad jag har att erbjuda”. Han 

tycker att det har skapats lite grupperingar i organisationen. “Det är som att ledningen 

och affärscontrollerna har sina möten och case som de diskuterar. Det kommer inte fram 

så mycket till oss andra, även om precis allt inte behöver komma fram”. Jesper tycker 

inte att affärsrådgivning och förändringen diskuteras så mycket mellan medarbetare på 

fikaraster eller så, utan har känslan att det sker på annat håll där informationen inte riktigt 

kommer ut. Han känner att han inte har några större möjligheter att kunna påverka vid 

beslut om organisationsförändringen och skulle vilja vara mer delaktig.” Nu tycker jag 

det är så mycket möten med stängda dörrar. Det hade varit kul att veta litegrann vad som 

händer där, tror inte det är så mycket hemligheter men det läggs inte tillräckligt med krut 
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på att göra alla delaktiga”. Jesper tycker att mindre företag har en fördel av att just kunna 

göra alla delaktiga, och tror att en orsak till varför han tycker det fungerar sämre just nu 

hos dem är att det är så mycket som pågår och ska implementeras på samma gång.  
 

En ledares viktigaste uppgift för att få medarbetare motiverade vid en organisatorisk 

förändring, är enligt Jesper att få alla att känna sig delaktiga. Han menar att han inte 

känner ett behov av att sitta med på vartenda möte, han vill bara ha känslan att vara en 

del av det som pågår. Nu känner han att han befinner sig i något slags mellanläge. “Jag 

ska inte behöva fråga, utan det ska finnas ett flöde för det”.  
 

Jesper vill gärna att det erbjuds mer utbildning än de veckovisa workshops som företaget 

har idag. Han känner inte att han nödvändigtvis vill jobba mer med det själv, utan vill 

veta mer om det. Jesper delger att han har för lite grundkunskap om affärsrådgivning för 

att vara duktig på det. “Jag har mycket erfarenhet av branschen, så en viss grundkunskap 

har jag ju från det. Men sen handlar det om hur jag kan förmedla det”.  Utbildning är 

också det absolut viktigaste för att Jesper ska känna sig trygg med att arbeta mer med 

affärsrådgivning. Presentationsteknik och retorik - för att kunna förmedla och sälja in 

rådgivningstjänster till kunderna - borde läras ut i sådana utbildningar enligt Jesper. 

Utöver utbildning är det även viktigt att få vara delaktig och att kommunikationen om 

affärsrådgivning är tydlig. 
 

5.12 Intervjun med Kim  
Förändringen som organisationen går igenom ser Kim som naturlig och även som något 

bra eftersom redovisning i sig kan vara så mycket mer än många företag tror. Det gör att 

han även tycker det är roligt med mer variation i arbetsuppgifterna. “Det är roligt att göra 

mer än att bara sitta och knappa siffror, så jag tycker om det”. Att få testa fler 

arbetsuppgifter ser han som en chans till att utvecklas i sin yrkesroll och det ger honom 

en bredare kompetens. “Det är ju samtidigt en utmaning, men inget jag upplever som en 

svårighet. Jag tycker det bara är roligt att det kommer nya utmaningar”. Kim tror även 

att företaget gynnas av förändringen då de kan erbjuda fler tjänster. Han känner att han 

ger större nytta till kunden om han bistår med exempelvis affärsutveckling och inte bara 

bokföring. Då tror han att kunderna pratar mer om deras organisation, som i sin tur drar 

till sig fler kunder. Om det är något som gör Kim skeptisk till förändringen är det att det 

inte ges tillräckligt med tid till affärsrådgivning. “Vi är ganska få sett till hur mycket vi 

har att göra, det blir fler saker att göra men inte mer tid för det”. Kim tror att detta kan 

lösas med automatiseringen, men att utvecklingen inte har kommit tillräckligt långt ännu. 
 

Kommunikationen om förändringen mellan medarbetarna handlar enligt Kim främst om 

rent praktiska saker. Han tycker att det är svårt att veta vem som har huvudansvaret i ett 

uppdrag, så att allt blir sammanlänkat. “Vi har en öppen diskussion på möten, men även 

att man bara går in på någons kontor om man vill prata om något”. Kim tycker att 

kommunikationen fungerar bra i organisationen men att det finns vissa saker att förbättra. 

“Det skulle kunna bli tydligare hur ansvarsfördelningen ser ut, även fast vi har bra 

diskussioner”. Den relativt otydliga ansvarsfördelningen mellan affärscontrollers och de 

övriga ser Kim som problematiskt. “Jag har all kundkontakt i mina uppdrag, och när de 

lägger till en affärsrådgivningstjänst går affärscontrollen ofta in över och tar kontakt 

med kunderna. Det tycker jag är problematiskt då det är jag som är ansvarig och byggt 

upp en relation”. Detta gör att Kim känner att han till viss del hamnar i skymundan och 

att det interna samarbetet borde förbättras mellan de två grupperna. 
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En ledare vid en organisationsförändring ska enligt Kim föra en tydlig kommunikation 

genom hela processen. “I ett ganska tidigt skede informera; ‘så här tänker vi 

genomföra…’, lyssna och samla in medarbetarnas åsikter, fundera och gå igenom det ett 

varv till, ställa sig frågan; ‘kan vi göra något annorlunda?’ för att involvera de som 

faktiskt ska jobba med det”. Kim tycker att hans egen chef är bra på att inspirera och 

trycker mycket på att ta hjälp av varandra och anser att det är bra, men att det är svårare 

att göra i praktiken på grund av tidsbristen och den otydliga ansvarsfördelningen.  
 

Kim upplever att förändringen lett till att företaget mer aktivt försöker hitta rätt kunder. 

Företaget försöker ligga i framkant av branschutvecklingen och han tycker att det blivit 

viktigare att bli mer proaktiv i relationen med kunderna. Kim upplever att företaget har 

ett öppet klimat där medarbetarna får uttrycka sina åsikter, men det finns inte stora 

möjligheter att påverka beslut rörande organisationsförändringen. “Jag tycker det man 

säger lyssnas på, men hur mycket betydelse det har vid besluten är jag lite tveksam på. 

Jag tror att det finns en öppenhet här att komma närmare en delaktighet”. Kim känner 

att det skulle vara roligt om han fick chansen att påverka mer och att det skulle skapa ett 

ännu större engagemang till jobbet.  
 

Kim tycker att han är på god väg till att bli bra på affärsrådgivning, även fast han menar 

att han fortfarande har mycket kvar att lära sig. För att känna sig trygg med att jobba mer 

med affärsrådgivning tycker han det viktigaste är att ha en teoretisk grund från exempelvis 

en utbildning. Det också är viktigt att känna ett stöd från de andra medarbetarna för att 

kunna “låna” kunskap som han själv saknar i vissa situationer. Slutligen anser Kim att det 

är viktigt att få stöd, feedback och tips från chefen när han ska jobba med affärsrådgivning 

och för att lösa problem som uppstår. 
 

5.13 Intervjun med Linnea 
Linnea känner att det är intressant och spännande att jobba mer med affärsrådgivning 

eftersom hon får göra mer samt utnyttja den kompetens som hon faktiskt har. Hon säger 

att hon är positiv till automatiseringen men att mänsklig granskning alltid kommer 

behövas. Linnea tror inte att datorer kommer kunna ta över och göra de finansiella 

rapporterna på väldigt länge. Att företaget gynnas av förändringen är inte det som märks 

eller har mest betydelse enligt Linnea. Istället spelar personlig nytta en större roll och hon 

tycker att “det känns bra att ge kunderna lite mer […] Vi som jobbar med det här får ett 

mer intressant arbete”. Hon känner att hon gynnas av förändringen eftersom det är 

väldigt intressant att få analysera och tänka framåt när hon arbetar med kunder. Linnea 

berättar att hon inte är skeptisk till förändringen. Hon tycker däremot det är svårt att 

övertala kunder till att köpa nya rådgivningstjänster. “En enmansföretagare tycker; ‘gör 

det absolut mest nödvändiga sen är jag inte intresserad av någon budget, varför ska jag 

ha budget?’”.  
 

Linnea tycker att kommunikationen mellan medarbetarna om affärsrådgivning kan 

förbättras. “I vår bransch är det tidsnöd, så jag tycker att där är det ett litet glapp […] 

Det är lite luckor mellan oss, att vi inte delger varandra information”. Företaget har blivit 

mycket bättre på att kommunicera men det råder fortfarande tidsbrist till detta. Enligt 

Linnea kan det vara svårt att hinna diskutera allt som händer på trettio minuter långa 

workshops en gång i veckan. Fortsättningsvis nämner Linnea att hon inte har särskilt stor 

inblick i hur företagets affärscontroller arbetar med affärsrådgivning. Hon känner däremot 

att hon kan gå och få hjälp utav dem när det behövs fördjupning inom affärsrådgivning.  
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Linnea vill jobba mer med affärsrådgivning. “Jag har inte hunnit varit in så mycket på 

det här med rådgivningsbiten än, men det är dit jag vill”. Hon känner också att de som 

arbetar mest med affärsrådgivning vill lära sig ännu mer om affärsrådgivning. “De har 

inte riktigt kommit i land […] De har inte kunnat fasa ut sig riktigt för att syssla 100 

procent med affärsrådgivning”.  
 

I själva förändringsprocessen känner Linnea att hon egentligen inte varit med i 

beslutsfattandet, chef och ledning har mestadels utformat processen med 

affärsrådgivning. “Men det är ju ingen dum idé, för alla ska ju ha den rollen så 

småningom, eftersom man iallafall 50 procent av sin arbetstid är konsult”. I och med 

organisatorisk förändring tycker Linnea att det viktigaste chefen ska göra är att informera. 

Hon vill veta mer konkret vad deras affärscontrollers kan göra, för att kunna förmedla det 

till sina kunder. Linnea tycker att det är upp till henne, men att det är svårt att fråga “Vad 

kan ni erbjuda våra kunder?”. Hon känner att hon behöver veta mer om vad hon faktiskt 

kan erbjuda kunden. “Jag vill få praktiska exempel”. Linnea känner att hon kan ge enklare 

rådgivning men att hon har för lite kunskap inom området. För att jobba mer med 

affärsrådgivning och för att underlätta organisatorisk förändring känner Linnea att det 

viktigaste är utbildning inom området och verktyg för att effektivt jobba med 

affärsrådgivning. 
 

5.14 Intervjun med Marko  
Marko anser i det stora hela att förändringen är bra, framförallt eftersom han tycker 

affärsrådgivning höjer yrkets status och att det medför bättre service till kunderna. Han 

tror att den egna organisationen gynnas av förändringen i ett långsiktigt perspektiv. “Jag 

tror att det är något som vi kommer se effekten av mer eftersom och märka av det först 

de närmsta åren”. Än så länge har Marko svårt att se hur förändringen gynnar honom på 

ett personligt plan. Han tror att han har många steg kvar innan han känner sig redo att 

arbeta mer med affärsrådgivning. Marko tycker att han för tillfället inte är tillräckligt 

duktig på att ge affärsrådgivning, men ser en stor potential att själv gynnas, då det ger han 

möjlighet att utvecklas. “Det är kul att det finns en nivå till att gå och utvecklas ur den 

synvinkeln, det är motiverande”.     
 

Marko har själv inga tidigare erfarenheter av organisationsförändringar, men tror att 

erfarenheterna som erhålls just nu kommer ha betydelse för hur han ställer sig till framtida 

organisatoriska förändringar. Marko tror att detta gör att de medarbetare som redan har 

erfarenheten av organisatorisk förändring har en stor fördel. “De kan se fler saker, 

tidigare snappa upp saker och se helheten på ett annat sätt”. 
 

Marko tycker att kommunikationen om förändringen går bra, både externt och internt. 

Internt har kommunikationen främst skett på workshops, utbildningar och kontorsmöten, 

som Marko anser att det blivit fler av på sistone. Marko delger att företagets två 

affärscontrollers och ledningsgruppen är de som huvudsakligen förmedlar information 

om förändringen. Marko har känslan att det finns bra möjligheter att kunna påverka och 

skapa en dialog vid beslutsfattandet om diverse organisatoriska förändringar. Han anser 

att en ledares största ansvar är att få alla delaktiga under en organisationsförändring. 

Delaktighet möjliggörs då organisationen har; högt i tak, korta beslutsvägar, bra 

gruppdynamik och regelbundna möten där förändringar diskuteras. “Det finns hur mycket 

kunskap som helst i huset, många att fråga och få hjälp av när ens egna kunskap saknas”.   
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Det faktum att det är krävande att lära sig nya saker anser Marko utgöra den största 

utmaningen i och med den rådande organisatoriska förändringen. “Även fast det är roligt, 

peppande och inspirerande är det även en utmaning om man inte riktigt kan hela flödet 

och måste lära sig många olika steg”. Marko menar att han får bra stöd och möjligheter 

att lyckas klara av utmaningen genom en bra variation av utbildningar som organisationen 

har anordnat. Avsaknaden av kunskap leder till att Marko känner mindre självförtroende 

när han ska ge rådgivning. För att stärka självförtroendet tror Marko att nyckeln är ännu 

mer utbildning. “För att känna sig trygg vid mer praktiska saker som att hålla möten och 

presentationer inför kunder, förutom att bara vara påläst om affärsutveckling och 

annat”. 
 

Den mest påtagliga organisatoriska förändringen som gjorts enligt Marko är att företaget 

idag har två affärscontrollers som är specialiserade på affärsrådgivning. De försöker få 

med övriga medarbetare och bli bättre på affärsrådgivning. I den processen anser Marko 

att det är roligt att kunna utvecklas och ge mervärde åt kunder. Däremot anser han att det 

kan ta tid att lära sig och faktiskt arbeta mer med affärsrådgivning. “Man måste bygga 

plattformen på rätt sätt så man har grundkunskaperna och vet man vad snackar om, och 

det kan ta tid”. 
 

5.15 Intervjun med Nikki  
Om redovisningsbranschens förändring där affärsrådgivning får större betydelse säger 

Nikki att “jag har ju mest bara hört talas om det, jag jobbar ju inte riktigt med det själv. 

Men det känns som att det är det som kommer och man måste följa med tåget så att man 

inte alltid gör som man alltid har gjort. Jag tror att det är någonting som kommer, men 

jag kan väldigt lite om det och måste nog lära mig mer själv.”. Nikki känner inte alls att 

hon är duktig eller bekväm med att ge affärsrådgivning. Generellt sätt så gillar hon att 

lära sig nya saker, men hon tycker det är svårt att bli bättre på att ge affärsrådgivning. 

Hon menar att hon för tillfället känner sig för långt bort från den kunskapsutvecklingen.    
 

Nikki tror att företaget kommer gynnas av att jobba mer med affärsrådgivning på sikt. För 

att företaget ska göra det så måste alla lära sig hur de ska förmedla att de erbjuder givande 

affärsrådgivning till sina kunder. “Det gäller att sälja in nya tjänster”. Personligen känner 

Nikki att hon kommer gynnas av förändringen eftersom hon får nya arbetsuppgifter och 

för att det är roligt med variation. Hon säger samtidigt att hon är rädd för förändringen 

och att hon inte är en säljande person. Nikki anser att det är skrämmande att sälja in 

tjänster och hon vet inte hur hon ska göra det. 
 

Kommunikationen sinsemellan medarbetarna angående affärsrådgivning tror Nikki kan 

förbättras ytterligare.  “Vi pratar väl egentligen inte så mycket om det, vi borde kanske 

prata mer om det. Det är just för att det är så svårt att ta på vad affärsrådgivning riktigt 

är”. Även om ledning och controllers berättar vad dem gör tycker Nikki att fler praktiska 

exempel skulle göra affärsrådgivning mer påtagligt. För att lära sig mer om vad 

affärsrådgivning är föreslår hon att det borde finnas tillfällen där hon kan “följa någon 

mentor, som man kan gå parallellt med och faktiskt inse vad det är dem gör, hur de gör 

det och vad det leder till”. 
 

Nikki tycker inte att hon är med och påverkar, eller att det skulle göra någon skillnad om 

hon gjorde det. Hon tycker att hon blir informerad om företagets organisatoriska 

förändringar och att de som är med i beslutstagande processer är lyhörda om hon vill 

komma med idéer.  
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Enligt Nikki har alla samma status i företaget oavsett titel men “det är lite grupperingar, 

lite vi och ni […] Det är inte meningen och det är inte uttalat, men det har ändå blivit lite 

uppdelat”. För att minska dessa grupperingar anser Nikki att mallar från affärscontrollers 

skulle kunna göra att alla andra kunde förstå och göra vissa delar av affärsrådgivningen 

bättre. “Det är inte meningen att vi ska kunna ge samma råd som dem som är experter på 

det men alla ska kunna ta till sig litegrann och de gör ju att grupperingarna kanske 

minskar. Att man ser fördelarna med att någon är lite bättre på det”.  
 

För att ledare ska få medarbetare motiverade till en organisatorisk förändring anser Nikki 

att det viktigast är att göra alla delaktiga. “Delaktig kan man vara genom att bara få 

information, att det här är något som händer. Man behöver inte vara med och göra det 

för att känna sig delaktig”. Det är även viktigt att informeras om saker som gått både bra 

och mindre bra, så att man vet vad man ska göra eller inte göra. Nikki berättar att både 

delaktighet och informationsspridning har gått bra på företaget.  
 

För att Nikki ska känna sig trygg med den pågående organisatoriska förändringen tror 

hon att det viktigaste är att 1) veta att det man gör är rätt och att ha någon att diskutera 

idéer och tankar med, 2) kunskap och 3) att själv kunna komma med idéer och påverka. 
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6. Analys och diskussion 
Kapitlet inleds med att analysera vart fallföretaget befinner sig i förändringsprocessen. 

Sedan analyseras de åtta teman som påverkar medarbetares inställning gentemot 

organisatorisk förändring, som vi identifierade utifrån tidigare studier. Efter det 

analyseras vad som visat sig påverkar medarbetares inställning gentemot organisatorisk 

inställning.  
 

6.1 Var befinner sig fallföretaget i förändringsprocessen? 
Det kan vara intressant att se vart och hur medarbetarna på fallföretaget ligger till inom 

förändringsprocessen som Lewin (1947) samt Kotter och Cohen (2002) beskrivit i olika 

steg. För att analysen och diskussionen ska kunna sättas i perspektiv och förstås av 

examensarbetets intressenter tror vi att fallföretagets nuvarande position i 

förändringsprocessen bör diskuteras. Att göra det kan även vara givande för att kunna ge 

praktiska rekommendationer till fallföretaget i examensarbetets senare del.     
 

Enligt Lewins (1947) trestegsmodell består det första steget av en förändringsprocess att 

utmana de gamla attityderna i organisationen och få medarbetare motiverade samt 

acceptera att förändringen är nödvändig (Lewin, 1947, s. 34-39). Det här steget har 

medarbetarna på fallföretaget gått igenom enligt våra tolkningar, då samtliga ser 

nödvändigheten av den organisatoriska förändringen. I det andra steget skapas nya 

beteenden och medarbetarna har börjat stödja den nya riktningen. Detta genom att börja 

arbeta efter det nya sättet att göra saker enligt de nya direktiven (Lewin, 1947, s. 34-39). 

Vi tolkar att de befinner sig i det andra steget av förändringsprocessen. I det tredje steget 

stabiliseras förändringen, företaget slutar att förändras och de nya arbetsmetoderna som 

tillkommit fortsätter löpande (Lewin, 1947, s. 34-39). Vi anser att fallföretaget fortfarande 

befinner sig i förändringsprocessen, således är de ännu inte i det tredje steget.      
 

Kotter och Cohens (2002) påstår att effektiva förändringsprocesser oftast innehåller åtta 

steg; 1) införliva en känsla av brådskande angelägenhet att förändras, 2) etablera en 

styrgrupp, 3) skapa en vision och strategi, 4) sprid visionen, 5) ge anställda möjligheten 

att påverka, 6) implementera kortsiktiga vinster, 7) bibehåll momentum och 8) förankra 

förändringskonceptet i företagskulturen. Att medarbetarna inser förändringens 

nödvändighet och förstår hur den även skapar organisatorisk nytta, tror vi betyder att 

fallföretaget klarat av de två första stegen av förändringsprocessen. Medarbetarna 

upplever att företagets nya vision har varit tydlig och något de aktivt försöker följa och 

förverkliga. Vi tolkar det som att även steg tre och fyra har införlivats hos medarbetarna. 

Att medarbetarna i så stor utsträckning inser nyttan organisationen erhåller av 

förändringen, tror vi har att göra med att spridningen av den nya visionen har fungerat 

effektivt hos företaget. De mer kritiska stegen för fallföretaget är steg fem och sex, att ge 

medarbetarna möjligheten att påverka samt att implementera kortsiktiga vinster. Vi tolkar 

och anser att det är inom dessa steg som fallföretaget befinner sig idag. Här kan vi se att 

vissa, men inte alla, medarbetare säger sig ha möjligheten att påverka organisatoriska 

förändringens utformning. Det verkar som att denna känsla inte nått ut till hela 

arbetsstyrkan. Detsamma gäller deras upplevelse av kortsiktiga vinster, då ett flertal 

medarbetare har svårt att se vad det själva vinner på förändringen och hur de bidrar till 

den. Vår tolkning är att det finns en potential att få klara av de sista stegen av 

förändringsprocessen om detta ska nå ut till samtliga medarbetare i framtiden.     
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6.2 Åtta teman som påverkar inställning 
I empirikapitlet har vi redogjort för medarbetarnas individuella inställning gentemot den 

organisatoriska förändringen som sker på fallföretaget. Enligt Choi (2011, s. 493) bör 

medarbetares inställning ses som ett tillstånd snarare än personliga drag. Därför kommer 

vi att försöka lyfta det empiriska resultatet från att vara individuella inställningar till ett 

tillstånd av inställningar hos fallföretaget. För att göra det kommer de olika personliga 

uppfattningarna av den organisatoriska förändringen sammanställas till ett tillstånd av 

oss.  
 

Följande åtta teman är tagna från vår teoretiska referensram och vi har utgått ifrån dem i 

vår empiriska undersökning. Vi jämför tidigare forskningen om medarbetares inställning 

gentemot organisatorisk förändring med våra egna resultat.  
 

6.2.1 Framtidstro 

Majoriteten medarbetare tror att företaget gynnas av organisationsförändringen. Tolv av 

respondenterna anser att de av olika anledningar kan se den organisatoriska nyttan av 

förändringen. Vi tolkar att två av respondenterna har något svårare att se detta. 

Respondent L avstod att svara på om företaget gynnas av förändringen och vill istället 

framhäva att det är den personliga nyttan som är det viktiga och det som tydligare märks 

av. Respondent D har i sin tur svårt att delge och märka av vad den organisatoriska nyttan 

består av, även om han inser nödvändigheten av organisationsförändringen.  Enligt Holt 

et al (2007, s. 251) är det viktigt att medarbetare har en tro att förändringen är nödvändig, 

genomförbar och fördelaktig för organisationen för att känna en individuell beredskap 

gentemot förändringen. Vi tolkar att respondenterna generellt sett har tron, att de kan se 

nödvändigheten, genomförbarheten och fördelarna som organisationen i stort får av 

förändringen. Medarbetarna känner dock att de vill få en tydligare och mer konkret bild 

på vad deras fördelar är på ett personligt plan. Detta behandlas i nästa tema om 

egenintresse i 6.2.2. Även de respondenter, som vi tolkar har en lägre individuell 

beredskap till förändringen, såg nödvändigheten och genomförbarheten av den 

organisatoriska förändringen. En av anledningarna som återkommer hos respondenterna 

är att de tror att fördelen av att vara i framkant och vara före sina huvudsakliga 

konkurrenter är avgörande för att organisationsförändringen ska vara framgångsrik. Det 

här ser respondenterna som en fördel deras organisation har, vilket vi tolkar att de är redo 

för förändringen. En annan anledning som verkar vara av betydelse för respondenternas 

framtidstro, på en organisatorisk nivå, är att förändringen ger mer nytta åt kunderna. Tre 

av respondenterna antyder detta, respondent B, E och K. Ytterligare menar även 

respondent N att företaget gynnas av organisationsförändringen om alla i arbetsstyrkan 

lär sig hur de ska förmedla vad nyttan är till kunderna i den affärsrådgivning de erbjuder.  
 

Då det är vanligt att folk känner sig stressade av organisationsförändring är det oftast de 

medarbetare som i grunden är optimistisk lagda som klarar sig bättre (Wanberg & Banas, 

2000, s. 133-134). Vi tror, utifrån svaren från intervjuerna, att merparten av 

respondenterna är optimistiska i grunden. En optimist har en positiv syn på framtida 

händelser som förändringen skapar (Lizar et al, 2015, s. 245-346), detta verkar överlag 

stämma in på medarbetarna på fallföretaget. Vi tolkar att deras positiva inställning till 

viss del beror på att de flesta är optimister, de berättar hur de är positiva och ser 

förändringen som någonting bra för både företaget och de anställda. De respondenter som 

överlag har en mindre positiv inställning gentemot förändringen eftersom de inte känner 

sig duktiga på att arbeta med affärsrådgivning, ser fortfarande potential att kunna bli 

bättre på det i framtiden. Ett exempel på det är respondent C som tycker det är 
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skrämmande att gå från tryggheten i sina vanliga arbetsuppgifter till att arbeta 

affärsrådgivning, men anser fortfarande att det är roligt och ser möjligheten att utvecklas 

och lyckas i framtiden. 
 

När medarbetares inställning gentemot förändring ska studeras tror vi att framtidstro utgör 

en grund. Medarbetarna måste först tro att förändringen är nödvändig och genomförbar. 

Fortsättningsvis räcker inte detta för att skapa en positiv inställning genom hela 

förändringsprocessen. Fördelar kan enligt våra tolkningar behöva åskådliggöras 

kontinuerligt och de bör vara påtagliga för att bibehålla en positiv framtidstro.  
 

6.2.2 Egenintresse   

Respondenterna känner att de har någon typ av egenintresse av förändringen med ett 

större fokus på affärsrådgivning. För att medarbetare ska stödja en förändring måste de 

se och förstå att förändringen även är fördelaktig för de själva (Trader-Leigh, 2002, s. 

146), och det överensstämmer med respondenternas svar. Tolv av respondenterna kunde 

se den egna vinningen av organisatoriska förändringen och resterande två, respondent J 

och M, såg en potential till det. Av respondenternas svar att döma bidrar deras 

egenintresse till en bättre inställning gentemot organisationsförändring. Detta eftersom 

medarbetare som ser fördelarna för sig själva skapar en större individuell beredskap för 

förändringen (Holt et al, 2007, s. 251). Respondenterna som ser sin egen vinning har 

enligt våra tolkningar ett egenintresse av förändringen.  Över hälften av respondenterna 

med ett egenintresse tycker att förändringen helt enkelt gör det roligare att arbeta. 

Medarbetarna tycker framförallt det blir roligare rent arbetsmässigt, exempelvis att 

affärsrådgivning ses som en rolig arbetsuppgift, att det blir mer variation i 

arbetsuppgifterna samt att själva relationen med kunderna anses vara roligare. Även om 

medarbetarna på fallföretaget ser den personliga nyttan av förändringen, vill de se den 

personliga nyttan tydligare och mer konkret. 
 

Att förändringen medför något roligt är en påtaglig och förekommande faktor i 

respondenternas svar om hur de på ett personligt plan gynnas av 

organisationsförändringen. Detta saknas i vår teoretiska referensram, men vi tolkar detta 

som att det likväl kan vara en viktig faktor till en medarbetares egenintresse.  

 

Fortsättningsvis har vi upptäckt att möjligheten att utvecklas på ett personligt plan leder 

till ett ökat egenintresse, och därmed en mer positiv inställning gentemot organisatorisk 

förändring. Detta framgick inte heller tydligt i tidigare forskning om medarbetares 

inställning gentemot organisatorisk förändring. Personlig utveckling som egenintresse är 

även för somliga i kombination med att det är roligt enligt respondenterna, att det de 

tycker det är roligt att kunna utvecklas. Totalt sex av respondenterna berättade att 

personlig utveckling var en viktig faktor, främst i form av att kunna bredda sin egen 

kompetens och kunskap om affärsrådgivning. Att medarbetare ökar sin kunskap kan 

måhända vara ett intresse även för organisationen eftersom deras organisation gynnas av 

hög kompetens inom arbetsstyrkan. Vi tolkar anledningen till att respondenterna istället 

ser det som personlig nytta beror på exempelvis sociala, karriärmässiga och 

självförverkligande skäl.  
 

Vi tolkar att utbildning är viktigt för medarbetarnas egenintresse av förändringen, då flera 

respondenter såg positivt på möjligheterna att kunna utvecklas på ett personligt plan. Om 

de får tillräckligt med både praktisk och teoretisk utbildning om hur de ska hantera de nya 

arbetsuppgifterna, utvecklar de inte enbart sin egen kompetens, utan även att de får en 

klarare bild över deras egna fördelar av att arbeta med affärsrådgivning. Att se personliga 
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fördelar är bland det viktigaste under en organisatorisk förändring enligt respondent A 

och I.  
 

En respondent ansåg att förändringen var nödvändig att anpassa sig till för att behålla 

jobbet. Denna känsla i sig som respondenten har, stödjer Trader-Leighs (2002, s. 146) 

teori att om medarbetare känner att deras arbetsroll hotas av förändringen uppkommer ett 

motstånd till förändringen. Eftersom respondent D har den känslan, kan det vara en 

påverkande faktor till motstånd till organisatorisk förändring. Detta då respondenten hade 

något sämre inställning än många andra, enligt oss. Enligt Devos et al (2007, s. 622-623) 

skapas å andra sidan en öppenhet till förändring hos medarbetare om de inte känner att 

deras ställning på arbetsplatsen hotas. Ingen annan medarbetare nämnde att det har 

känslan att deras ställning på arbetsplatsen är hotad samtidigt som deras inställning 

överlag är positiv gentemot förändringen. Detta kan enligt våra tolkningar därför vara en 

bidragande faktor till att det skapats en öppenhet till förändringen hos organisationen. 
 

Våra resultat visar att respondenterna har hög motivation på arbetet, de trivs med yrket 

och sin arbetsplats. Enligt Turner Parish et al (2008, s. 35) är motivation på arbetet en 

påverkande faktor till att medarbetare känner engagemang vid en 

organisationsförändring. Vi tror att deras höga motivation på arbetet har påverkat deras 

attityder och beteenden och vårt resultat stödjer alltså Turner Parish et al (2008) att det är 

en positiv relation mellan arbetsmotivation och medarbetares engagemang till 

organisatorisk förändring.  
 

6.2.3 Tilltron till egen förmåga 

Våra resultat visar att medarbetarnas tilltro till sin egen förmåga har en betydelse för 

inställningen gentemot organisatorisk förändring. Över hälften av arbetsstyrkan tycker att 

de inte är duktiga på affärsrådgivning som är en ny arbetsuppgift för dem. De som inte 

känner sig duktiga på affärsrådgivning har enligt oss en mindre positiv inställning 

gentemot förändringen än de som känner sig duktiga på affärsrådgivning. Det gör att 

Trader-Leighs (2002, s. 146-149) resultat om att motstånd till organisatorisk förändring 

kan komma från instabiliteten som uppkommer när medarbetare får nya arbetsuppgifter, 

till viss del kan stödjas av vår undersökning.  
 

Vi tolkar att upplevd självförmåga i och med avsaknad utav kompetens leder till en 

försämrad inställning gentemot organisatorisk förändring. Men när medarbetarna känner 

och tror att de kommer utveckla och erhålla den kompetens som behövs i framtiden, så 

blir de ändå positivt inställda gentemot organisatoriska förändringar. Således är känslan 

av att kunna utvecklas och erhålla lämplig kompetens på sikt, en tro som behöver 

etableras hos medarbetarna.  
 

De respondenter som känner att deras kunskap om affärsrådgivning är begränsad tror att 

det kan lösas med hjälp av mer utbildning. Utbildning ses av majoriteten som något viktigt 

i syfte att höja deras kompetens och beredskap, samt även för att känna sig mer trygg med 

att arbeta med de nya arbetsuppgifterna. Exempelvis vill respondent L att de existerande 

veckovisa workshopen som fallföretaget anordnar borde bli längre. Maheschwari och 

Vohra (2015, s. 881) framhäver att det är viktigt med en effektiv träning för att skapa 

engagemang hos medarbetare under organisatorisk förändring. I denna träning är syftet 

att utveckla medarbetarna i de nya processer och verktyg som organisatoriska 

förändringen påverkat. Dessutom innebär en effektiv träning att inrätta en inlärningsmiljö 

som främjar att medarbetare tar hjälp av varandra, för att skapa ett kontinuerligt lärande i 

organisationen (Maheschwari & Vohra, 2015, s. 881).  
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Våra resultat tyder på att det allra viktigaste för medarbetarna i fallföretaget är att få 

mycket utbildning i och med organisatoriska förändringar. Tio av respondenterna anser 

att det är bland de viktigare förutsättningarna för att de ska känna sig trygga med att arbeta 

mer med affärsrådgivning, som förändringen riktat ett större fokus på. Vi tolkar att 

begäret efter mer utbildning framförallt grundar sig på att de vill stärka tilltron till sin 

egen förmåga. Detta eftersom de känner att de saknar den kunskap och kompetens som 

krävs för att själva kunna ge sina kunder tillräckligt bra affärsrådgivning. Det var även 

tre respondenter som tycker att bland det viktigaste är att tro på sig egen förmåga för att 

kunna känna sig trygg under en förändring. Fyra av respondenterna tycker det är viktigt 

med arbetsmodeller av olika slag för att känna sig tryggare med att arbeta mer med 

affärsrådgivning. Det tror vi går hand i hand med behovet av utbildning, att de 

medarbetarna behöver mer stöd vid nya arbetsprocesser. Vi har inte sett att tydliga 

beskrivningar av arbetsprocesser har nämnts i tidigare forskning som en bidragande faktor 

till medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring. Enligt oss kan det vara 

intressant att det framkommer i våra resultat.  
 

Vår tolkning är att respondenterna överlag har en hög upplevd självförmåga och att det 

bör påverka deras inställning positivt gentemot den organisatoriska förändringen. De 

intervjupersoner som anser att de redan nu har kompetensen att ge affärsrådgivning är 

också bland de som har den mest positiva inställningen gentemot den organisatoriska 

förändringen. Detta stödjer att medarbetares upplevda självförmåga påverkar 

acceptansen, individuella beredskapen och engagemanget till en organisatorisk 

förändring (Wanberg & Banas, 2000, s. 138-139; Lizar et al, 2015, s. 345-346; Herold et 

al, 2007, s. 948).  
 

Vi har sett att det är viktigt för medarbetarna att få uppskattning, speciellt bland de som 

inte har någon tidigare vana av att arbeta med affärsrådgivning. Exempelvis tycker 

respondent C och H att det är viktigt att känna sig värdefulla och få förtroende för att 

arbeta mer med affärsrådgivning. Ett annat exempel är respondent M som känner att hans 

avsaknad av kunskap om affärsrådgivning gör att han har dåligt självförtroende, även om 

han tror att det kommer höjas med mer kompetensutveckling. Detta stöds av Wanberg 

och Banas (2000, s. 133-134), som menar att medarbetare behöver ha självförtroende och 

känna sig viktiga för att vara mer öppna för förändring.  
 

Vi tolkar att medarbetare tycker det behöver läggas än mer tid på affärsrådgivning, 

eftersom det tillkommer nya arbetsuppgifter samtidigt som de gamla arbetsuppgifterna 

fortfarande tar lika lång tid att utföra. Dessutom var det tre respondenter som delgav att 

just tid är det som krävs för att de ska känna sig trygga att arbeta efter den organisatoriska 

förändringen. Att tidsbrist är en återkommande faktor hos respondenterna tolkar vi utgör 

ett hot som eventuellt kan skapa stress och en känsla av att arbetsuppgifter som 

medarbetare skulle klara av är för svåra. Vi tolkar att i syfte att förhindra motstånd kan 

medarbetare behöva känna att extra tid ges till att arbeta med de arbetsuppgifter som 

tillkommit på grund av förändringen.  
 

Enligt Lizar et al (2015, s. 345-346) är medarbetares resiliens en påverkande faktor för 

individuell beredskap till förändring. Det är dock inget som respondenterna i denna 

undersökning pratade om och det lämnade oss inget utrymme för tolkning. Vi kan därför 

inte se om det har någon påverkan på en medarbetares inställning gentemot organisatorisk 

förändring eller inte. Vi tror inte att påverkansfaktorn resiliens påverkar i lika hög grad 

som andra faktorer inom temat tilltron till egen förmåga. 
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6.2.4 Historia 

När vi frågade om historisk erfarenhet av organisatorisk förändring så hade flera 

respondenter svårt att svara på frågan eller kom in på andra faktorer eller åsikter de hade 

om organisatorisk förändring. Detta gjorde att endast fem svar från de fjorton 

respondenterna gav något slags resultat. Dessa resultat gav i sin tur ingen förståelse eller 

sammanhang för historias roll när medarbetares inställning gentemot organisatorisk 

förändring försöker fångas. Svaren innehöll inga tydliga likheter och gav oss inget klart 

resultat.  
 

Enligt en studie av Devos et al (2007, s. 622-623) är tidigare framgång av organisatoriska 

förändringar en bidragande faktor till större öppenhet för förändring. Vi lyckades inte ta 

fram data som kunde stödja eller säga emot Devos et al (2007). Däremot kan vårt resultat 

vara en indikation på att historisk framgång inte alltid har en stor betydelse för 

medarbetare, eftersom vi tolkar att det inte hade det för just våra respondenter.     
 

Respondenterna berättar hur de har gått från att blicka bakåt och göra samma saker, till 

att fokusera mer på att utveckla, analysera framtiden och skapa rådgivande relationer med 

deras kunder. I och med denna upptäckt tolkar vi att deras företagskultur har förändrats. 

Visserligen ser flera av medarbetarna på fallföretaget detta som skrämmande, men 

överlag verkar det som att dem är positiva till att de nya arbetssätten har förändrat den 

tidigare företagskulturen. Således motsätter sig vårt resultat Trader-Leighs resultat (2002, 

s. 146-149) som visar på att motstånd skapas då nya processer leder till att en tidigare 

etablerad företagskultur ändras. Det kan självklart vara så att det i sådana fall skapas 

motstånd till förändring, men i vårt fall har det inte gjort det. Vi är tveksamma till att 

kulturell jämförbarhet är en av de viktigaste påverkansfaktorerna till medarbetares 

inställning gentemot organisatorisk förändring.  
 

En av påverkansfaktorerna, som vi har kategoriserat under temat Historia, var att 

företagsvisioner var kopplade till den nya förändringen. Denna påverkansfaktor tolkar vi 

spelar en signifikant roll för våra studieobjekt men vi ser inte att passande visioner knyts 

an till historia. Respondent B tycker att den mest påtagliga organisatoriska förändringen 

är att företaget följer en tydlig riktning vart dem är på väg och att det finns långsiktiga 

strategier för att följa denna riktning. Hon sa att detta var det näst viktigaste under 

organisatoriska förändringar. Respondent A tycker att det som chefen gjort bra på 

fallföretaget var att hen hade en tydlig vision kopplad till förändringen. Respondent F 

ansåg att en av de viktigaste uppgifterna för ledare under organisatoriska förändringar var 

att sätta tydliga mål. Att en passande vision påverkar medarbetares inställning gentemot 

organisatorisk förändring stödjer Turner Parish et al (2008, s. 35-36) som menar att 

medarbetares engagemang för förändring stärks då förändringsstrategin är konsekvent 

med organisationens visioner och medarbetare kan nå tydliga mål.  
 

6.2.5 Förändringsförmedlande kultur  

Medarbetarna pratar inte mycket om förändringen sinsemellan vilket gör att vi tolkar att 

det överlag inte är särskilt hög förändringsförmedlande kultur på arbetsplatsen. Många 

upplever dock att själva kommunikationen fungerar bra och att kommunikationen från 

ledningen är informationsrik och tydlig. För att få en starkare förändringsförmedlande 

kultur är det viktigt att kunskapen även sprids mellan medarbetarna. 
 

Vi kan baserat på respondenternas svar se att de överlag har fått mycket formell 

information om organisatoriska förändringen. Enligt Maheschwari och Vohra (2015, s. 

881) skapar det en positiv uppfattning till förändringen hos medarbetare. Om däremot för 
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lite information om förändringen kommuniceras ut skapas det förvirring och motstånd 

(Maheschwari & Vohra, 2015, s. 881). De få respondenter som känner att 

kommunikationen från ledningen angående förändringen är vag, tolkar vi känner ett ökat 

motstånd gentemot förändringen. Ett exempel är respondent J som känner att den 

bristfälliga kommunikationen om affärsrådgivning gjort att han inte ser hur förändringen 

är fördelaktig för honom själv. Våra resultat bör därför styrka att en tydlig kommunikation 

från ledare är viktigt för att skapa en positiv inställning gentemot organisatoriska 

förändringen. Det stöds av Wanberg & Banas (2000), som kommit fram till att acceptans 

till förändring skapas av en fördelaktig informationsdelning när medarbetarna vet vad 

organisatoriska förändringen innebär och utgörs av. 
 

Intervjupersonernas svar tyder på att deras organisation har en tydlig förändringsstrategi 

där de har som mål att involvera medarbetarna så mycket som möjligt. Organisationer 

med sådana strategier har enligt Choi och Ruona (2011, s. 62) ofta även en lärande 

organisationskultur där en viktig komponent är att medarbetare sprider kunskap och 

information mellan varandra. Våra resultat indikerar att det finns blandade åsikter och 

känslor hos respondenterna om organisationen har en sådan kultur eller inte. Hälften av 

respondenterna menar att den interna kommunikationen om förändringen och 

affärsrådgivning enbart kommer från ledningen. De tycker inte kunskap sprids 

sinsemellan medarbetare. Bland denna halva av arbetsstyrkan finns det en stor vilja att 

kommunikationen om förändringen mellan medarbetarna ska ske mer frekvent. De vill se 

en förbättring inom detta område. De här medarbetarna vill att kunskapen om 

affärsrådgivning sprids mer effektivt och de vill veta mer om hur de som arbetar med 

affärsrådgivning går tillväga. Om kommunikationen mellan medarbetare skulle upplevas 

som bättre, tror vi att den lärande organisationskulturen skulle bli starkare. Vi ser ett 

samband med att medarbetarna som inte känner sig vara en del av den inlärande 

organisationskulturen, inte har lika positiv inställning gentemot organisationsförändring. 

Ett sådant samband har även setts av Choi och Ruona (2011, s. 64) som hävdar att en 

lärande organisationskultur leder till högre individuell beredskap, då medarbetarna får en 

större förståelse och känner sig mer redo för organisatorisk förändring. Vi kan se att 

organisationens kultur är stödjande till förändringen, då alla medarbetare verkar ha 

förståelse för varför förändringen sker och överlag har en positiv inställning gentemot 

organisatoriska förändringen. Det stödjer Maheschwaris och Vohras (2015, s. 880) 

resultat att en stödjande kultur under förändringen skapar en mer positiv uppfattning hos 

medarbetarna gentemot den. Under organisatoriska förändringar är det viktigt för 

medarbetarna att få stöd av både chef och andra medarbetare. Sex respondenter anser att 

det är en av de viktigaste förutsättningarna för att känna sig trygg i en organisatorisk 

förändring. Enligt våra tolkningar av vårt resultat är stöd den näst viktigaste 

förutsättningen för att medarbetare ska känna sig trygga med organisatoriska 

förändringar.  
 

Vi har upptäckt att medarbetarna på fallföretaget tycker att kommunikation till kunder är 

en viktig del och en förutsättning för att lyckas med organisatoriska förändringen. 

Respondent F vill att kommunikationen med kunderna ska bli bättre, och menar att det är 

en utmaning att få med dem på förändringen. Även intervjupersonerna E, K, J, I, L, M 

och N diskuterade detta som en viktig förutsättning i förändringsarbetet. De tycker att 

sälja in nya tjänster till kunderna samt att förmedla vad företaget kan erbjuda till sina 

kunder är viktigt. Det var fyra respondenter som menar att kommunikationen till kunderna 

var bland de viktigaste för att de skulle känna sig trygg med organisatoriska förändringen. 

I tidigare forskning har kommunikation upptäckts vara en påverkansfaktor till 



56 
 

medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring (Choi & Ruona, 2011, s. 60-

62; Maheschwari & Vohra, 2015, s. 881). Till skillnad från oss har endast intern 

kommunikation påpekats påverka, inte extern kommunikation. Vi tolkar att extern 

kommunikation - i vårt fall kommunikation gentemot kunder - påverkar medarbetares 

inställning gentemot organisatorisk förändring.  
 

6.2.6 Gruppdynamik 

Under en organisationsförändring är det enligt Trader-Leigh (2002, s. 149) vanligt att 

medarbetare känner ett motstånd om innehavet av makt, status och kontroll mellan 

individer och grupper skiftar. Detta kallar Trader-Leigh (2002, s. 149) för politisk effekt. 

Det är inget som vi tydligt kan tolka har inträffat i någon större utsträckning inom 

fallföretaget. Sex av medarbetarna anser att det finns grupperingar i organisationen, men 

de beror inte på ett skifte av makt och status i arbetet. Vi vet inte om politisk effekt 

påverkar medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring.  
 

Vi tolkar att tre respondenter känner att deras egen spetskompetens har blivit mindre 

viktig i och med förändringen, och kan därför känna att de har förlorat en viss kontroll i 

arbetet. De vet inte hur de ska samarbeta med den nya enheten affärsrådgivning. 

Exempelvis anser respondent K att han har fått mindre att säga till om när hans kunder 

vill lägga till affärsrådgivningstjänster, eftersom han då känner sig förlora ansvaret över 

de kunderna. Detta överensstämmer med Trader-Leighs (2002, s. 148) resultat, att 

omdisponeringsfaktorn är vanlig vid organisatoriska förändringar och att det kan skapa 

ett motstånd hos medarbetare. Enligt de tre respondenterna har relationen mellan 

enheterna inom organisationen och arbetsprocesserna ändrats i och med den 

organisatoriska förändringen.   
 

Samma tre intervjupersoner från fallföretaget ansåg också att det finns en gruppering 

mellan affärscontrollerna och de övriga, till följd av den bristande kommunikationen. De 

känner att förändringen gjort att de kommer i skymundan av den andra gruppen i 

kunduppdrag där de samarbetar. Detta anser vi stödjer Maheschwari och Vohras (2015, 

s. 881) upptäckt: att det är viktigt med ett tvärfunktionellt samarbetsöverskridande mellan 

separata organisatoriska funktioner vid utförandet av nya arbetsuppgifter. 

Tvärfunktionellt sammarbetsöverskridande skapar en delad ansvarskänsla och ökar 

effektiviteten mellan funktioner, vilket gör att medarbetare får en positivare uppfattning- 

och ökat engagemang till organisatorisk förändring (Maheschwari & Vohra, 2015, s. 

881). Vi tolkar att två av de tre respondenterna som känner att det är grupperingar mellan 

funktionerna har en mindre positiv inställning gentemot den organisatoriska 

förändringen. Vilket enligt vår tolkning kan betyda att denna faktor har en påverkan på 

medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring. Dessutom anser en del 

andra respondenter att kommunikationen, informationsdelningen och samarbetet skulle 

behöva förbättras, mellan de som har mer kompetens inom affärsrådgivning och de som 

kan mindre om det. Detta har nämnts tidigare under 6.2.5 Förändringsförmedlande kultur.  
 

Enligt Seppälä et al (2012, s. 138) leder god gruppdynamik till att medarbetare känner 

öppenhet till organisatorisk förändring och aktivt stödjer samt jobbar för förändringen. 

Det stödjer vår tolkning, att fallföretagets överlag goda gruppdynamik leder till att de 

känner en stark grupptillhörighet, som i sin tur gör att den organisatoriska förändringen 

har fungerat bra. Dock verkar ett flertal respondenter vilja veta mer om vad andra 

funktioner, i vår studie affärscontrollers, gör. Utifrån vår studie ser vi att gruppdynamik 

och framförallt tvärfunktionellt sammarbetsöverskridande påverkar medarbetarnas 

inställning gentemot organisatorisk förändring.  
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6.2.7 Delaktighet & påverkan 

Flera respondenter berättar att de alltid kan gå till chef och ledning med idéer och åsikter 

om den organisatoriska förändringen. Vi tolkar att det finns möjligheter att kunna påverka 

på fallföretaget och de respondenter som säger att de kan påverka verkar känna att de 

uppskattar att de har den chansen. Således har vi kommit fram till att möjlighet att påverka 

ökar engagemang till förändring. Vårt resultat pekar på att det är viktigt att kunna påverka 

för att skapa ett positivt ställningstagande hos medarbetarna gentemot organisatorisk 

förändring, precis som Turner Parish et al (2008, s. 37) hävdar. Exempelvis berättar 

respondent B att hon inte stannar på företag om hon inte får vara med och påverka. Vi 

tolkar att de respondenter som själva driver förändringen framåt verkar tillsynes vara de 

som känner att de påverkar förändringsarbetet. Våra resultat kan tolkas som indikationer 

på att de som känner att de har makt och kan påverka är de som sprider idéer och bildar 

incitament till effektivare förändringsarbetssätt. De som känner att de kan påverka och 

som därmed påverkar förändringen är alltså de som känner att de har makt, vilket även 

Seppälä et al (2012, sid, 148-151) konstaterar.    
 

Både Lizar et al (2015, s. 346) samt Wanberg och Banas (2000, s. 133-134) menar att 

upplevd kontroll hos medarbetare skapar en positiv inställning gentemot organisatoriska 

förändringar.  Enligt Lizar et al (2015, s. 346) uppnås känslan av kontroll genom 

betydande arbetsroller, upplevd kompetens och känslan av att kunna påverka. Efter att ha 

samlat in vår empiri tror vi att alla dessa tre delar leder till upplevd kontroll samt att 

företag gynnas av att dessa införlivas hos medarbetare under organisatoriska förändringar. 

Respondent A vill påverka mer eftersom han vill ha en mer betydande arbetsroll. 

Respondent K, L och N känner inte att de påverkar beslut om förändringen men tycker 

det är irrelevant eftersom de inte tror att de har tillräckligt med kompetens för att kunna 

påverka på ett betydelsefullt sätt.  
 

Trader-Leigh (2002, s. 146-149) hävdar att det faktum att enstaka personer driver och tar 

de slutgiltiga besluten om organisatorisk förändring ger upphov till motstånd till 

förändring, då andra inte håller med de enstaka personerna. Vi tror att detta är sant, men 

vi tolkar att våra respondenter verkar tycka det är bra när någon tar besluten åt dem så 

länge de är delaktiga och dessa beslut kommuniceras. Således tror vi att ”praxisens 

tyranni” är en påverkansfaktor som är mindre viktig att ta hänsyn till jämfört med andra 

faktorer som påverkar medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring.    
 

Överlag kände medarbetarna på fallföretaget att de var delaktiga i den organisatoriska 

förändringen med mer fokus på affärsrådgivning, två av fjorton delger dock att de vill 

känna sig mer delaktiga. Vi tolkar att medarbetarna till stor del blir mer positivt inställda 

till förändringen på grund av delaktighet, eftersom de poängterar att det är viktigt att 

känna sig delaktig. Vårt resultat visar på att medarbetare blir mer öppna till en förändring 

när de är tillsammans är delaktiga i processer som driver förändringen framåt. Detta 

överensstämmer med Devos et al (2007, sid 622-623) resultat. Delaktighet leder till en 

större förståelse för förändringens nytta och fördelar (Wanberg & Banas, 2000. s. 138-

139). Vi tolkar att medarbetarna på företaget känner att de varit delaktiga i och med att 

de blivit väl informerade om förändringens innebörd och angelägenhet. De förstår att 

förändringen behövs eftersom de varit delaktiga på möten och workshops där 

förändringen har diskuterats. Att delaktighet och ledarskap har starka samband diskuteras 

mer i 6.2.8 där kategorin ledarskap analyseras.  
 

De flesta respondenterna poängterar att delaktighet och möjlighet att påverka är av 

betydelse för dem i och med organisatoriska förändringar. Fem av respondenterna anser 
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att detta tema utgör en av de viktigaste utgångspunkterna för att känna sig trygg och skapa 

en positiv inställning gentemot organisatorisk förändring, enligt våra tolkningar. Således 

skulle delaktighet och påverkan utgöra den tredje viktigaste förutsättningen för att 

organisatoriska förändringar ska uppskattas av medarbetare.  
 

6.2.8 Ledarskap 

Medarbetarna på fallföretaget tycker att ledare under organisatoriska förändringar ska 

involvera och göra alla delaktiga. Vi tolkar etablering av delaktighet vara den viktigaste 

uppgiften för förändringsledare. Enligt Wanberg och Banas (2000, s. 133-134) skapas 

delaktighet då synpunkter på förändring värdesätts och lyssnas på utav chefer. Chefens 

införlivande av delaktighet verkar vara den viktigaste dimensionen av ledarskap i vår 

fallstudie. 
 

Fem respondenter tycker det är viktigt att en ledare är tydlig och sprider all information 

om förändringen och de nya arbetsuppgifterna. Två respondenter delger att ledare 

behöver lyfta fram fördelarna som en organisatorisk förändring medför. Enligt 

Maheschwari och Vohra (2015, s. 880) är det viktigt att förändringsledare tydligt 

definierar den nya strategin samt föregår med gott exempel under förändringsprocessen. 

Det stödjer alltså flera av respondenternas syn på hur ett ledarskap ska vara under 

organisatorisk förändring. Vi tror att om medarbetare får information och förståelse för 

implementeringen av förändringen, blir de enklare för dem att se fördelarna som den nya 

strategin bibringar både de själva och organisationen. Enligt Holt et al (2007, s. 251) blir 

individer redo att genomgå organisatoriska förändringar när deras chefer är engagerade 

och stödjande till förändringen. Den slutsatsen stödjer vår undersöknings resultat, och vi 

tror att det är en betydelsefull del av ledarskapet under en organisatorisk förändring. Två 

respondenter poängterar att det är betydelsefullt för dem att en ledare själv visar 

engagemang för förändringen för att de själva ska känna engagemang. Det är även två 

respondenter som poängterar att ledningen måste agera stödjande under förändring för att 

de själva ska vara positiva och arbeta med den. Således tolkar vi att om medarbetarna 

upplever att deras ledare själv brinner för förändringen och ger medarbetarna stöd, bidrar 

det till en mer positiv inställning gentemot organisatoriska förändringen hos 

medarbetarna.    
 

När vi frågade medarbetarna vad som är viktigast i och med en organisatorisk förändring 

svarade tre respondenter att förtroende från chefen behövs för att de ska känna sig trygga 

med de nya arbetsuppgifterna som uppstår. Denna uppmuntran från förändringsledare har 

vi inte stött på i tidigare studier.  Där av kan vårt resultat ge en indikation på att förtroende 

från chefen är en ytterligare framträdande faktor som gör att medarbetare erhåller en 

positiv inställning gentemot organisatoriska förändringar.  
 

Forskare har kommit fram till att tillit till chefer och ledare är viktigt under 

organisatoriska förändringar (Stanley et al, 2005, s. 436; Turner Parish et al, 2008, s. 35; 

Devos et al, 2007, s. 622-623). Om tillit saknas menar Stanley et al (2005, s. 452) att 

misstro av chefer och ledningens motiv till förändring kommer skapa cynism till 

organisationsförändringen hos medarbetarna. Självklart är tillit en viktig del av relationen 

till chefer vid organisatorisk förändring, men vi tror att tillit till förändringsledare uppnås 

då medarbetarna är delaktiga samt har en ledare som är stöttande, informativ, engagerad 

och har en god relation till hens personal. Således anser vi att tillit till förändringsledare 

är en faktor som inte behöver belysas eftersom den är en del utav andra faktorer som är 

lättare att studera vid organisatoriska förändringar.    
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6.3 Utvärdering av vår teori 
Efter att ha testat vår teori på vad som påverkar medarbetares inställning gentemot 

organisatorisk förändring har vi sett att flera påverkansfaktorer vi hittat i tidigare 

forskning har hjälpt oss att fånga inställningen gentemot förändring på studiens 

fallföretag. Dock har vissa påverkansfaktorer varit mindre bidragande för förståelsen av 

studiepersonernas inställning. Dessutom har nya påverkansfaktorer diskuterats och lyfts 

fram av respondenterna under våra intervjuer. Våra tolkningar angående 

påverkansfaktorerna som lyfts fram i 6.3 har diskuterats tidigare i 6.2. Vilka faktorer som 

inkluderas eller exkluderas kan således inte avgöras med säkerhet. Om de har starkare 

eller svagare koppling till medarbetarnas inställning grundar sig endast på våra egna 

tolkningar av våra resultat. I examenarbetets slutsats kommer vår teori om vad som 

påverkar medarbetares inställning att utvecklas utifrån dessa justeringar. 
 

6.3.1 Nya upptäckter  

● Roligt 

Det är positivt för medarbetarnas inställning om de tycker att det är roligt att jobba med 

förändringen. Att de tycker de nya arbetssätten och arbetsuppgifterna som förändringen 

medför gör deras arbete roligare än det var innan. Hos flera medarbetare på fallföretaget 

var det exempelvis roligt att arbeta med affärsrådgivning och roligt att det blev mer 

variation i deras arbete. Vi tror att deras egenintresse ökar om de upplever att förändringen 

är rolig, som i sin tur gör de mer positivt inställda till organisatoriska förändringen.   
 

● Utvecklas 

Vi tror att möjligheterna till personlig utveckling är en påverkande faktor för 

medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring. Om medarbetare känner att 

de kan gynnas personligen av att kunna utvecklas får de en mer positiv syn på 

förändringen. I detta fall handlar den personliga utvecklingen framförallt om kunskaps- 

och kompetensutveckling, där medarbetarna känner att de växer som människa. Vi tolkar 

att detta påverkar deras egenintresse av organisatoriska förändringen. 
 

● Arbetsmodeller 

För att genomföra nya arbetsprocesser som uppkommer på grund av organisatoriska 

förändringar verkar det som att respondenterna i vår studie skulle vilja ha tydliga 

arbetsmodeller, som förtydligar hur de ska arbeta med nya uppgifter. Hur 

arbetsuppgifterna ska utföras och i vilken ordning saker och ting ska göras, det skulle vara 

informativt samt stödjande, Vi tolkar att arbetsmodeller kan öka medarbetares tilltro till 

deras egen förmåga eftersom de blir säkrare på hur de ska verka i och med organisatoriska 

förändringar.    

 

● Tidsbrist 

Enligt vårt resultat och tolkningar utav det, verkar tidsbrist kunna vara en påverkande 

faktor för medarbetares inställning gentemot organisatoriska förändringar. Våra 

respondenter berättar att de känner sig stressade då nya arbetsmetoder tillkommer på 

grund av de organisatoriska förändringarna. De skulle vilja ha mer tid att arbeta med 

dessa. För att medarbetare ska känna tilltro till egen förmåga och känna att de kan hantera 

förändringen verkar det som att extra tid till att jobba med nya arbetsmetoder behövs.   

 

● Extern kommunikation 

Att god intern kommunikation bidrar till en mer positiv syn på organisatoriska 

förändringar har framgått i vår teoretiska referensram. Men vi tolkar också att god extern 



60 
 

kommunikation får medarbetare att se mer positivt på organisatoriska förändringar. Det 

som framgått under intervjuerna är att det inte bara är viktigt att kunna förmedla 

information om en förändring internt utan också till kunder. Vi har valt att kalla denna 

nya faktor för “extern kommunikation” eftersom vi tror att det kan vara viktigt för 

medarbetare att veta hur de ska förmedla förändringens fördelar till andra intressenter. 

Således tolkar vi att extern kommunikation kan vara en påverkansfaktor inom kategorin 

förändringsförmedlande kultur.  
 

● Ledarskap 

- Ge förtroende  

- Få alla delaktiga 

Vi tolkar att det är viktigt för medarbetare att deras förändringsledare ger dem förtroende 

i samband med en organisatorisk förändring. Att förändringsledare ger ansvar och ger 

sken av att de tycker medarbetarna är kapabla till att utföra nya arbetssätt. Det tror vi 

stärker medarbetarnas tro på deras egen förmåga. Enligt vår tolkning påverkar det 

medarbetares inställning positivt, och är en bra egenskap i ledarskap vid en organisatorisk 

förändring. Vid intervjufrågan “Vad tycker du ledare ska göra för att få medarbetare 

motiverade till organisatoriska förändringar?” var svaret oftast: att få alla delaktiga i 

förändringen. Därmed tolkar vi att etablering utav delaktighet från ledare kan vara en 

viktig påverkansfaktor till positiv inställning gentemot organisatorisk förändring för 

medarbetare. Tidigare hade vi endast påverkansfaktorn delaktighet kategoriserad under 

temat Delaktighet & Påverkan. Eftersom etablering av delaktighet vara den viktigaste 

uppgiften för en ledare, enligt våra respondenter, har vi inkluderat delaktighet även i temat 

ledarskap. 
 

6.3.2 Skala ner antalet påverkansfaktorer  

När vi tolkar vårt resultat ser vi att vissa påverkansfaktorer till organisatorisk förändring 

inte är lika eminenta som andra. Vissa kanske kan exkluderas för att ge mer plats åt andra, 

eller att vissa kan kopplas till en annan faktor. Först och främst har vi märkt att temat 

Historia inte gav oss en bättre uppfattning av deras inställning. Att se till tidigare historisk 

framgång gav oss ingen bättre förståelse av medarbetarnas inställning.  Vi kan inte heller 

se att avsaknaden av kulturell jämförbarhet direkt skulle leda till motstånd till förändring. 

Passande vision var en påverkansfaktor inom temat Historia, men efter resultatet tror vi 

att den är mer lämplig under temat Ledarskap. Detta eftersom medarbetarna tycker det är 

viktigt att organisationens vision ska vara kopplad till organisatoriska förändringen, så att 

alla jobbar i samma riktning och samma mål. Detta ser vi som en viktig uppgift för 

förändringsledare.  
 

Att medarbetare känner tillit till chefen är enligt vår teoretiska referensram en påverkande 

faktor till en positiv inställning hos medarbetare. Men det är inget vi kan tolka eller stödja 

från våra resultat. Vi tror fortfarande att tillit till chefen kan vara viktigt, men att det 

kanske är en del av exempelvis relationen till ledaren, och exkluderas därmed. Vi kan 

inte heller ge stöd åt praxisens tyranni, då respondenterna verkar tycka det är rimligt att 

det är en ledare som tar de slutgiltiga besluten. Det var därför inget som verkar skapa 

motstånd hos medarbetarna. Resiliens kan vara en påverkande faktor till hur medarbetare 

upplever en organisatorisk förändring, men vi kan inte tolka om det påverkar 

respondenterna på fallföretaget.  
 

Självförtroende anser vi efter resultatet vara en del av påverkansfaktorn upplevd 

självförmåga, och hopp anser vi är en del av optimism. Det gick inte urskilja dessa som 

egna faktorer. Eftersom träning var en påverkansfaktor i vår teoretiska referensram, men 
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ordet utbildning är det som respondenterna genomgående använder under intervjuerna 

har vi valt att använda benämningen utbildning.  
 

Skepticism hade vi som en påverkansfaktor inom Framtidstro när vi utformade 

examensarbetets teoretiska referensram. Under våra intervjuer ställde vi en fråga i 

samband med att medarbetares framtidstro diskuterades, där det framgick att avsaknad av 

kunskap är den största anledningen till skepticism. Det kom under intervjuerna upp olika 

former av skepticism som snarare har en relation till andra teman. Där av tror vi inte att 

skepticism skall kategoriseras under det ursprungliga temat Framtidstro. I de första 

intervjuerna frågade vi medarbetarna vad som gör dem mest skeptiska till förändringen 

som en följdfråga till fråga 3. Svaren blev då att de känner skepticism när de viktigaste 

påverkansfaktorerna för att känna sig trygg med organisatorisk förändring (som utgjorde 

deras svar på fråga 3) inte infrias. Under intervjuerna visade det sig att skepticism till 

förändring förekom löpande, i olika former, under alla teman. Således tolkar vi att 

skepticism ingår i det nya temat motstånd, som måste undersökas under alla de andra 

teman vi grupperat. Vi tolkar att skepticism gentemot organisatorisk förändring skapas i 

olika former då ett tema eller påverkansfaktor är negativa eller ouppfyllda.  
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7. Slutsats 
I detta kapitel presenterar vi vad vi har kommit fram till i detta examensarbete, och 

återkopplar resultatet till våra problemformuleringar och syfte. Sedan ger vi 

rekommendationer till framtida studier. 
 

I detta examensarbete har en djupare förståelse för uppfattningen hos medarbetare i den 

svenska redovisningsbranschens av att arbeta med affärsrådgivning inhämtats, där de 

påverkade faktorerna till denna uppfattning varit i fokus. Syftet med detta examensarbete 

har varit att förstå vad medarbetare inom den svenska redovisningsbranschen har för 

inställning gentemot organisatorisk förändring, samt vad som påverkar deras inställning. 

Detta för att få en djupare förståelse för hur en förändringsledare i en organisation inom 

branschen kan få medarbetare mer positivt inställda till att arbeta mer med 

affärsrådgivning. Genom att ha undersökt medarbetarnas inställning gentemot 

organisatorisk förändring kan vi också besvara våra två forskningsfrågor.  
 

Forskningsfråga 1 

 

Vad är medarbetares inställning gentemot organisatoriska förändringarna inom studiens 

fallföretag? 

 

För att besvara forskningsfråga 1 sammanfattar vi det som framgår från respondenterna i 

intervjuerna, som har analyserats systematiskt inom de åtta temana i föregående kapitel. 

Sammantaget utgör allt detta vad medarbetares inställning är gentemot organisatoriska 

förändringarna inom studiens fallföretag. 

 

Vi ser att medarbetarna på fallföretaget generellt sett har en positiv inställning till den 

organisatoriska förändringen som sker i deras företag. De är alltså positivt inställda till att 

arbeta mer med affärsrådgivning. Dock kan deras inställning förbättras. Enligt vår 

tolkning är medarbetarna till stor del öppna, redo och engagerade gentemot förändringen. 

Vi ser att de är öppna för förändringen eftersom samtliga verkar förändringsbenägna och 

nyfikna inför den nya situationen som dem befinner sig i. De känns flexibla i sitt arbete 

och vill gå framåt snarare än att stanna kvar där dem är. Medarbetarna har individuell 

beredskap för den organisatoriska förändringen då vi ser att deras intryck och 

förväntningar är positiva. De kan framförallt se den positiva innebörden för 

organisationen av förändringen, och även till viss del för dem personligen. Medarbetarna 

har också en tro att organisatoriska förändringen är nödvändig, vilket är viktigt för att 

känna sig redo för den. Vi drar slutsatsen att medarbetarna har engagemang till den 

organisatoriska förändringen då de ger intrycket att de själva vill inkludera 

affärsrådgivning som en del av deras arbete. De ger sitt fulla stöd till förändringen och 

vill frivilligt arbeta efter den så att den blir framgångsrik. Även om medarbetarna inte 

motsätter sig förändringen, känner de ett visst motstånd till vissa situationer som de ställs 

inför till följd av den organisatoriska förändringen. 
 

Att medarbetarna i studiens fallföretag har en positiv inställning gentemot organisatorisk 

förändring tror vi beror på ett flertal olika anledningar. Vi tror att medarbetarna har en 

god relation med organisationens ledare, som de tycker har varit väldigt informativ om 

förändringen och har en tydlig vision om vilken riktning företaget ska gå mot. 

Medarbetarna bjuds även in till diskussioner om förändringen, vilket vi tror har bidragit 

till att de känner sig delaktiga i förändringen. De tycker att förändringen är nödvändig 
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och kommer gynna organisationen, samt att de tycker det är roligt och utvecklade att 

arbeta mer med affärsrådgivning själva. Även de som känner att de saknar kunskap om 

de nya arbetsuppgifterna tror att de kommer kunna bli bättre på det i framtiden. Många 

har låg upplevd självförmåga.  
 

Det är just avsaknaden av kunskap som vi tror utgör största orsaken till att medarbetarna 

känner låg självförmåga och skepticism. Även om medarbetarna har fått mycket 

information om förändringen så verkar bristande kommunikation och samarbeta mellan 

de olika funktionerna skapa en osäkerhet bland medarbetarna.  
 

Forskningsfråga 2 

 

Vad påverkar medarbetares inställning gentemot organisatoriska förändringarna inom 

den svenska redovisningsbranschen? 

 

Utifrån vår teoretiska referensram, resultat och analys har vi funnit ett antal teman och 

påverkansfaktorer som kan redogöra för medarbetarens inställning gentemot 

organisatorisk förändring inom studiens fallföretag. Detta kan utgöra ett exempel på en 

verksamhet inom den svenska redovisningsbranschen. Även om alla slutsatser inte går att 

applicera och generalisera till alla företag inom den svenska redovisningsbranschen, kan 

fallföretaget utgöra ett exempel på hur det skulle kunna se ut inom andra organisationer. 

Eventuellt kan dessa slutsatser även delvis ge indikationer på hur andra företag i andra 

branscher kan undersöka deras medarbetares inställning gentemot organisatorisk 

förändring. Nedan presenteras en sammanfattande tabell över de teman och faktorer som 

påverkar medarbetarens inställning gentemot organisatorisk förändring. Denna tabell är 

en reviderad version av tabell 4 som finns i kapitel 3.5. Sedan definierar och förklarar vi 

vad de nya temana i tabellen innebär. Vi beskrev de åtta teman som vi använde inför 

intervjuerna tidigare i vår teori men har valt att göra detta igen eftersom vi och med vår 

empiri och analys har justerat dessa, då vi erhållit en djupare och tydligare förståelse för 

dem.  
 

Ordningsföljden av de åtta teman i tabellen är inte slumpmässig placerade. Vi har valt att 

placera teman i den ordningsföljd som vi anser gör medarbetares inställning gentemot 

organisatorisk förändring lättast att undersöka. Det sista temat Motstånd undersöks 

genomgående under alla andra teman. De påverkansfaktorer som vi tror är viktigast i varje 

tema har en stjärna ( ) framför sig istället för en prick ( ) och de påverkansfaktorer som 

vi har lagt till har fått en plussymbol (+) framför sig. Vi har kommit fram till att nya 

påverkansfaktorer utgörs av; roligt, utvecklas, arbetsmodeller, extern kommunikation, 

tidsbrist, samt förtroende och etablering av delaktighet från ledare. Påverkansfaktorer 

som exkluderats utgörs av; historisk framgång, kulturell jämförbarhet, tillit till chefen och 

praxisens tyranni, dessutom har temat historia exkluderats.  
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Tabell 6. Teman och faktorer som vi tror påverkar medarbetares inställning gentemot organisatorisk 
förändring inom redovisningsbranschen. 

Teman 
 

Påverkansfaktorer 

Framtidstro    Nödvändighet  Organisatorisk nytta  

 Optimism  Genomförbarhet  

 

Egenintresse    Personlig nytta  Motivation 

 Upplevd hot + Roligt + Utvecklande 

 

Tilltron till egen förmåga    Upplevd självförmåga     Utbildning  

 Kompetens  Instabilitet  

+ Tidsbrist + Arbetsmodeller 

Förändringsförmedlande 

kultur 

   Kommunikation     Informationsdelning  

 Stödjande kultur  Lärande organisationskultur 

 Extern kommunikation 

Gruppdynamik    Tvärfunktionellt sammarbetsöverskridande 

 Omdisponeringsfaktorn  Politisk effekt  

 Stark grupptillhörighet 

Delaktighet & Påverkan    Delaktighet  Självbestämmande  

 Upplevt kontroll  Betydande arbetsroll  

 

Ledarskap    Relation till förändringsledare  Passande vision  

 Stödjande  Engagerad  Informativ  

+ Få alla delaktiga + Ge förtroende   

  

Motstånd Skepticism uppstår när andra teman eller 

påverkansfaktorer är negativa eller ouppfyllda.  

 

 
 

Framtidstro - För att medarbetare ska acceptera förändringen behöver de se dess 

nödvändighet och känna att de behöver eller rent av måste förändras. Om de kan se den 

organisatoriska nyttan av förändringen så kommer de känna att den är nödvändig. Dock 

är det också viktigt att medarbetarna tror att förändringen är genomförbar eftersom det 

annars kan kännas lönlöst att ens försöka genomgå de organisatoriska förändringarna. 

Medarbetarna är mer öppna för att förändras när de känner optimism och ser positivt på 

framtida händelser som förändringen skapar.   
 

Egenintresse - Det är viktigt att medarbetare upplever personlig nytta av organisatoriska 

förändringen för att ha en positiv inställning. Om förändringen, eller exempelvis nya 

arbetsuppgifter, upplevs som roliga eller utvecklande på ett personligt plan är det stor 

chans att positiv inställning skapas gentemot förändringen. När medarbetaren känner 

motivation till arbetet är det större chans att personen även känner det gentemot 

organisatoriska förändringen. Då medarbetare å andra sidan upplever hot, exempelvis att 

deras arbetsroll i organisationen hotas av förändringen, skapas motstånd till att förändras.   
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Tilltron till egen förmåga - För att kunna genomgå en organisatorisk förändring behövs 

lämplig kompetens och kunskap om själva förändringen och de nya arbetsmetoder som 

tillkommer. För att erhålla dessa behöver personal ofta utbildning. Kompetensutveckling 

behövs eftersom det uppstår en form av osäkerhet och instabilitet när medarbetare går 

från något de kan sedan tidigare, till att göra något nytt. Eftersom medarbetare i och med 

organisatoriska förändringar ska göra nya arbetsuppgifter och arbeta på nya sätt så skapas 

ofta tidsbrist, då processer tar längre tid. För att dessa processer ska fungera effektivt kan 
arbetsmodeller som förtydligar tillvägagångssätt göra att medarbetare känner sig 

tryggare. Slutligen är det ytterst viktigt att medarbetare har en hög upplevd självförmåga 

och tror på sig själva för att de ska bli positivt inställda gentemot organisatoriska 

förändringar.  
 

Förändringsförmedlande kultur - Vi tror att medarbetare som befinner sig i en lärande 

och stödjande organisationskultur, där alla diskuterar förändringen och lär sig av 

varandra, har större möjlighet att skapa positiv inställning gentemot organisatoriska 

förändringar. De medarbetare som känner att den interna kommunikationen om 

förändringen fungerar bra, samt att informationsdelning sker frekvent ser positivt på 

organisatoriska förändringar. Fortsättningsvis är det även bra om medarbetare vet hur de 

ska förmedla förändringens innebörd och nytta genom extern kommunikation, till kunder 

och andra intressenter. 
 

Gruppdynamik - Medarbetares inställning påverkas positivt om det finns ett 

tvärfunktionellt samarbetsöverskridande mellan separata funktioner inom en 

organisation. I och med organisatoriska förändringar kan individer och enheter som 

tidigare inte arbetat ihop behöva samarbeta effektivare. Det är även bra för medarbetares 

inställning om de känner stark grupptillhörighet. Om medarbetarna känner att 

förändringen medför en politisk effekt där maktinnehav omfördelas, kan de bli negativt 

inställda då en ny person tar beslut för dem. Även omdisponering av fokus och interna 

relationer påverkar deras inställning negativt om de känner att det missgynnas av dessa. 
 

Delaktighet & Påverkan - De medarbetare som har en känsla av delaktighet i förändringen 

och beslutsfattandet om dess processer, har större möjligheter att skapa en positiv 

inställning gentemot organisatorisk förändring. De som får vara med att påverka 

förändringen och känner självbestämmande har också en bättre inställning än de som inte 

får möjligheten att göra det. Inställningen påverkas även positivt om medarbetarna 

upplever att de har kontroll över situationen, vilket bör upplevas genom att de kan påverka 

och känna att de har en betydande arbetsroll i företaget. 
 

Ledarskap - Om medarbetare ska ha en positiv inställning gentemot organisatoriska 

förändringar behöver de ha en god relation till förändringsledare. En sådan etableras 

genom att ledare är stödjande, informativa, och själva engagerad i förändringen. 

Dessutom förbättras medarbetares inställning om de får förtroende utav deras ledare och 

görs delaktiga i förändringsarbetet. Fortsättningsvis behöver alla medarbetare jobba 

gemensamt mot samma mål, därför är det viktigt att ledare har en passande vision där 

företagets mål överensstämmer med målen med den organisatoriska förändringen.  
 

Motstånd - I och med organisatoriska förändringar skapas motstånd och skepticism 

eftersom det kan kännas svårt, osäkert, ansträngande och skrämmande att gå ifrån ett mer 

välbekant tillstånd till ett nytt främmande tillstånd. Detta göra att medarbetare skapar en 

negativ inställning gentemot organisatoriska förändringar. Det är viktigt att identifiera 

vilka områden och faktorer som skapar skepticism, ta reda på varför medarbetare blir 
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skeptiska och lösa den problematik som hämmar medarbetare att bli positivt inställda 

gentemot förändringarna.   
 

7.1 Fortsatta studier 
I och med att medarbetare är en viktig del och drivkraft i organisatorisk förändring, är det 

intressant att veta vad deras inställning gentemot organisatorisk förändring är. Detta kan 

göras genom att se till vilka faktorer som påverkar medarbetarnas inställning. Genom att 

ha undersökt vad som bör beaktas hos medarbetare inom ett företag i 

redovisningsbranschen har vi bidragit till befintlig forskning inom ämnesområdet 

organisationsförändring.  
 

Framtida studier skulle kunna inkludera flera företag från redovisningsbranschen i samma 

studie för att identifiera skillnader emellan dem, och därmed kunna generalisera resultaten 

till hela branschen. Vi tror att det kan se olika ut från organisation till organisation. Det 

kan till exempel skilja sig på grund av att företag är olika långt gångna i 

förändringsprocessen.  
 

Framtida studier kan pröva vår teori om vad som påverkar medarbetares inställning 

gentemot organisatorisk förändring. Vi tror att teorin kan utvecklas ytterligare och se 

annorlunda ut i andra branscher samt för andra typer av förändringar. Om framtida 

forskning skulle undersöka flera fall där olika typer av förändringar inkluderas och 

jämföra dessa, skulle vår teori i större utsträckning kunna generaliseras. Det skulle även 

vara intressant att se hur stor korrelation de olika teman och påverkansfaktorerna, som vi 

har identifierat, har till medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring.  
 

Vi valde att exkludera temat historia i vår analys och slutsats, eftersom vi inte fick givande 

data. Det gick inte att undersöka hur historia påverkar medarbetares inställning gentemot 

organisatorisk förändring. Om framtida forskning genomför en longitudinell studie som 

involverar företag som genomgått flera stora förändringar, skulle temat historias påverkan 

kanske visa sig vara viktigt på ett eller flera sätt.  
 

Redovisningskonsulter och revisorer kan antas ha liknande arbetsuppgifter. I framtiden 

skulle studier likt vår kunna göras på revisorers inställning gentemot organisatorisk 

förändring istället för redovisningskonsulter. Vilka skillnader och likheter finns det 

mellan medarbetares inställning inom dessa två yrken? 

 

7.2 Samhälleliga och etiska aspekter 
Det är väsentligt att reflektera över forskningsresultats nytta för samhället, då vissa 

exempelvis kan få ökade inkomster eller förbättrad livskvalité på grund resultatets 

innebörd (Gustavsson et al, 2011, s. 35). Vi tror att vårt resultat kan ha konsekvenser för 

samhället. Vi tror att fler organisatoriska förändringar kan bli framgångsrika och inte 

misslyckas om ledare förstår vad som påverkar medarbetares inställning gentemot 

organisatorisk förändring. Om ledare inom redovisningsbranschen undersöker och tar 

redo på deras medarbetares inställning gentemot förändring, kan de förmodligen 

implementera ett affärsrådgivande tjänsteutbud på ett effektivt sätt. Detta kan möjliggöra 

att redovisningsbyråer som tar till vara på vårt resultat eventuellt kan öka deras inkomster 

samt bibehålla effektiv konkurrenskraft. Dessutom tror vi att medarbetares trivsel på 

deras arbetsplatser ökar om deras ledare förstår och vill förbättra deras inställning 

gentemot förändring. När redovisningskonsulter har en negativ inställning eller bristande 
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kunskap om affärsrådgivning tror vi att de ger sämre råd till deras kunder, vilket gör att 

dessa kunders verksamhet kan stöta på problem i framtiden.  

 

Vi anser att de mest framträdande etiska aspekterna i denna studie har varit att skydda 

respondenternas anonymitet och konfidentialitet. I samband med intervjutillfället lovade 

vi respondenterna konfidentialitet. Konfidentialitet är något som bör läggas stor vikt på i 

en vetenskaplig studie, då forskare måste vidta åtgärder för att skydda intervjupersoners 

integritet och deras rätt till skydd mot insyn till personlig information och individuella 

åsikter (Gustavsson, 2011, s. 69). Anonymisering innebär att det inte ska vara möjligt att 

hänföra en specifik individ till ett visst svar (Gustavsson et al, 2011, s 68). Vi anser att vi 

har gjort vårt yttersta för att hålla detta löfte. Vi har exkluderat citat i vårt empirikapitel 

som kan avslöja respondenterna identitet. Även om vi anser att vi att vi gjort vårt yttersta 

för skydda respondenternas konfidentialitet och anonymitet är vi medvetna om 

problematiken att hålla respondenterna anonyma gentemot varandra. Respondenterna är 

arbetskollegor till varandra och kan möjligtvis veta i stora drag vad andra tycker och 

tänker om ämnet. Att vi har lagt så stor vikt på dessa etiska aspekter, tror vi har medfört 

att studiens trovärdighet och ärlighet har förstärkts. Vi upplevde att respondenterna 

uppskattade sin anonymitet och var ärliga i deras svar och känslor om den organisatoriska 

förändringen. Om däremot respondenterna inte varit helt ärliga i deras svar kan vi ha fått 

missvisande svar och ett felaktigt resultat. Vår kontaktperson i fallföretaget har varit fullt 

medveten om studiens syfte, publicering och vilka som får ta del av studien.  
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8. Rekommendationer 
I detta kapitel vill vi visa på rekommendationer för användning av resultatet av detta 

examensarbete kopplat till fallföretaget och den svenska redovisningsbranschen. 
 

En del av syftet med detta examensarbete var att komma med rekommendationer till 

fallföretaget för vad de kan göra för att förbättra medarbetarnas inställning gentemot 

redovisningsbranschens förändring. Vi tror att dessa rekommendationer i sin tur kan 

genera insikter för hur andra företag i branschen kan agera för att förbättra medarbetarnas 

inställning gentemot förändringen. Vi menar att rekommendationerna är ämnade för i 

första hand fallföretaget, men att det även kan vara viktigt för andra företag, som 

genomgår samma förändring.  
 

Vi har sett, utifrån att ha analyserat var fallföretaget befinner sig i förändringsprocessen, 

att de är viktigt för förändringsledaren att ge medarbetarna möjligheten att påverka. Om 

de medarbetare som inte känner att de har möjlighet att kunna påverka skulle känna att 

de har har en större handlingskraft, tror vi att deras inställning skulle bli ännu bättre. När 

medarbetarna får vara med och utforma förändringsprocessen, bör de förmodligen bli mer 

motiverad till att arbeta efter de nya arbetssätten. Därför är det viktigt för 

förändringsledaren att ge medarbetarna chansen att kunna påverka vid beslutsfattandet 

och att de får känslan att de är mer involverade i det som händer. I den här delen av 

förändringsprocessen är det även viktigt för förändringsledaren att implementera 

kortsiktiga vinster för medarbetarna. För fallföretaget tror vi att det är viktigt att visa på 

de fördelar som förändringen frambringar för medarbetarna. Då många medarbetare i 

fallföretaget har uppfattningen att det är roligt att arbeta med affärsrådgivning bör de 

finnas potential till att skapa den känslan hos fler medarbetare. Vi uppmanar fallföretaget 

att göra arbetsprocessen med förändringen rolig, genom att skapa vinster och mål som 

firas när de uppnås. För att lyckas effektivt med de organisatoriska förändringarna tror vi 

att det är viktigt för förändringsledare att ge förtroende åt medarbetarna så att det känner 

uppskattning när de gör framsteg i de nya arbetsprocesserna. Om medarbetarna känner 

att de har förtroende från ledningen när de arbetar med en ny arbetsuppgift, bör det 

rimligtvis även leda till att deras tilltro till sin egen förmåga blir bättre. Detta borde göra 

möjligheterna större till att de tycker är roligt att arbeta med affärsrådgivning.  
 

I och med organisatoriska förändringen är det värdefullt om förändringsledaren erbjuder 

medarbetarna utbildning om de nya arbetssätten och arbetsuppgifterna. Det här är viktigt 

för att medarbetarna ska känna sig tryggare både vid arbetet med affärsrådgivning, samt 

under förändringsprocessen överlag. Vi tror att utbildning är en nyckel för att kunna 

förhindra det motstånd som uppstår hos de medarbetarna med en låg upplevd 

självförmåga att kunna utföra nya arbetsuppgifter. Medarbetarna på fallföretaget ser 

förändringen som en möjlighet att utvecklas på ett personligt plan och mer utbildning 

skulle främja och fylla en viktig roll för att stimulera det egenintresset hos dem.  

Problemet med medarbetarnas osäkerhet om hur de ska förmedla nyttan av förändringen 

till kunderna, tror vi också kan lösas med hjälp av utbildning. Utbildningen bör inte enbart 

vara i syfte att bygga upp en bredare teoretisk kunskapsbas hos medarbetarna, utan även 

hur de praktiskt kan förmedla och sälja in affärsrådgivningstjänsterna. Vi tror att denna 

sorts utbildning, som kanske i första hand handlar om presentationsteknik, skulle skapa 

en större säkerhet hos medarbetarna i sådana situationer.  
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Ett bättre tvärfunktionellt samarbetsöverskridande mellan företagets affärsområden anser 

vi hade kunnat förbättra många medarbetares inställning gentemot organisatoriska 

förändringen. Detta skulle leda till ett mer gynnsamt samarbete mellan fallföretagets 

funktioner samt göra ansvarsfördelningen tydligare och mer delad vid kunduppdrag. Vi 

tror att detta kan lösas främst genom en förbättrad kommunikation inom organisationen. 

Mer tid och fokus skulle kunna läggas på workshops om affärsrådgivning, där kanske 

affärscontrollerna delger och förklarar hur de arbetar och vad dem har gjort under veckans 

gång. Det skulle göra att de övriga skulle få mer insyn i den andra funktionens arbete och 

förståelse för när de ska ta, eller inte ta, hjälp av dem vid kunduppdrag.   
 

Vi har märkt att det finns ett behov av tydligare arbetsmodeller som skulle vara till stor 

hjälp när medarbetarna ska arbeta med affärsrådgivning. Detta för att få ett utökat stöd 

vid affärsrådgivningsarbetet med kunder men även för att bidra till mer information om 

arbetsprocessen. Vi tror att det skulle förenkla medarbetarnas arbete om de hade tydliga 

riktlinjer på vad och hur saker och ting ska hanteras under en given situation. Alla 

kunduppdrag är unika på sina sätt, men vi tror det kan vara nyttigt om det finns en 

tydlighet över hur arbetsuppgifterna ska utföras. 
 

Slutligen anser vi att det är viktigt för förändringsledare att inrätta en mer 

förändringsförmedlande kultur inom organisationen. För fallföretaget handlar det om att 

öka kommunikationen om förändringen och affärsrådgivning mellan medarbetarna. Vi 

tror att mer diskussioner, där kunskap och information även sprids genom informella 

vägar, skulle förbättra inställningen hos arbetsstyrkan. Då organisatoriska förändringar 

kan vara krävande för medarbetare är det bra om det kan ta hjälp och få stöd av varandra. 

De medarbetare som är engagerade till organisatoriska förändringen bör kunna sprida det 

engagemanget till de övriga i organisationen.  
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9. Sanningskriterier  
I detta kapitel argumentera vi och visar förståelse för sanningskriterier vi valt utvärdera 

vårt examensarbete utifrån. Kriteriet trovärdighet delas upp i fyra underkategorier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och konfirmera. Vi har även 

valt att inkludera ett femte kriterium, äkthet.  
 

I vår studie har vi genererat ett resultat som vi tror speglar verkligheten men vi tror att det 

finns flera sätt att beskriva den faktiska verkligheten. Det är viktigt att bedöma kvalitativa 

undersökningars tillförlitlighet och äkthet eftersom forskare behöver reflektera och 

analysera över resultats sanning (Bryman, 2011, s. 352-353). För att värdera kvalitativa 

undersökningars trovärdighet kan sanningskriterier delas upp i fyra underkategorier; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 

2011, s. 354; Shenton, 2004, s. 64).  För att se vilka forskningspolitiska konsekvenser en 

studie bidrar med kan undersökningens äkthetskriterier vara utav intresse (Bryman, 2011, 

356).        
 

9.1 Trovärdighet 
Då det finns flera tänkbara beskrivningar av en social verklighet är det viktigt att den 

beskrivning som forskaren har av denna ska vara acceptabel enligt de som skapar den 

sociala verkligheten. För att säkerställa detta skall regler för hur resultaten rapporteras 

uppfyllas och respondenter ska få chansen att fastställa att forskare har uppfattat deras 

sociala verklighet på rätt sätt (Bryman, 2011, s. 354-355). Det som forskare har undersökt 

bör alltså granskas av vederbörande (Shenton, 2004, s. 64). Vi anser att vår studie är 

trovärdig eftersom vi har delgett fallföretagets alla anställdas beskrivningar av den sociala 

verkligheten. Förutom chefen på företaget kommer alla som medverkat i studien få ta del 

av examensarbetet och resultatet.  
 

9.2 Överförbarhet 
Kvalitativ forskning undersöker ofta en liten grupp av individer där kontext är unika. 

Eftersom kvalitativa studier ofta undersöker miljöer och grupper som är specifika kan det 

anses vara omöjligt att applicera resultat till andra situationer och populationer (Shenton, 

2004, s. 69). För att kunna avgöra i vilken omfattning resultat är överförbara till en annan 

situation eller organisation uppmanas kvalitativa studier innehålla täta beskrivningar av 

de detaljer som ingår i en kultur (Bryman, 2011, s. 355). Som nämnt tidigare går inte detta 

examensarbetes resultat att generalisera. Vi anser att överförbarhet är svårt att uppnå för 

oss då vi har studerat subjektiva upplevelser i ett specifikt fall. Det går inte att påstå att 

vårt resultat är överförbart eftersom vårt urval endast utgör en väldigt liten del utav 

medarbetare inom redovisning i Sverige. Dessutom ser det självklart ut på olika sätt i 

olika organisationer och även om alla företag i redovisningsbranschen står inför samma 

förändring kan de ha kommit olika långt i deras förändringsprocess. Däremot tror vi att 

de mönster som vi sett hos våra respondenter har potential att vara överförbara till andra 

redovisningsbyråer som jobbar med organisatoriska förändringar där ökad 

affärsrådgivning implementeras. Vår tabell över vad som påverkar medarbetares 

inställning gentemot organisatorisk förändring kan även ge indikationer till andra 

branscher där denna inställning ska undersökas. När upplevelsen av 

organisationsförändring ska undersökas på en annan arbetsplats kan vår studie ge 

inspiration till vad som faktiskt ska undersökas. Vi tror att det faktum att vi har gjort en 

detaljerad fallbeskrivning gör att intressenter utav vårt examensarbete kan avgöra när det 

är överförbart.  
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9.3 Pålitlighet 
För att resultat av en studie ska vara pålitliga bör alla faser i forskningsprocessen 

redogöras för. Exempelvis problemformulering, urval, data från intervjuer och beslut för 

analys ska finnas tillgängliga. Dessutom ska studiens forskare och gärna en lämplig tredje 

part ha granskat forskningsprocessens procedurer och hur de tillämpats (Bryman, 2011, 

s. 355). Enligt Shenton (2004, s. 71-72) så blir kvalitativa forskningar pålitliga när 1) 

studiens planerade design och utförande beskrivits, 2) studiens datainsamlingstillfälle 

beskrivits och 3) när studiens process och undersökning blivit granskad. I detta 

examensarbete har vi genomgående beskrivit våra val och tillvägagångssätt. Alla faser 

inom forskningsprocessen är redogjorda för i detta examensarbete. Dessa har blivit 

kritiskt granskade av oss själva, andra studenter under tre seminarier, kvalificerade 

uppsatshandledare samt betygsatts av en betygskommitté. Om vår studies pålitlighet 

ifrågasätts finns transkriberingar och ljudupptagningar från alla intervjutillfällen. 

Transkribering och ljudupptagningar kommer endast ges till handledare och 

betygskommitté på grund av anonymitet- samt konfidentialitetskrav. Det som kan göra 

vår studie mindre pålitlig är det faktum att inkluderat fallföretag efterfrågat anonymitet. 

Dock har vi beskrivit företaget i så stor utsträckning som möjligt utan att röja företagets 

och medarbetarnas anonymitet. Vi hävdar att detta examensarbete är pålitligt eftersom vi 

anser att ett liknande resultat skulle erhållas om någon annan hade utfört samma 

undersökning som oss, med identisk forskningsmetod, på samma fallföretag, vid samma 

tillfälle. 
 

9.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
För att styrka och konfirmera ska forskare ha varit objektiva och agerat i god tro. 

Personliga värderingar eller teoretisk inriktning ska inte påverka undersökningars 

utförande eller dess slutsatser (Bryman, 2011, s. 355). Dock är det svårt att säkerställa 

fullständig objektivitet eftersom forskaren utför själva undersökningen i kvalitativa 

studier, och intervjuer ofta bygger på teorier. Objektivitet ska således skapas i så stor 

utsträckning som möjligt (Shenton, 2004, s. 72). Vi anser att vi har varit objektiva i och 

med att vi delger när vi tolkar någonting samt att vi inte tolkar i empiriavsnittet. I empirin 

är vi neutrala och delger endast vad respondenterna sagt under intervjuerna. Under 

intervjuerna har vi tagit upp de teman som vi har funnit i teorin och vi har utformat de 

frågor som ställs. Men vi har haft en öppen diskussion där fokus legat på respondenternas 

uttalanden och deras egna upplevelser. Med reservation för att vi kan ha ställt ledande 

frågor, har det under intervjuerna även framkommit nya upptäckter, vilket bör indikera 

att vi har varit objektiva i så stor utsträckning som möjligt. 
 

9.5 Äkthet 
Sanningskriteriers äkthet handlar om undersökningens bidrag till medverkande. För att 

äkthet ska uppnås bör undersökningen bidra till att medverkande; 1) får en bättre 

förståelse för den sociala verklighet de befinner sig i, 2) får en bättre förståelse för hur 

andra som befinner sig i den sociala verkligheten upplever den, 3) kan förändra deras 

situation och 4) får bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs för att förändra deras 

situation (Bryman, 2011, s. 357). Eftersom de som medverkat i vår studie under 

intervjuerna har reflekterat över deras sociala verklighet tror vi att de fått en djupare 

förståelse för den. Då de medverkande kommer få ta del av detta examensarbete kommer 

de att kunna se vad de andra delgett under intervjuerna, och får där av en bättre förståelse 

för de andra medarbetarnas uppfattning av verkligheten. Genom att deras åsikter framförs 

till deras ledning i skriftlig form av en tredje part, tror vi att de får möjlighet att förbättra 

deras nuvarande situation. Om det får vidta åtgärderna som krävs för att förändra deras 
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situation, är upp till företagets ledning. Dessutom innebär äkthet att undersökningen ger 

en rättvisande bild av de olika åsikterna som finns bland de som medverkat (Bryman, 

2011, s. 357). Eftersom alla respondenters intervjusvar redogörs för enskilt i vårt 

empirikapitel anser vi att en rättvisande bild av alla olika åsikter ges.  

. 
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Appendix 
 

Intervjufrågor till respondenter 
  

Hej, 

 

Vi är två studenter som läser på Civilekonomsprogrammet vid Umeå Universitet. Vi 

skriver vårt examensarbete om förändringen i redovisningsbranschen utifrån ett 

medarbetarperspektiv. Syftet med denna studie är att undersöka vad medarbetare har för 

inställning gentemot organisatorisk förändring och förändringen i redovisningsbranschen. 

Vi vill kartlägga vad inställningen är och vad som påverkar den. Alla svar kommer vara 

helt anonyma i rapporten och inför Er chef.  

 

 

 

Tack på förhand för Er tid och medverkan!   

 

Emil & Oscar 

 

 

 

Frågorna 
 

 

1. Att affärsrådgivning (organisationsfrågor, management & affärsutveckling) fått en 

större roll inom Er bransch, hur ser du på den förändringen? 
 

 

2. Vad har enligt dig ändrats och hur jobbar Ert företag med affärsrådgivning idag? 
 

  

3. Vad är viktigast för att du ska känna dig trygg när du jobbar med 

affärsrådgivning/organisatorisk förändring? 
(top 3) 
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Intervjufrågor för oss själva 
 

Vid varje ämne undersöker vi: 

1) hur det ser ut idag 2) vad som tycks om det och 3) vad som kan bli ännu bättre. 

  

Fråga 1 
 

●        Framtidstro 

-         Tror du Ert företag gynnas av att jobba mer med affärsrådgivning? 

-         Vad gör dig skeptisk till förändringen? 

 

●        Egenintresse 

-         Gynnas du personligen av att jobba mer med affärsrådgivning? 

  

●        Historia 

-         Har du några tidigare erfarenheter av organisationsförändring? 

-         Har den erfarenheten påverkat hur du tänker om den här förändringen idag? 

 

●        Förändringsförmedlande kultur 

-         Hur mycket diskuterar ni medarbetare om förändringen sinsemellan? 

-         Hur tycker du kommunikationen om förändringen fungerat? 

 

 

 Fråga 2 
 

●        Delaktighet/påverkan 

- På vilket sätt har du möjlighet att påverka och delta i beslut om organisatoriska 

förändringar i ert företag? 

 

●        Gruppdynamik 

-   Hur arbetar ni tillsammans som grupp med förändringar (specifikt 

affärsrådgivning)? 

  

●        Ledarskap 

-     Vad tycker du ledare ska göra för att få medarbetare motiverade till 

organisatoriska förändringar? 

-         Hur gör Er chef för att ni ska jobba mer med affärsrådgivning? 

 

●        Tilltron till egna förmågan 

-         Anser du dig vara duktig på att ge affärsrådgivning? (org.frågor & mngmnt) 

 


