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Ett stort tack 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Magnus Hoppe som har väglett oss under stu-

diens gång med noggrann och välriktad återkoppling. Hoppe har en förmåga att se de 

små avgörande detaljerna vilket vi anser har utvecklat oss som skribenter.  

Vi vill även rikta ett tack till övriga medlemmar i vår handledningsgrupp. Vi har tillsam-

mans skapat ett positivt klimat där stort utrymme för diskussion kring studiens kvalitet 

alltid har varit en självklarhet.  

Tack!  



Sammanfattning 

Titel: Förändringsarbete i stora företag: en studie om förändringsarbete på Riksbyggen 

Författare: Emma Sandell & Emelie Wong 
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Problem 

Riksbyggen planerar att genomföra en genomgripande förändring som innebär en likrikt-

ning av organisationens olika marknadsområdeskontor genom implementering av detal-

jerade processmallar. Organisationens utvecklingsavdelning anser att de aldrig tidigare 

har lyckats implementera större förändringar på grund av de förändringsmotstånd som 

utvecklingsavdelningen anser finns. Inför den planerade förändringen har vi funnit det 

intressant att studera organisationens förändringsarbete för att sedan kunna presentera 

förslag motståndsminskande åtgärder. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att utforska och beskriva förändringsmotståndet inom Riks-

byggen för att därefter ge konkreta förslag på hur detta motstånd kan hanteras i de situa-

tioner företaget avser genomföra större förändringar.  

Tillvägagångssätt  

Denna studie grundas huvudsakligen på en kvalitativ undersökningsmetod där empirin 

har samlats in genom åtta intervjuer och två samtal med medarbetare och chefer på oli-

ka positioner inom organisationen. Utöver detta har en kvantitativ enkät skickats ut till 

samtliga marknadsområdeschefer och regionchefer inom organisationen. Vår empiri har 

sedan analyserats från ett innovationsteoretiskt perspektiv. 

Slutsats 

Vi anser att kommunikationen på Riksbyggens är bristande vilket försvårar implemente-

ringen av organisationsförändringar då det leder till att medarbetare upplever att föränd-

ringar kommer plötsligt. Dessutom visar vår studie att det finns en kultur inom organisa-

tionen som försvårar kommunikation samt motarbetar planerade förändringar eftersom 

det finns en utbredd tanke att allting är någon annans ansvar samt ligger på någon an-

nans bord. Vår studie visar även att organisationens belönings- och bonussystem mot-

verkar de mål som organisationen vill uppnå med den kommande förändringen. Den för-

ändring som organisationen har för avsikt att genomföra innebär även en maktförskjut-

ning, därav anser vi att det är troligt att denna förändring kommer möta ett stort mot-

stånd från regionchefer och marknadsområdeschefer vars makt och inflytande kommer 

att minska.  
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Inledning  

Denna del syftar till att ge läsaren en introduktion i studien samt förklarar bakgrunden till 

varför vi funnit det intressant att genomföra denna studie  

Förändringsarbete i stora företag 

Organisationer är gjorda av människor för människor vilket gör att de är komplexa att 

förstå med många variabler som har betydelse vid förändringsarbetet. Förändringsarbete 

i en organisation blir därför svårplanerat och svårkalkylerat. (Forssell & Ivarsson 

Westerberg, 2007) Det är svårt att veta hur en förändring blir mottagen av alla medarbe-

tare eftersom alla är olika, samtidigt som det är svårt att veta hur en specifik organisation 

fungerar. Många forskare är dock överens om att denna problematik är mer omfattande 

ju större organisationen som ska förändras är. Anledningarna till detta är många. Det 

handlar bland annat om hur personer integrerar och kommunicerar, vilka som har kon-

takt med vilka och hur ofta. Regeln där är att det är lättare att kommunicera i en organi-

sation som består av färre personer samt korta geografiska avstånd. Organisationens 

storlek har då en viktig betydelse för hur integrationen och kommunikationen ser ut. 

Samtidigt har stora organisationer en tendens att bilda rutiner både genom formalisering 

då det bestäms vem som ska göra vad och genom vana då man gör så som man brukar. 

Stora organisationer har ofta en lång historia, vilket även det leder till rutiner och en kul-

tur grundad på värderingar kring hur man arbetar just här. Mintzberg anser att hög grad 

av formalisering leder till mindre förändringsbenägenhet. (Mintzberg, [1989] 2009) Alltså 

har storleken även i detta fall en betydelse.  

Vi har under vår studieperiod fascinerats över problematiken inom förändringsarbete och 

detta är anledningen till att vi ville rikta vår studie mot denna ansats. Förändringsarbete i 

stora företag är extra komplext vilket har gjort att vi har sökt samarbete med just större 

företag. Samtidigt ser vi denna studie som en chans att få visa upp och sätta prov på den 

kunskap som vi har samlat på oss under vår studieperiod. 

Företagskontakt 

Vi valde att ta kontakt med bostadsföretaget Riksbyggen efter att vi hittat en platsannons 

som väckte vårt intresse. Innan vi gick vidare hörde vi oss för i våra kontaktnät för att 

fånga upp allmänna intryck om organisationen och fick därmed veta mer om företagets 

historia samt lite om dess framtida möjliga förändringar. Vårt intresse för att utföra en 

studie hos Riksbyggen växte och vi såg en möjlig ingång för ett examensarbete hos orga-

nisationen som vi förstod stod i inför en del förändringsarbeten och omstruktureringar. Vi 

skickade därav in en intresseanmälan, samt förslag på examensarbete på deras hemsida 

men för att vara på den säkra sidan kontaktade vi även utvecklingschef Anders Cornvik 

på Riksbyggen och bokade ett möte med honom för att diskutera möjliga samarbeten. 

Tillsammans beslutades att studien skulle utföras på ett specifikt marknadsområde då vi 

ansåg att denna avgränsning gav oss möjligheten att utföra ett mer grundligt arbete efter 

den tidsbegränsning studien har. Detta specifika marknadsområde upplevde Andes 
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Cornvik som intressant att studera då han ansåg att det fans ett stort förändringsmot-

stånd där. Under detta möte redogjorde Anders Cornvik för sin syn på organisationen, 

dess förändringsarbete samt hans roll i organisationsförändringarna. Detta samtal för-

djupade vår bild av organisationens situation vilket tydliggjorde en intressant ingång till 

examensarbetet. 

Anders Cornvik var väldigt intresserad av ett samarbete men ansåg dock att vi behövde 

en kontaktperson på det valda marknadsområdet varpå han kontaktade berörd mark-

nadsområdeschef. Dennes tid var dock knapp, vilket ledde oss till att först kontakta Gu-

nilla Lidgren som är VD på Riksbyggens ekonomikundcenter (EKC), beläget i Västerås. 

Hon var positivt inställd till ett samarbete varpå vi bokade in ett samtal för att diskutera 

vårt ämnesområde vidare. Hon har själv arbetat mycket med organisationsförändringar 

och var väldigt aktiv inom den senast genomförda radikala förändringen inom Riksbyg-

gen, vilken var omstruktureringen till EKC. Hon visade oss hur Riksbyggens organisation 

är uppbyggd och berättade om ekonomicentrets funktion i organisationen, samt sin syn 

på organisationsförändringar i allmänhet. 

Gunilla Lidgren blev vår kontaktperson men vi ville intervjua medarbetare på marknads-

områdeskontoret vilket fick oss att kontakta marknadsområdeschefen trots att denne 

deklarerat för Anders Cornvik att denne inte hade tid. Anledningen till detta var att vi an-

såg att dessa intervjuer var viktiga för vårt slutliga resultat. Marknadsområdeschefen gav 

nu med sig och lämnade ut uppgifter till medarbetare som ansågs vara passande efter-

som de inte hade lika tidspressat schema. 

En tidigare förändring 

Riksbyggen har genom åren gått igenom flera förändringar och de senaste åren har fokus 

legat på att centralisera olika enklare arbetsuppgifter för att kostnadseffektivisera samt 

ge medarbetarna möjligheten att lägga fullt fokus på kundhanteringen. 2006 startade 

Riksbyggen en central enhet för enklare ekonomiarbete, ett ekonomikundcenter beläget i 

Västerås. Detta var en radikal förändring av organisationens struktur som innebar att 

många yrkesroller förflyttades från Sveriges alla hörn till en region. Detta medförde att 

många förlorade sina arbeten vilket inom Riksbyggen ses som den främsta anledningen 

till det förändringsmotstånd som denna omstrukturering mötte. Detta motstånd yttrade 

sig på olika sätt inom Riksbyggen, vissa bojkottade ekonomikundcentret genom att inte 

skicka in all information om alla kunder vilket resulterade i att medarbetarna på ekono-

mikundcentret kände att de framställdes som inkompetenta då de arbetade efter felakti-

ga arbetsuppgifter. Andra medarbetare på marknadsområdeskontoren ute i landet gjorde 

motstånd genom att ringa in till ekonomicentret och skälla ut medarbetarna där utan 

anledning.  

Detta var en radikal förändring av verksamheten som påverkade de flesta medarbetare 

både högt och lågt i organisationen. Medarbetare förlorade sina kollegor eller fick avgå 

själva samtidigt som centraliseringen även innebar en maktförskjutning då marknadsom-

rådescheferna inte längre kunde besluta hur denna uppgift skulle utföras. Frågan vi stäl-

ler oss är om Riksbyggen har tagit hänsyn till och arbetat med dessa problem inför kom-

mande förändringar.  
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Studiens syfte och problemområde 

I denna del presenteras en övergripande bild av problemområdet som studien behand-

lar. Vidare presenteras studiens syfte, forskningsfråga, avgränsningar, tänkbara intres-

senter samt koppling till ämnesområdet innovationsteknik. 

Problemformulering 

Riksbyggen håller i detta nu på att planera inför en större förändring där de ska likrikta 

företagets olika marknadsområdeskontor genom implementering av detaljerade pro-

cessmallar. Dessa processmallar ska förklara hur organisationen ska behandla olika 

ärenden. Detta är viktigt då det nu förekommer skillnader i tillvägagångssättet mellan 

olika marknadsområden, vilket de vill frångå för att skapa ett entydigt och sammansvet-

sat Riksbyggen. Anders Cornvik berättade under vårt samtal med honom att organisatio-

nen tidigare försökt att implementera olika förändringar, vilket ofta har misslyckats då 

förändringsmotståndet är stort. De står nu inför en stor förändring som genomsyrar hela 

organisationen och för att lyckas med denna anser utvecklingsavdelningen att de bör 

arbeta med de förändringsmotstånd som finns inom företaget. Fokus inom Riksbyggen 

har hittills legat på implementeringen av en förändring samt själva förändringen. Tanken 

med att arbeta proaktivt med förändringsmotstånd inom organisationen har glömts bort 

enligt dem själva. De hävdar därför att det är hög tid att ta tag i den biten om den kom-

mande förändringen ska lyckas. Då Riksbyggen är en stor, rikstäckande organisation 

inom fastighets- och bostadsmarknaden påverkas allmänheten av dess effektivitet. Skul-

le den kommande förändringen inte lyckas uppstår det troligtvis en negativ och förvirrad 

stämning inom företaget som påverkar nuvarande och kommande kunder då ärenden 

inte kan hanteras effektivt.  

Syfte  

Syftet med denna studie är att utforska och beskriva förändringsmotståndet inom Riks-

byggen för att därefter ge konkreta förslag på hur detta motstånd kan hanteras i de situa-

tioner företaget avser genomföra större förändringar.  

Forskningsfråga 

Hur kan Riksbyggen arbeta för att reducera organisationens förändringsmotstånd vid 

större förändringar?  

Underfrågor  

För att finna svar på vår forskningsfråga har vi valt att närmare studera några specifika 

delar som vi anser har en betydande roll i förändringsarbete. Dessa delar har formulerats 

och förtydligats med tre underfrågor. 

 Hur har tidigare förändringar mottagits bland medarbetarna?  

 Hur ser Riksbyggens medarbetare på förändringar? 

 Vilka är de bakomliggande faktorer som är avgörande i förändringsarbeten? 



4 

 

Avgränsningar 

Vår empiriska data är insamlad från flera hierarkiska nivåer inom Riksbyggen. På den 

operativa1  nivån har vi dock valt att avgränsa datainsamlingen genom att endast fokuse-

ra på ett marknadsområde samt ekonomikundcentret som finns beläget i Västerås. Detta 

val gjorde vi då hela organisationen är geografiskt utspridd runt om i landet samt är 

mycket stor. Vi föreslog för utvecklingschefen Anders Cornvik att det borde vara ett mark-

nadsområde där förändringsmotståndet är stort.  

Intressenter 

Denna studie är främst riktad till vår uppdragsgivare Riksbyggen, där våra avsikter är att 

delge förslag till hur nya förändringar lättare ska tas emot i organisationen. Vidare kan 

studien även vara intressant för personer med ett intresse för förändringsarbete i stora 

företag och kan därmed tillgodose sig med de motståndsminskande förslag som vi pre-

senterar. 

Koppling till innovationsteknik 

Innovation handlar inte enbart om att uppfinna nya saker och tjänster som tidigare inte 

har nått marknaden, utan även om att se samband och ta tillvara på möjligheterna som 

detta medför (Bessant & Tidd, 2007). Bessant och Tidd (2007) delar in innovationer i de 

fyra olika kategorierna produkt, position, process och paradigm. 

 Produktinnovation -förändrar produkten eller tjänsten som organisationen erbju-

der. 

 Positionsinnovation -förändrar i kontexten där produkten eller tjänsten är verk-

sam. 

 Processinnovation -förändrar tillvägagångssättet varan eller tjänsten produceras 

och levereras. 

 Paradigminnovation -förändrar de grundläggande tankarna kring organisationens 

kärnverksamhet. 

Riksbyggen håller nu på att ta fram nya mallar och processer för hur alla ärenden inom 

företaget ska hanteras. De arbetar således med en processinnovation. Liksom alla inno-

vationer innebär framtagningen av nya arbetsprocesser en förändring för alla inblandade 

(Bessant & Tidd, 2007). Det kan vara en förändring av marknaden när en ny produkt lan-

seras eller en förändring i arbetsprocesserna när ett nytt tänk sprids. Förändringar och 

förändringsarbete har därför en naturlig plats inom innovationstekniken. 

Fokus i litteratur läggs ofta på människan och hur den reagerar på förändringar. Många 

medarbetare kan exempelvis känna sig hotade av förändringar vilket medför ett föränd-

ringsmotstånd. (Bruzelius & Skärvad, 1995) Förändringsmotstånd är därför en del av vårt 

valda ämnesområde som av sin natur cirkulerar kring detta ämne. Då Riksbyggen står 

inför en stor förändring samt påstår sig ha ett stort förändringsmotstånd förmodar vi att 

våra kunskaper kan hjälpa dem i framtida förändringar. 

                                                 
1 Den operativa nivån är belägen längst ner i organisationen och arbetar med organisationens kärnverk-

samhet.  (Mintzberg, [1989] 2009) 
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Processinnovation 

Enligt Edquist, Hommen & McKelvey (2002) kan processinnovationer delas in i två enhe-

ter, tekniska processinnovationer och organisatoriska processinnovationer. Tekniska pro-

cessinnovationer är materiella varor som genom teknisk förändring har förbättrats. Det 

kan exempelvis röra sig om en maskin som förkortar produktionstiden hos ett företag 

inom industrin. Organisatoriska processinnovationer handlar om att organisera arbetet 

på ett nytt sätt. Författarna hävdar att organisatoriska processinnovationer aldrig kan 

handla om varor och är därför immateriella då de handlar om mänskliga resurser. I vissa 

fall kan de dock säljas som tjänster, då en konsult exempelvis säljer in ett koncept kring 

hur de anser att organisationen bör organiseras för att öka produktiviteten. Konsulten 

säljer då en tjänst som ska leda till en organisatorisk processinnovation, dock blir det 

ingen innovation förrän förändringarna är implementerade.(Edquist, Hommen, & 

McKelvey, 2002) Författarna anser då att det är ett sampel mellan konsulten och organi-

sationen som leder till den organisatoriska processinnovationen och inte en färdig tjänst 

som köps. Dessa koncept måste dock formas efter den egna organisationen och dess 

behov. Ett exempel på en organisatorisk processförändring är just-in-time produktion, 

som innebär att företaget producerar och levererar en produkt eller tjänst i exakt den 

mängd och tidpunkt som efterfrågas. (Edquist, Hommen, & McKelvey, 2002) Inlednings-

vis utvecklas denna genom att organisationen antingen prövar sig fram till den bästa lös-

ningen eller lär av tidigare misstag som begåtts, vilket länge har varit ett populärt mana-

gementtänk (Storey & Barnett, 2000). 

Vanligen sprids processinnovationer företag emellan då de kopierar varandras fram-

gångsrika arbetsprocesser som passar in i den egna organisationen. (Edquist, Hommen, 

& McKelvey, 2002) 

Edquist, Hommen & McKelvey (2002) framhäver tre viktiga skäl till att arbeta med orga-

nisatoriska processinnovationer: 

 De leder till konkurrenskraft, då de ökar produktiviteten och tillväxten. 

 Organisatoriska innovationer är starkt kopplade till tekniska innovationer, vilket 

innebär att arbetet med den ena främjar den andra. 

 Människan är ingen maskin, därför kan fokus inte enbart ligga på tekniska innova-

tionsprocesser. 
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Disposition 

Nedan visas en modell över studiens disposition samt en beskrivning av vad de olika ru-

brikerna behandlar. 

Inledning  

Denna del syftar till att ge läsaren en introduktion i studien samt förklarar bakgrunden till 

varför vi funnit det intressant att genomföra denna studie. 

Studiens syfte och problemområde 

I denna del presenteras en övergripande bild av problemområdet som studien behand-

lar. Vidare presenteras studiens syfte, forskningsfråga, avgränsningar, tänkbara intres-

senter samt koppling till ämnesområdet innovationsteknik. 

Metod 

Detta avsnitt beskriver hur vi har gått tillväga i vårt arbete, hur vi har kommit fram till val-

da undersökningsmetoder samt hur data har insamlats och bearbetats. 

Teoretisk referensram 

I denna del presenteras olika teorier som vi anser vara relevanta för studiens syfte. Teo-

ridelen handlar främst om förändringsarbete men även om kommunikation, organisa-

tionskultur och organisationsstruktur. 

Situationsbeskrivning 

Här presenteras den sammanställda empirin som vi ser som betydande utifrån studiens 

syfte. Denna del beskriver hur medarbetare på olika positioner ser på verksamheten och 

dess förändringsarbete.  

Analys 

Denna del syftar till att analysera Riksbyggens nuvarande situation utifrån studiens teo-

retiska referensram och forskningsfråga. 

Diskussion 

I denna del bygger vi vidare på det som hittills redovisats genom att mer fritt spekulera 

och närma oss vårt problemområde. 

Slutsats 

Här presenterar vi studiens resultat samt de förslag som vi anser hjälper organisationen 

att implementera framtida förändringar.  
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Metod 

Detta avsnitt beskriver hur vi har gått tillväga under vår arbetsprocess, hur vi har kommit 

fram till valda undersökningsmetoder samt hur data har insamlats och bearbetats. Stu-

diens tillvägagångssätt diskuteras sedan ur ett kvalitetsperspektiv. 

Metodval 

Denna studie grundas huvudsakligen i en kvalitativ undersökningsmetod, då vi vill förstå 

och tolka komplexiteten bakom Riksbyggen förändringsmotstånd. För att kunna förstå 

förändringsmotståndet anser många forskare att stor hänsyn till kontexten bör tas, vilket 

en kvalitativ undersökningsmetod gör genom att lämna större utrymme för tolkningar av 

insamlad data (Patel & Davidson, 2003). Som komplettering till våra kvalitativa intervjuer 

och samtal valde vi även att skicka ut en kvantitativ enkät till Riksbyggens samtliga regi-

onchefer och marknadsområdeschefer för att få med deras perspektiv på förändringar 

inom företaget. Detta tillvägagångssätt får stöd av Holme och Solvang (1997), som häv-

dar att en kombination av dessa forskningsmetoder ger ett mer trovärdigt resultat.  

I denna studie har vi både använt oss av primära och sekundära källor. Primära källor är 

direktinformation från ursprungskällan som samlats in just för den specifika studien, i det 

här fallet intervjuer och samtal. Sekundära källor är information som inte hämtats direkt 

från ursprungskällan, så som dokumentation i böcker och tidsskrifter. (Holme & Solvang, 

1997) De sekundära källor vi huvudsakligen har använt oss av i studien är böcker, ve-

tenskapliga artiklar och tidsskrifter. 

Intervjuundersökning  

Denna studie har genomförts med fokus på en kvalitativ metod där intervjuerna grunda-

des på öppna frågor som inte var ledande. Intervjuerna följde en intervjumanual (se bila-

ga 1) där färdigformulerade frågor ersattes med ämnen som vi ville beröra. Holme och 

Solvang (1997) hävdar att denna semistrukturerade intervjumetod lämnar ett stort ut-

rymme för flexibilitet vilket gör det möjligt att anpassa intervjun efter olika respondenter, 

vilket ger forskaren möjligheten att vara anpassningsbar och forma varje intervju efter 

varje enskild respondent. Om det under intervjun uppkommer andra idéer eller uppfatt-

ningar som ersätter eller fördjupar de ämnen som intervjumanualen berör tillåts forska-

ren genom denna metod ta hänsyn till detta (Holme & Solvang, 1997). Vi tror att detta 

tillvägagångssätt har leder en djupare relation mellan respondenten och forskaren samt 

en mer avslappnad intervjusituation vilket vi anser har lett till att respondenterna känner 

ett större förtroende för oss som forskare. 

Alvesson och Deetz (2000) hävdar att det är viktigt att forskaren har en hög anpassnings-

förmåga under intervjuns gång, då denne annars kan uppfattas som opålitlig. För att an-

passa intervjuerna till de olika individerna valde vi att komponera intervjumanualen. En 

intervjumanual innehåller inga färdigformulerade frågor, utan ämnesområden som fors-

karen anser vara betydande för studien och som intervjupersonen får prata öppet om 

(Holme & Solvang, 1997). De områdena som vår intervjumanual har berört, har hämtats 
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från vår teoretiska referensram med stort fokus på Bruzelius och Skärvads (1995) tankar 

om sex olika situationer där förändringsmotståndet tenderar att vara högt. 

Vårt syfte med intervjuerna var att få en djupare förståelse för problematiken med för-

ändringsarbete på Riksbyggen. Respondenterna fanns representerade på olika nivåer 

inom Riksbyggen vilket har gett oss en bred bild samt många perspektiv på företagets 

förändringsarbete, något vi menar har stärkt resultatets trovärdighet. Intervjuerna spela-

des in med bandspelare efter godkännande av respondenterna. Därefter har vi transkri-

berat2 intervjuerna för att inte missa viktig information. Intervjusvaren är en viktig del i 

vår empiri, men då vi har valt en kvalitativ undersökningsmetod har hänsyn även tagits 

till sättet som respondenten svarat på, i form av minspel och betoningar.  

Urval 

För att studien skulle få ett djup under den knappa tid som erhålls har datainsamlingen 

på den operativa nivån avgränsats genom att fokusera på ett marknadsområde samt på 

ekonomikundcentret. Detta beslut fattades i samråd med utvecklingschef Anders Cornvik 

som valde ut ett specifikt marknadsområde där han upplevde att förändringsmotståndet 

var stort. Urvalet av respondenter inom det valda marknadsområdet gjordes därefter ge-

nom en strategisk urvalsmetod där olika variabler utses som sedan styr valet av respon-

denter (Trost, 2001). Variablerna för denna studie var kontor samt position.  

Då vi besökte ekonomikundcentret och Gunilla Lidgren fick vi även en rundtur på konto-

ret där hon presenterade oss för några medarbetare som hon ansåg var intressanta för 

oss att intervjua. Dessa människor hade nämligen arbetat på Riksbyggen även innan om-

struktureringen till ekonomikundcentret och kunde därav lättare besvara frågor gällande 

detta. Vi fick även en lista med kontaktuppgifter till ett antal medarbetare på olika posi-

tioner som vi sedan slumpmässigt valde bland för att boka in intervjuer med för ett brett 

utbud av perspektiv. Utöver dessa intervjuer har vi även intervjuat två respondenter med 

specifik insyn i förändringsarbete på Riksbyggen, en från ledningen och en som arbetar 

på utvecklingsavdelningen och är delaktig i den processförändring som ska implemente-

ras under våren 2011.  

Genom att samla åtta respondenter från de olika kontoren samt från olika positioner bil-

dade vi oss ett brett perspektiv på företagets förändringsproblematik. Vi ansåg att det var 

viktigt att alla grupper som berörs av företagsförändringar gavs en chans att visa sitt per-

spektiv för att söka ett så trovärdigt och balanserat resultat som möjligt. 

Bearbetning av data 

Då vi ansåg att det var viktigt för studiens trovärdighet att respondenterna kände att de 

kunde tala fritt har vi valt att behandla intervjusvaren konfidentiellt och därför har vi inte 

nämnt några namn i arbetet. Denna information delgav vi även respondenterna innan 

varje intervju startade. 

Att behandla information konfidentiellt innebär att alla uppgifter om personer som är 

identifierbara skall skrivas ner, lagras och avrapporteras på ett sätt så att de ej går att 

                                                 
2 Transkribera, överföra inspelade samtal till skrift (Nationalencyklopedin 1, 2010) 
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identifiera av utomstående personer. Det ska alltså vara omöjligt för oberörda att ta del 

av dessa uppgifter. Detta gäller främst uppgifter som kan anses vara etiskt känsliga. 

(Vetenskapsrådet, 2002) Vi har valt att ta bort alla referenser i vår situationsbeskrivning 

då vi anser att fiktiva namn inte hade vart tillräckliga som referenser. Vi har dock sam-

manställt en separat situationsbeskrivning där namn finns presenterade. Detta för att 

ingen information ska uppfattas som icke trovärdig. Denna situationsbeskrivning håller vi 

dock för oss själva och kommer inte att dela med oss av till utomstående. 

Vi har under bearbetningen av intervjuerna transkriberat allt som sagts på alla intervjuer 

utom två, då den ena respondenten inte kände sig trygg med att bli inspelad. Under den-

na intervju fördes anteckningar istället. Vi har dock valt att inte använda oss av material 

från denna intervju då den inte gav oss någon ny information. Vi har även ställt oss frå-

gande till trovärdigheten i svaren under denna intervju. Anledningen till det är att respon-

denten inte ville bli inspelad men ändå inte sa någonting kontroversiellt. Den andra re-

spondenten hade inget emot att bli inspelad dock blev denna intervju inte inspelad på 

grund av geografiska skillnader och vi tvingades därför att utföra intervjun via telefon. 

Även under denna intervju antecknades respondentens svar.  

Vi valde att hålla de flesta intervjuer separat med en intervjuare och en respondent då vi 

upplever att det bildar en mer avslappnad situation än om vi var två som intervjuade. För 

att vi båda sedan skulle få ta del av så mycket information om intervjuerna som möjligt 

har vi transkriberat varandras intervjuer. På detta sätt har vi båda blivit insatta i intervju-

erna, något som sedan har öppnat upp för diskussion mellan oss. 

Samtal 

I en kvalitativ studie är det möjligt att studera och behandla primärdata utöver intervju 

och enkät. Denna metod kan vi kalla för samtal och handlar om en dialog med en annan 

människa, som inte är strukturerad efter någon mall. (Wedin & Sandell, 2004) Vi använ-

der oss av denna möjlighet och analyserar förutom intervjuerna och enkäten även de 

samtal som vi har haft med personer inom organisationen. Samtal med utvecklingschef 

Andes Cornvik samt VD’n på EKC, Gunilla Lidgren som skedde innan det var beslutat att 

vårt examensarbete skulle ske i samband med Riksbyggen. Dessa samtal följde därför 

ingen intervjumanual, spelades inte in och transkriberades inte. Dock förde vi anteck-

ningar under samtalens gång då vi bedömde att informationen från dessa samtal var 

viktig för studien.  

Enkätundersökning  

För att få en större inblick i Riksbyggens situation valde vi även att använda oss av en 

kvantitativ undersökningsmetod, i form av en enkät (se bilaga 3) där syftet var att ta fram 

mätbara nyckeltal som kunde stärka våra slutsatser i studien, så att Riksbyggen upplever 

det legitimt att arbeta vidare med våra slutsatser. Enkäten bestod av 25 frågor som be-

svarades individuellt och berörde övergripande frågor om respondenternas känslor och 

åsikter kring sättet att se på förändringar inom företaget. Enkäten strukturerades i enhet 

med Holme och Solvangs (1997) tankar (se figur 1) på www.enkät.se och skickades ut till 

samtliga marknadsområdeschefer och regionchefer via mejl. De inledande frågorna i en-

käten var okontroversiella med frågor rörande kön och åldersspann, för att sedan suc-

http://www.enkät.se/


10 

 

cessivt problematiseras. Enkäten avslutades genom att återgå till okontroversiella frågor 

för att neutralisera eventuella spänningar. Denna struktur rekommenderas av olika me-

todböcker, då en kontroversiell inledning kan leda till att situationen blir låst (Patel & Da-

vidsson, 2003; Holme & Solvang, 1997). 

 Figur 1. Modell över strukturen i vårt frågeformulär  

(Holme & Solvang, 1997. s 174)  

Totalt bestod dessa respondenter av 45 personer varav 32 svarade. Vi valde att konstru-

era enkäten på www.enkät.se då det var ett enkelt tillvägagångssätt för att nå ut till samt-

liga respondenter som finns runt omkring i Sverige. Samtidigt underlättade detta verktyg 

sammanställningen av svaren då det skedde automatiskt och på ett tydligt sätt. Enkäten 

var endast möjlig att besvara en gång per person och så fort en respondent hade besva-

rat samtliga frågor, skickades dennes svar till vår inloggningssida på www.enkät.se för en 

automatisk sammanställning. Vi valde ett tillvägagångssätt där varje respondent automa-

tiskt blev tilldelad ett serienummer vilket medförde att respondenterna blev anonyma för 

oss. Detta för att vi inte ville styras av eventuella fördomar. I enkäten svarade dock re-

spondenterna på frågor om kön och åldersspann, vilket ändå har medfört en viss identifi-

ering.  

Ett missivbrev (se bilaga 2) skickades ut innan enkäten. Missivbrevet innehöll information 

om oss två studenter, vårt examensarbete samt varför respondenternas svar var viktiga 

för vår undersökning. Dessutom tydliggjordes det i missivbrevet att respondenternas svar 

skulle behandlas helt konfidentiellt. Detta hävdar Patel och Davidson (2003) är viktigt då 

det är forskarens enda chans till att motivera individerna att delta i enkätundersökning-

en. Med en konfidentiell enkätundersökning menas att endast forskaren vet undersök-

ningspersonens identitet genom exempelvis numrering av enkäter, som sedan prickas av 

på en namnlista. Dessa namnlistor måste sedan förstöras för att garantera att ingen an-

nan än forskaren kan identifiera vem som har svarat vad. (Patel & Davidson, 2003)  

Urval 

Enkäten skickades ut till samtliga marknadsområdeschefer och till samtliga regionchefer. 

Detta för att förändringsprocesser ofta startar högt upp i hierarkin hos chefer som sedan 

ska motivera medarbetare. Vi menar därför att det är viktigt att titta på chefernas inställ-

ningar i ämnet. Om cheferna inte är motiverade, blir heller inte medarbetarna det 

(Furnham, 2008). 
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Bearbetning av data 

Det digitala enkätverktyg (www.enkät.se) som vi valt att använda oss av i enkätundersök-

ningen sammanställer svaren direkt efter det att respondenterna har svarat. Samman-

ställningen sker i olika typer av diagram och det går att kombinera olika frågor med var-

andra vilket ger en djupare förståelse för svaren. Genom att kombinera frågor blir det 

möjligt att se om det finns samband mellan ålder, kön och andra variabler. För att få en 

hög svarsfrekvens skickade vi ut en påminnelse till respondenterna där vi bad dem att 

svara på enkäten samt tackade de som redan svarat. 

Kvalitet 

Vi har under denna studie tagit på oss en roll som externa konsulter med uppdraget att 

tolka verksamheten utifrån vår teoretiska referensram. Vi har alltså inte drivit själva för-

ändringsprocessen framåt, utan målet var att ge organisationen konkreta förslag på ut-

vecklingsområden de behöver arbeta med för att lyckas med sina framtida förändringar, 

för att möta motståndet. Intervjuerna som vi höll med medarbetarna grundades i en öp-

pen dialog. Vi ansåg att resultatet av en enskild intervju skulle påverkas av oss som in-

tervjuare, beroende på hur vi var som personer vid intervjutillfället. Vi har mött olika per-

soner med olika värderingar och sätt att vara, vilket troligtvis har lett till att vi fått bättre 

kontakt med vissa av intervjupersonerna. Vid kvalitativa studier är slutresultatet styrt av 

varje enskild intervju då ett fåtal mer ingående intervjuer brukar hållas (Holme & Solvang, 

1997). Det är därför viktigt att forskaren utför ”rätt” intervju med ”rätt” person alternativt 

utför ett flertal intervjuer (Holme & Solvang, 1997). För att trovärdigheten av vårt slutre-

sultat ska vara pålitligt har vi därför utfört två samtal och åtta intervjuer. 

Avslutande kommentar 

Vi anser att förändringsmotståndet i marknadsområdet som vi har undersökt har mins-

kats marginellt enbart av vår närvaro. Det faktum att vi hade fått ett godkännande från 

toppen av organisationen för att utföra denna studie menar vi kunde tolkas av olika 

medarbetare som ett tecken på att medarbetarnas åsikter faktiskt betyder något. Att de 

genom oss kunde känna att de hade en möjlighet att påverka förändringsarbetet i orga-

nisationen, vilket Furnham (2008) har lyft som ett element som minskar förändringsmot-

ståndet. 
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Teoretisk referensram 

I denna del presenteras olika teorier som vi anser vara relevanta för studiens syfte. Teo-

ridelen handlar främst om förändringsarbete men även om kommunikation, organisa-

tionskultur och organisationsstruktur vilket är områden som vi valt då vi anser att de är 

viktiga i den organisationsförändring som just Riksbyggen planerar att genomföra. 

Organisationsförändringar 

Människor har genom hjärnans kognition
3
 alltid ett drag av konservatism i sitt tankesätt, 

vilket leder till ett naturligt motstånd mot förändringar då rädslan för någonting nytt är 

naturlig (Hamrefors, 2009).  

Förändringsprocesser 

En förändringsprocess förklaras ibland genom en isbitsmetafor med stegen upptining, 

förändring och återfrysning. Under upptiningen handlar det främst om att förbereda orga-

nisationen för den kommande förändringen. Därefter är det tid för själva förändringen, i 

detta steg handlar det om att utföra de förändringar som har planerats. Sista steget i för-

ändringsprocessen, återfrysningen handlar om att följa upp och kontrollera att föränd-

ringen efterföljs. Denna syn på förändringsprocesser förutsätter dock att en förändring är 

planerad samt har ett tydligt mål eller slut, vilket inte alltid är fallet. (Alvesson & 

Sveningsson, 2007) 

Bessant & Tidd (2007) presenterar sex viktiga element i en lyckad förändringsprocess: 

klar förändringsstrategi, god kommunikation, involverade medarbetare, öppet klimat, 

tydliga mål och träning. Dessa element minskar den upplevda osäkerheten som en för-

ändring ofta, innebär vilket leder till ett lägre förändringsmotstånd.  

 En klar förändringsstrategi som tagits fram på ledningsnivå bör vara grunden för 

en förändring. Denna gemensamma vision bör sedan kommuniceras ut till hela 

organisationen vid en bestämd tidpunkt för att minska risken för missförstånd.  

 God kommunikation handlar om att aktivt och öppet kommunicera inte bara från 

ledningen och ut i organisationen utan även åt andra hållet, en så kallad tvåvägs-

kommunikation. 

 Genom att involvera medarbetarna tidigt i förändringsprocessen och därmed öka 

medarbetarnas möjlighet att styra förändringen, minskas osäkerheten hos med-

arbetarna och därmed även motståndet. 

 Ett öppet klimat, där alla vågar komma fram med idéer och förslag gynnar även 

förändringsprocessen. 

 För en lyckad förändringsprocess är det viktigt med tydliga mål, det handlar då om 

mätbara och tidsbestämda delmål och slutmål, både för specifika avdelningar och 

för hela organisationen. Dessa mål kommuniceras kontinuerligt ut i organisatio-

nen.  

                                                 
3 kognition, de tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras. (Nationalencyklopedin 2, 2010) 
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 Träning av medarbetarna är ett annat viktigt element i en lyckad förändring. Det 

kan exempelvis handla om investeringar i träning eller utbildning av ett nytt IT sy-

stem.  

Vikten av träning och avlärning vid större rutinförändringar, som i denna studie belyser 

även Bruzelius & Skärvad (1995). De anser att träning och avlärning förbereder individen 

mentalt för den förändring som planerats, vilket leder till mindre förändringsmotstånd 

(Bruzelius & Skärvad, 1995). 

Bruzelius och Skärvad (1995) presenterar en modell (se figur 2) som kan underlätta im-

plementeringen av en förändringsprocess. De skiljer då på tre olika delsystem som alla 

bör förändras för en lyckad och bestående förändring. De tre delsystemen är  

 Det tekniska systemet 

 Det politiska systemet 

 Det kulturella systemet 

Det tekniska systemet handlar om organisationens praktiska verksamhet, som produkter 

och marknader. Det politiska systemet handlar om formell makt och hierarkier medan 

det kulturella systemet beskriver organisationens värderingar. Denna modell delar även 

in alla förändringsverktyg i tre olika grupper utefter hur man väljer att utföra en föränd-

ring. Dessa tre grupper av tillvägagångssätt är organisationsstruktur, personalpolitik och 

affärsidé eller vision. Varje delsystem kan alltså förändas genom tre olika tillvägagångs-

sätt och för att lyckas bör alla tre användas. (Bruzelius & Skärvad, 1995) 

 

Verktyg Affärsidé och stra-

tegi 
Organisationsstruktur Personalpolitik 

Tekniska 

Bedöma och omde-

finiera affärsidé 

och strategi 

Omfördela resurser 

genom om organisa-

tion och nya styrsy-

stem 

Omplacera, utbyta, 

utveckla, rekrytera 

och avveckla i enighet 

med tekniska delsy-

stemet 

Politiska 

Vem som har möj-

lighet att utveckla 

affärside och stra-

tegi 

Omfördelning av 

makt både horison-

tellt som vertikalt 

Utveckla karriärvägar, 

utvecklingsmöjligheter 

och former av belö-

nings-/ bestraffnings- 

system 

Kulturella 

Utveckla kulturen 

så att den stödjer 

affärsidé och stra-

tegi 

Utveckla ledarstilar 

och värderingar som 

överensstämmer 

med omfördelningen 

av makt 

Rekrytera, utveckla 

och belöna medarbe-

tare som stödjer orga-

nisationens värde-

ringar 
Figur 2. Strategiskt förändringsarbete 

 Bruzelius & Skärvad (1995) s.379 

System 
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Modellen visar komplexiteten med att arbeta med företagsförändringar eftersom hänsyn 

bör tas åt alla dessa delar om målet är en lyckad förändring. (Bruzelius & Skärvad, 1995)  

Förändringsmotstånd 

Innovation innebär ofta en omställning eller förändring för de personer som är tänkta 

användare av produkten och det är då viktigt att visa stor hänsyn till denna grupps käns-

lor och tankar om förändringen i planeringsstadiet. Detta för att minska framtida mot-

stånd. (Alvesson & Sveningsson, 2007) Att som i denna studie, förändra arbetsprocesser 

i hela organisationen genom nya detaljstyrande mallar, är svårt om medarbetarna inte 

accepterar eller känner sig delaktiga i förändringsprocessen. Motståndet inför olika för-

ändringar varierar mycket mellan olika organisationer och typer av förändringar viket be-

ror på att individer uppfattar förändringar på olika sätt. Det finns flera orsaker till att en 

individ motsätter sig en förändring. Det kan exempelvis handla om att individen upplever 

att dess kontroll och inflytande kan gå förlorad. Det är viktigt att ta hänsyn till individen i 

en förändringsprocess då det är på individnivå som förändringsmotståndet alltid grundas. 

(Bakka, Fielsdal, & Lindkvist, 2001) Furnham (2008) presenterar en annan syn på för-

ändringsmotstånd som mer grundas på en trötthet och likgiltighet gentemot förändringar. 

Denna förändringströtthet återfinns ofta i organisationer där medarbetarna upplever att 

organisationen ständigt förändras. Detta leder till att medarbetarna undviker att kännas 

vid förändringarna och mentaliteten är då att vänta ut förändringen för att sedan återgå 

till gamla mönster och rutiner. (Furnham, 2008) 

Bruzelius & Skärvad (1995) pre-

senterar sex olika faktorer och 

situationer då motståndet tende-

rar att vara särskilt starkt (se 

figur 3).  

Motståndet tenderar att vara 

särskilt starkt vid större genom-

gripande och radikala föränd-

ringar samt vid oväntade eller 

plötsliga förändringar. En annan 

faktor som tenderar att öka för-

ändringsmotståndet hos en indi-

vid är om personen tror att själva 

förändringen kan skada dennes 

nuvarande position inom företa-

get, eller att dennes maktpåver-

kan kommer att reduceras i 

samband med förändringen. (Bruzelius & Skärvad, 1995) Detta får medhåll av Folger & 

Skarlicki, (1999) som anser att förändringsmotstånd grundas utifrån ett individperspek-

tiv. Om medarbetarna har en stark tilltro till nuet så tenderar de även att vara mindre för-

ändringsbenägna eftersom de kan ha svårt ett se fördelar med en förändring. En liknan-

de situation uppstår om medarbetarna upplever att det kommuniceras diffusa syften el-

Figur 3. Egen bearbetning av 

 Bruzelius & Skärvads text s.365 

Motstånd

genomgripande 
& radikal

oväntad & 
plötslig

negativa 
konsekvenser

stark tilltro till 
nuet

diffust syfte & 
innebörd

tidigare 
negativa 

förändringar
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ler om innebörden med förändringarna inte kommuniceras på ett tydligt sätt. Har organi-

sationen en historia av misslyckade förändringar eller förändringar som medarbetarna 

upplevde var negativa, tenderar de att ha en negativ grundinställning. Förändringsmot-

ståndet tenderar att vara större vid radikala förändringar. (Bruzelius & Skärvad, 1995)  

När är en förändring radikal? 

Alvesson och Sveningsson (2007) skiljer på fyra olika grupper av förändringar beroende 

på hur radikal förändring det handlar om (se figur 4). I den första typen av förändring in-

går de minst radikala förändringarna som syftar till att vidmakthålla det bestående. Det 

handlar här om mindre såkallade operativa förändringar som exempelvis reparationer 

och underhåll. Den andra typen av förändringar syftar till att bygga på och utveckla orga-

nisationen. Nyrekrytering eller expandering hos en organisation, är exempel på föränd-

ringar av denna typ. I den tredje typen av förändring handlar det om mer radikala föränd-

ringar, som omlokalisering och omstrukturering, som i Riksbyggens situation. Beslutet om 

att producera själv eller beställa av leverantörer kan innebära en förändring av denna typ. 

De mest radikala förändringarna i den fjärde och sista gruppen har syftet att frigöra och 

nyskapa. Här handlar det om en förnyelse av hela verksamheten, en så kallad transfor-

mation. (Alvesson & Sveningsson, 2007) En viktig faktor som chefer bör ta hänsyn till vid 

radikala förändringsprocesser är att tillgodose medarbetarnas behov med de organisato-

riska behoven, för att uppnå vinstmaximering. Att kunna se till båda dessa behov är en 

viktig ledarskapsegenskap som underlättar kontinuerlig förändring i innovativa organisa-

tioner. (Shareef, 1997) 

       

 

Kommunikation 

Kommunikation är en form av överföring av information mellan en sändare och en mot-

tagare. Vanligen ses kommunikation som en tvåvägsprocess där utbyte av information 

sker mellan två parter eller fler. Detta kan ske både genom tal och skrift, alltså verbalt 

och icke-verbalt. Denna kommunikation sker mellan sändare och mottagare samtidigt, 

alltså inte en i taget. Den som pratar känner samtidigt in mottagarens signaler genom 

exempelvis dennes kroppsspråk, mimik och andra signaler som kommuniceras ut på ett 

icke-verbalt sätt, som ett slags samspel parterna emellan. Det som är viktigt här är att 
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sändaren och mottagaren uppfattar budskapets innebörd på samma sätt, vilket kan vara 

svårt då mycket av kommunikationen är tolkningsbar och att mottagaren väljer ut bland 

budskapet och tolkar det till en egen innebörd. När mottagaren tolkar budskapet på ett 

annorlunda sätt än sändaren kan det lätt ske missförstånd. Det är vanligt förekommande 

att människor med olika kulturella ursprung missförstår varandra då kroppsspråket an-

vänds på skilda sätt och varje kultur har sina egna regler för hur kommunikationen ska 

föras i offentliga sammanhang. När människor från olika kulturer möts betraktas det 

egna mönstret och beteendet som naturligt och självklart, medan den andra personen 

betraktas som avvikande i sitt beteende. I många kulturer läggs större fokus på den icke-

verbala kommunikationen än på den verbala och därmed tas signaler in lika mycket med 

ögonen som med öronen. En person som är van att kommunicera mer verbalt kan se 

dessa personer som svåra att föra ett samtal med. (Nilsson & Waldemarsson, 2007) 

I förändringsprocesser är kommunikation en viktig del då den skapar innovation och sta-

bilitet i organisationen. Kommunikation är det som driver förändringsprocesser framåt, 

skapar en trygghetskänsla bland de anställda och en känsla av tillhörighet. (Heide, 

Johansson, & Simonsson, 2005) Traditionellt sker kommunikationen av olika mål som vid 

exempelvis en förändring uppifrån ledningen och ner i organisationen genom en så kallad 

envägskommunikation (Hatch, 2002). Dock visar ett flertal studier att medarbetare som 

har fått vara med under framtagningen av målen är mer motiverade att sedan uppnå 

dem. En del av medarbetarna var under dessa studier delaktiga i målframtagningen. När 

forskarna sedan undersökte motståndet samt motivationen hos medarbetarna visade det 

sig att de medarbetare som varit delaktiga också var mer motiverade. (Locke, 1968; 

Locke, 1978) Tvärvetenskaplig kommunikation föder delaktighet vilket motiverar medar-

betarna. Det är därför viktigt att kommunikation inte endast sker åt ett håll, när ledningen 

har för avsikt att skapa engagemang bland medarbetarna. (Hatch, 2002) 

Chefer tenderar oftast att sälja in de positiva aspekterna till sina medarbetare i en för-

ändring och utelämna konsekvenserna som en förändring kan medföra. Under en föränd-

ringsprocess är det viktigt att chefen kommunicerar ut det som är realistiskt i en sådan 

process, alltså både det som är positivt och det som kan komma att bli svårt, för att de 

anställdas reaktioner inte ska bli så starka om någonting inte går som planerat. En öppen 

och ärlig kommunikation till de anställda där en förklaring ges till varför förändringar 

genomförs reducerar osäkerheten inför det som komma skall och ökar medarbetarnas 

anpassningsförmåga då de förstår själva processen. Detta gäller även de som är mindre 

nöjda med förändringen. Ofta vet inte ens ledningen exakt vad som kommer att hända 

och vilka hinder som kan tänkas komma i vägen under processens gång, så helt korrekt 

information kan därför inte ges men forskare hävdar att det är bättre att kommunicera ut 

någonting, än ingenting alls. I dessa situationer är det viktigt att ledningen kommunicerar 

ut varför de inte kan ge information då detta gör att medarbetarna känner sig sedda och 

därför säkrare i situationen. (Folger & Skarlicki, 1999) 

Organisationskultur 

Begreppet organisationskultur började spridas i slutet av 70-talet och början av 80-talet. 

Det hävdades då att det var den avgörande faktorn i organisationens effektivitet vilket är 
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en bild som sedan har tonats ner. Kultur baseras på värderingar och attityder som ger 

riktlinjer kring hur arbetet bör utföras i en specifik organisation eller en del av en organi-

sation. Många hävdar att organisationskulturen spelar en viktig roll för företagets effekti-

vitet, även om bilden av organisationskultur som avgörande elelement har tonats ner. 

Organisationskulturen anses vara en viktig aspekt för de förhållanden som har stor på-

verkan på organisationen. Det handlar då om prioriteringar, sammanhållning, engage-

mang, och förhållningssätt vilket många anser har en central roll i organisationens effek-

tivitet. (Alvesson & Sveningsson, 2007; Pfeffer, 1994) Begreppet kultur används i olika 

sammanhang med skilda innebörder. Det är därför svårt att identifiera vad en kultur är, 

dock presenterar Hofstede et al.(1990) sex karaktärsdrag som kan hjälpa oss att identi-

fiera vad en kultur är. Dessa sex karaktärsdrag är: 

 Ett kollektivt fenomen som kännetecknar en viss grupp människor. 

 Kultur växer fram över tid och är därför historiskt bestämd. 

 Kulturen är svår att förändra. 

 Kulturen är socialt konstruerad vilket bärs upp av en grupp människor 

 Kulturen är kvalitativ vilket innebär att den är svårmätt och kvantifierad. 

 Begrepp som myt, ritual och symbol är viktiga för att belysa olika kulturfenomen. 

 Kultur handlar om föreställningar, tankar, värderingar och andra ej objektiva ting. 

([Hofstede el al., 1990] Alvesson & Sveningsson, 2007) 

Kultur handlar inte om beteenden i sig utan om bakomliggande känslomässiga faktorer 

som vägleder beteendet, vilka grundas i olika värderingar. När en grupp människor delar 

samma värderingar samt ser på saker och ting lika kan man tala om att de har utvecklat 

en kultur. De vet då hur de ska arbeta samt bete sig mot varandra för att arbetet ska fort-

löpa enkelt utan missförstånd vilket underlättar samspelet dem emellan. Värderingar om 

ledarskap och chefskap är en viktig faktor för effektivt samspel i organisationer. Har 

medarbetare olika syn på ledarskapet och chefskapet kan det leda till missförstånd och 

förvirring. Det är därför viktigt att chefer kommunicerar sin syn på chefskapet och ansvar 

till sina medarbetare. Förändringar sker alltid i ett historiskt sammanhang med en kultur 

av invanda rutiner och värderingar att ta hänsyn till i förändringsarbeten. (Alvesson & 

Sveningsson, 2007) 

Pfeffer (1994) beskriver de faktorer som han hävdar skiljer agnarna från vetet, när det 

handlar om organisationers tillväxt. Han beskriver olika faktorer, vilka han anser gör or-

ganisationer framgångsrika. Organisationskultur lyfts då upp som en av flera avgörande 

faktorer då det underlättar samspelet och kommunikationen vilket höjer företagets effek-

tivitet, då han hävdar att det är kulturen som skiljer de flesta organisationer åt samt är 

mycket svårt att efterlikna. Andra faktorer som struktur och strategi är enklare än organi-

sationskulturen att efterlikna vilket gör en bra organisationskultur till en stark konkur-

renskraft. (Pfeffer, 1994) Även Tushman och O'Reilly (1999) lyfter upp kulturen som en 

viktig faktor i organisationers vardag samt hävdar att kulturen är avgörande för en effek-

tiv förändringsprocess, vilket de anser ofta glöms bort. 
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Kulturen synliggörs och utövas genom olika symboliskt laddade uttrycksformer som kan 

delas in i de tre grupperna språk, handlingar och material. Detta kan vara intressant att 

veta eftersom det även är via dessa uttrycksmedel som en kultur kan styras och formas. 

En organisationskultur utrycks i språkformen som används på arbetsplatsen, vilket är 

sättet som man talar med varandra. Kommunikationen av visioner är även den ett viktigt 

uttrycksmedel som betonar vad som görs på arbetet. Dessa kan vara både formella och 

då bestämda från ledningens håll och informella. Historier om olika händelser är även 

det ett sätt att utrycka organisationskulturen. Genom att glorifiera eller smutskasta per-

soner kan historier användas för att upprätthålla eller forma en viss organisationskultur. 

En organisationskultur upprätthålls även via olika vardagshandlingar då handlingar visar 

vart fokus ligger och vad som anses vara viktigt. Även ritualer lyfts upp av många som ett 

viktigt uttryck av en kultur. Det handlar nu om olika icke vardagliga handlingar som ofta 

följer ett förutbestämt mönster som förmedlar och återskapar en kultur. Det kan här röra 

sig om olika möten med en viss rituell karaktär som årsstämmor och resultatrapporte-

ringar. (Alvesson & Sveningsson, 2007) Materiella ting är även de med och upprätthåller 

en kultur. Det handlar om logotyper, design samt kontorens lokalisering. Alla dessa saker 

sänder ut signaler och beroende på hur man värderar exempelvis kontorets lokalisering 

förknippas företaget med olika värderingar. (Alvesson & Berg, 1992) 

Alvesson och Sveningsson (2007) hävdar att medarbetarna bli mer lydiga om organisa-

tionen bygger en kultur som värdesätter karriären. Ledningen kan bygga en karriärorien-

terad organisationskultur genom att betona vikten av ledarskapet, vilket samtidigt kom-

municerar att icke-chefsmedarbetare är mindre värda. Detta kan ledningen uppnå genom 

att ge ledaren ett visst utrymme samt vissa privilegier, alltså ge ledaren vissa materiella 

saker samt ett utrymme till friare handlingar som glorifierar ledaren. Det blir då viktigt för 

medarbetarna att framstå som duktiga och energi läggs därför från deras håll på att göra 

rätt saker samt uppvisa rätt attityder. Medarbetarna vill då visa att de har potential att 

utvecklas samt en vilja att utvecklas. (Alvesson & Sveningsson, 2007) 

Organisationsstruktur 

Organisationer är strukturerade på olika sätt och har olika förutsättningar för förändring.  

Mintzberg ([1989] 2009) skiljer på fem olika typer av organisationer beroende på hur de 

är strukturerade; divisionsorganisation, maskinbyråkrati, professionell byråkrati, adhokra-

ti och den enkla strukturen. Det finns för och nackdelar med alla, men det som de har 

gemensamt är att organisationsstrukturen formas av organisationens historia och situa-

tion (Mintzberg, [1989] 2009). Tushman och O’Reily (1999) hävdar att olika sorters inno-

vationer kräver olika sorters struktur, system och belöning. Detta gör att vi finner det re-

levant att presentera organisationsteorier i referensramen för denna studie. 

En divisionsorganisation är en stor organisation som har delats in i olika divisioner som är 

mer eller mindre självstyrande. Denna struktur är oundviklig i riktigt stora organisationer 

eftersom storleken bildar ett behov av att fördela makt och beslutsmandat. En individ 

kan inte fatta alla beslut som rör allt och därför fördelas ansvaret i organisationen. 

(Mintzberg, [1989] 2009) 
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Divisionsorganisationen styrs i huvudsak via standardisering av resultat eller mål. Denna 

standardisering är att föredra eftersom olika arbetssätt mellan divisionerna inte gör det 

möjligt att standardisera arbetet. Att standardisera arbetet tar lång tid vilket förutsätter 

att marknaden är stabil och oföränderlig vilket marknaden som en divisionsorganisation 

värkar inom sällan är. En divisionsorganisation kan struktureras så att olika divisioner 

arbetar med olika produkter. Detta gör denna struktur mer flexibel än exempelvis en ma-

skinbyråkrati vilket är en annan struktur som är vanligt förekommande hos stora organi-

sationer. Divisionsstrukturen är därför att föredra på en föränderlig marknad. (Mintzberg, 

[1989] 2009) 

Eftersom ledningen har lämnat över makten till de olika divisionerna, till exempelvis divi-

sionschefer eller mellanchefer spelar dessa en nyckelroll i denna struktur. De har stort 

beslutsmandat över den egna divisionen som är mer eller mindre självstyrande. Eftersom 

styrningen från ledningen sker främst via standardisering av resultat är olika resultat-

mätningsinstrument vanligt förekommande hos en divisionsorganisation. (Mintzberg, 

[1989] 2009) Resultaten som är mätbara är ofta ekonomiska nyckeltal vilket leder till att 

ekonomin blir viktigast. Kopplas även de ekonomiska målen samman med olika belö-

ningssystem är det lätt att andra värden glöms bort. Mjuka värden som exempelvis trivsel 

på jobbet och ergonomi kan då lätt bli bortglömt i mellanchefens jakt på att visa bra re-

sultat. (Mintzberg, 2005) 

En organisation som är strukturerad som en maskinbyråkrati är ofta en stor organisation 

precis som divisionsorganisationen, den största skillnaden här är att arbetet går att stan-

dardisera vilket medför att detta är det huvudsakliga styrningsmedlet. De som arbetar 

med att standardisera alla de olika arbetsprocesserna, de så kallade analytikerna, har i 

denna struktur stor makt och spelar en nyckelroll. Dessa analytiker finns ofta högt upp i 

hierarkin men arbetar inte med själva kärnverksamheten utan arbetar ofta i projekt för 

att förbättra organisationens effektivitet. Makten är ofta mycket centraliserad högt upp i 

hierarkin och organisationen är ofta funktionsindelad. En maskinbyråkrati med dess 

standardiserade arbetsprocesser möjliggör stora arbetargrupper i den operativa kärnan, 

de som arbetar med själva kärnverksamheten. (Mintzberg, [1989] 2009) 

Maskinbyråkratier är ofta precis som divisionsorganisationer både gamla och stora, detta 

beror på att organisationer har en tendens att bli mer byråkratiska med åren och i takt 

med att organisationen växer. Miljön som en maskinbyråkrati verkar inom är enkel och 

stabil, med det menas att den inte är så föränderlig som exempelvis divisionsorganisa-

tionen. (Mintzberg, [1989] 2009) 
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Figur 5 visar de fem olika delar 

som Mintzberg ([1989] 2009) 

delar in organisationer i dess 

dragningskrafter. De fem delar-

na är strategiska toppen eller 

ledningen, mellanchefer, tekno-

strukturen där exempelvis de 

tidigare nämnda analytikerna i 

en divisionsorganisation åter-

finns, stödverksamheten som 

arbetar med funktioner som 

ska stödja verksamheten och 

den operativa kärnan som arbe-

tar med själva kärnverksamhe-

ten. Mintzberg utgår ifrån att 

alla delar vill ha mer makt och 

inflytande vilket leder honom till 

slutsatsen att det finns fem 

olika dragningskrafter inom en organisation eftersom individerna i de olika delarna har 

olika intressen. Mellancheferna ser en personlig fördel i att organisationen balkaniseras 

vilket innebär att organisationen delas in i mindre självstyrande divisioner eller blir helt 

fristående bolag. Anledningen till att mellancheferna drar åt detta håll är ett de ser en 

personlig vinst med balkaniseringen då de får större inflytande över den egna organisa-

tionen då makten centraliseras till dem. Samtidigt som mellancheferna drar mot balkani-

sering så drar den strategiska toppen mot en centralisering av makten vilket är tvärtemot 

vad mellancheferna önskar. Den strategiska toppen drar mot detta eftersom de vill öka 

sitt inflytande över organisationen samt göra organisationen mer överskådlig. (Mintzberg, 

[1989] 2009) Vi kan likna detta med en ständigt pågående dragkamp.  

Den operativa kärnan drar mot att professionalisera organisationen och förbättra yrkes-

kunnandet, alltså bli proffs på just det som varje individ arbetar med. Om den operativa 

kärnan består av proffs får de mer makt eftersom deras chefer inte är lika kunniga i äm-

net och kan därför inte fatta alla beslut. Den operativa kärnan får då mer inflytande över 

sitt arbete vilket är anledningen till att den operativa kärnan drar åt detta håll mot mindre 

standardiserade arbetsuppgifter. Teknostrukturen arbetar med att standardisera och 

effektivisera arbetet och deras mål är att bilda en superstruktur som inte är beroende av 

en specifik människas kunskaper. De försöker standardisera arbetet för att bilda en or-

ganisation som är självgående utan några svaga länkar. Den sista delen av organisatio-

nen är stödverksamheten som drar mot samarbete eftersom det är deras uppgift att byg-

ga ett välfungerande nätverk inom organisationen. (Mintzberg, [1989] 2009) 

  

Figur 5: Egen sammanställning av  

Mintzberg ([1989] 2009) s.22 & 154 
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Situationsbeskrivning 

Här presenteras den sammanställda empirin som vi ser som betydande utifrån studiens 

syfte. Denna del beskriver hur medarbetare på olika positioner ser på verksamheten och 

dess förändringsarbete.  

Empirin är uppbyggd av de primärdata som insamlats genom intervjuer och samtal samt 

via sekundärdata från organisationens hemsida. Som vi tidigare har berört nämns inga 

namn i empirin av forskningsetiska skäl. 

Riksbyggen 

Företaget är ett bostadsföretag som grundades 1940, då det rådde stor bostadsbrist i 

Sverige och människor bodde väldigt trångt i tråkiga miljöer. Arbetslösheten bland lan-

dets byggnadsarbetare var samtidigt väldigt stor och det fanns heller ingen socialt inrik-

tad bostadspolitik i landet som gjorde att nästan ingen vågade bygga. Detta fick bygg-

facken att reagera och med hjälp av kooperativa idéer grundades Riksbyggen. 

(Riksbyggen nr1, 2010) Organisationen är ett kooperativ vilket innebär att organisationen 

ägs av sina kunder och de kooperativa idéerna om demokrati, öppet medlemskap, 

gemensamt ägande och samhällsansvar har styrt Riksbyggens framväxt (Riksbyggen nr2, 

2010). Riksbyggen har genom åren utvecklats till ett serviceföretag inom både bygg och 

fastighetsförvaltning med närmare en halv miljon boende. Företaget finns representerat i 

hela Sverige via lokala marknadsområdeskontor som från början var självstyrande 

(Riksbyggen nr1, 2010) och totalt arbetar det ca 1300 medarbetare på Riksbyggen 

(Riksbyggen nr3, 2010). Dock är det intressant att notera att samtliga respondenter vi 

har träffat hävdar att de är 2500 medarbetare.  

Respondenterna hävdar att företagets storlek i kombination med de kooperativa värde-

ringarna om demokrati har lett till en hög struktur med mycket formalitet. Chefsledet från 

ledning till medarbetare inom de olika marknadsområdena består av de fem delarna led-

ning, regionchefer, marknadsområdeschefer, gruppchefer och medarbetare. De koopera-

tiva idéerna och värderingarna om delaktighet och demokrati genomsyrar företaget än 

idag med en decentraliserad maktfördelning som tillåter de olika marknadsområdesche-

ferna utöva sitt chefskap mycket fritt. Företaget är strukturerat som en divisionsorganisa-

tion besående av fler självstyrande miniorganisationer. Makten är utspridd hos de 45 

olika regioncheferna och marknadsområdescheferna som styr den egna lilla organisatio-

nen.  

Förändringar  

Riksbyggen har sedan början av nittiotalet gått igenom flera större förändringar som re-

spondenter hävdar har gjort organisationen mer konkurrenskraftig efter att ha halkat ef-

ter i utvecklingen. Det har både skett kulturella och strukturella förändringar i framtag-

ningen av tre olika centrala stödorganisationer som har tagit över vissa arbetsuppgifter 

från de olika marknadsområdeskontoren och kulturella förändringar av styrande värde-

ringar inom Riksbyggen. Allt eftersom arbetsuppgifter har centraliserats har även en del 



22 

 

av makten centraliserats. Medarbetare hävdar att detta har lett till att ledningen som 

tidigare inte har lagt sig i hur de olika marknadsområdena har arbetat, har fått större 

mandat att förändra. På ledningsnivå har nio olika strategier tagits fram för att arbeta 

mot ett av målen ett enat Riksbyggen. Dessa strategier handlar bland annat om att defi-

niera och utbilda medarbetare och chefer i deras roll och ansvar i företaget. 

2006 genomgick Riksbyggen en större omstrukturering då organisationen öppnade ett 

ekonomikundcenter (EKC) som genom standardiserade processer skulle kostnadseffekti-

visera vissa enklare ekonomiska arbetsuppgifter. Många av våra respondenter hävdar att 

kommunikationen under denna förändringsprocess var bristande, vilket märks i jämförel-

sen mellan olika respondenters berättelser om tiden. Några av respondenterna visste om 

att en omstrukturering skulle ske redan två år innan, medans andra inte hade en aning 

och menade därför att informationen kom för sent. Omstrukturering till EKC innebar att 

personer som tidigare hade utfört detta arbete på de olika marknadsområdena nu fick 

sluta eller flytta till Västerås, där EKC skulle öppna. Det faktum att medarbetarna på de 

olika marknadsområdeskontoren förlorade sina kollegor ses av många medarbetare som 

en anledning till det stora förändringsmotstånd som denna omstrukturering sedan mötte. 

Flera av de respondenter som vi har träffat hävdar att förändringar sker snabbt inom fö-

retaget samt att dessa förändringar tenderar att vara bökiga. Utvecklingsavdelningen 

anser att Riksbyggen aldrig har lyckats förändra något helt smärtfritt då ett stort mot-

stånd mot förändringar finns inom organisationen samt en kultur som gör organisationen 

trögföränderlig. Denna tanke får stöd av flera respondenter som berättar om en kultur 

där förändringar tar lång tid och anses klinga negativt. En av respondenterna berättar att 

förändringar för denne är det samma som nedskärningar eftersom denne upplever att 

alla tidigare förändringar har inneburit detta.  

När vi besökte våra respondenter kunde vi skönja att det finns en likgiltighet hos medar-

betarna som inte bryr sig om de förändringar som introduceras. Kanske anser många att 

förändringarna ändå inte kommer att påverka dem som individer, då de har stark tilltro 

till nuet eller så har de inte för avsikt att förändra något även om order om det kommer 

uppifrån. Ett uttalande som vi ofta mötts av var ”Det händer ändå ingenting om vi inte gör 

som det är sagt.” Högre upp i hierarkin håller man med om detta samt hävdar att organi-

sationens dåliga uppföljning av förändringarna är en anledning. De anser att bättre upp-

följning samt bestraffningar för de som inte ändrar på sig är en god idé som skulle för-

enkla implementeringen av förändringar. 

Om en medarbetare har en idé om något som denne anser bör utvecklas, stort som litet 

så kan denne skicka in en förfrågan via ett nätbaserat verktyg. Därefter sker en utredning 

eller förstudie av frågan på utvecklingsavdelningen innan det beslutas om idén ska im-

plementeras eller inte. Går idén vidare så bildas en projektgrupp som exempelvis ska ta 

fram denna nya funktion eller planera omstruktureringen. Många respondenter tycker att 

denna process tar för lång tid. En respondent ger ett exempel på en förbättring av ett 

tekniskt system som skulle underlätta arbetet, förminska pappersförbrukningen samt 

arbetstimmarna på ekonomikundcentret. Det tog två år från dess att idén lämnades in till 

att systemet började arbetas in på organisationen. 
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Struktur 

Eftersom Riksbyggen prissätter de olika centrala tjänsterna som exempelvis ekonomi-

kundcentret är det möjligt att redovisa separata resultat för varje marknadsområdeskon-

tor vilket tydliggör uppdelningen mellan de olika marknadsområdeskontorena. Denna 

uppdelning är tydlig både i organisationsschemat och i dialogen med våra respondenter 

som skiljer på deras organisation och övrig organisation samt använder sig av begrepp 

som vi och dem. Flera respondenter hävdar även att det finns en viss rivalitet mellan de 

olika marknadsområdeskontoren. De respondenter vi träffat från ledningen berättar att 

de nu arbetar mycket med att reducera detta genom olika projekt som ska bana väg för 

ett enat Riksbyggen. Samtidigt finns det ett belöningssystem för de olika marknadsområ-

deskontorena som grundas på hela organisationens samt det enskilda marknadsområ-

dets resultat. Cheferna på de olika marknadsområdena har även ett bonussystem som 

grundas på marknadsområdets lönsamhet, en nöjd kund undersökning samt medarbe-

tarnas bedömning av chefens insats. 

En lång historia av självstyrning med mycket makt långt ut i organisationen har lett till att 

de olika marknadsområdeskontoren idag arbetar samt är strukturerade på skilda sätt. 

Detta ska nu frångås genom att bilda ett enat Riksbyggen. Anledningarna till att organisa-

tionen nu ska bli ett enat Riksbyggen är enligt ledningen för att säkerhetsställa effektivi-

teten samt att det är mer kostnadseffektivt. Dessutom poängterar vår respondent att 

denna centralisering frigör tid för medarbetarna ute på marknadsområdena, tid som kan 

användas till någonting roligare än enkla standardiserade arbetsuppgifter. Ledningen 

tycker att medarbetarna bör se detta som en möjlighet ute på marknadsområdeskonto-

rena då de ges möjligheten att lägga all sin tid på att förbättra den enskilda kundrelatio-

nen. 

Nu arbetar organisationen med projektet Så här arbetar vi, ett stort projekt som ska hjäl-

pa till att ena organisationen. Tanken är att detta projekt ska ta fram gemensamma pro-

cesser och tillvägagångssätt som ska styra hur arbetet utförs i hela organisationen. 

Marknaden som organisationen verkar inom anses inom organisationen vara stabil vilket 

gör det möjligt att arbeta efter standardiserade processer. Dessa olika processer ska 

vara klara att presentera på organisationens intranät under våren 2011. Då ska även en 

processägargrupp valts ut. Denna processägargrupp ska ha ansvaret för processerna och 

arbeta med att förbättra och förtydliga dessa. Exakt hur mycket mandat denna pro-

cessägargrupp kommer att ha har ännu inte beslutats men gruppen kommer att arbeta 

med de processer som hela organisationen sedan ska följa. På ledningsnivå tycker man 

att det är en självklarhet att denna processägargrupp bör hamna högt upp i hierarkin 

samt bestå av personer med bra insyn i organisationen samt vet hur arbetet går till.  

Kommunikation 

Riksbyggen är ett stort företag som finns representerat i hela Sverige. Avståndet mellan 

den enskilda medarbetaren och ledningen är långt men då stor makt har flyttats till de 

olika regioncheferna fattas många beslut som påverkar den enskilda individen på närma-

re avstånd. Detta gör att medarbetare känner att de kan påverka beslut som närmast rör 

dem själva samt att de kan vara delaktiga. När det däremot rör sig om större organisato-
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riska förändringar leder de långa leden till att det är svårt att kommunicera och skapa 

delaktighet med hela organisationen. En respondent säger att det är svårt att låta alla 

2500 medarbetare vara med och påverka.  

En stor majoritet av respondenterna berättar att de huvudsakligen får information av sin 

närmaste chef samt att det är dit de vänder sig om de har några synpunkter eller idéer. 

Denna syn på kommunikation återfinns både högt upp och långt ner i hierarkin. Riksbyg-

gens intranät används även det för kommunikation men då handlar det mer om informa-

tion än kommunikation, då medarbetare kan klicka sig vigare för att läsa om olika utveck-

lingsprojekt, vilket ibland anses vara bökigt. Den största mängden kommunikation sker 

därav via de formella leden. Omstruktureringen till ekonomikundcentret gick inte bra då 

ett stort förändringsmotstånd fanns. En av de saker som många anser hade kunnat skö-

tas bättre under denna förändring är kommunikationen. Fortfarande upplever många att 

kommunikationen är bristande. En respondent diskuterar svårigheterna i att kommunice-

ra med den övriga organisationen under förändringsarbetet och kommer till slutsatsen att 

många chefer inte förstår att förändringarna faktiskt kommer att påverka dem. Denne 

anser att folk inte engagerar sig eftersom de upplever att förändringarna inte kommer 

påverka dem som individer. 

Kultur 

När vi var ute och träffade medarbetare från Riksbyggen kunde vi skönja att det finns en 

kultur av att inte lägga sig i. Företagets historia med mycket självständiga miniorganisa-

tioner har lätt till en kultur där medarbetare drar sig för att lägga sig i vad den övriga or-

ganisationen gör. Denna kultur förklarar varför kommunikationen i huvudsak sker via de 

formella hierarkileden, då man anser att det är chefernas ansvar att hålla sina medarbe-

tare upplysta med den informationen som de behöver. 

När våra respondenter, både chefer och medarbetare talade om sina påverkningsmöjlig-

heter i företagets omstruktureringar kom de ofta fram att det är en ledningsfråga. De 

hävdade då att de inte vet eller har någon koll på de stora förändringarna eftersom det 

inte är deras ansvar. Handlar exempelvis förändringsarbetet om nya riktlinjer för arbets-

kläder har medarbetarna koll men när det kommer till större förändringar som projektet 

Så här arbetar vi har medarbetarna sällan koll. Beror detta på ett svalt intresse eller en 

kultur som säger att man inte ska lägga sig i? Vi tror att det kan vara en kombination.  

En respondent utrycker sig på följande sätt ”går inte detta bra så kan man ju bara gissa 

vad som händer med chefen”. Detta visar på en kultur där det är chefen som bär allt an-

svar både i medarbetarnas och i övriga chefers ögon. Ledningen är medveten om detta 

problem och arbetar nu med att lägga fokus på att informera om medarbetarens roll och 

ansvar. De hävdar att en medarbetare som förstår sin del i helheten också tar ett visst 

ansvar automatisk stället för att ”gapa som en fågelunge och vänta på att bli matad.” 

Sammanställning av enkäten 

Under denna studie har vi även valt att utföra en enkätundersökning. Här nedan följer en 

kortare genomgång av de material som vi fann intressant utifrån studiens syfte. Efter de 
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flesta stycken har vi kommenterat hur vi har tolkat detta material. I metodstycket åter-

finns en utförlig beskrivning av hur denna enkätundersökning har utförts.  

Deltagare 

Enkäten skickades ut till alla regions och marknadsområdeschefer inom Riksbyggen, 45 

respondenter och utav dem var det 32 personer som svarade. Av dessa respondenter var 

72 % män och den mest förekommande åldern 46-55 år, vilket hälften av alla respon-

denter var. Det var alltså ungefär tre av fyra som svarade vilket kan tyckas vara en gans-

ka stor andel, något som höjer trovärdigheten för undersökningens resultat. 

Kommentar: Vi tycker att denna siffra är låg med tanke på vår utvalda respondentgrupp 

som enbart består av högt uppsatta chefer. Vi anser att det bör ligga i chefers intresse att 

svara på enkäten då de får en chans att förklara hur de ser på organisationen samt på-

verka studiens resultat och därmed även organisationen. Samtidigt hävdar vi att högt 

uppsatta chefer som i detta fall bör se detta som en del av deras ansvar och arbetsupp-

gifter då undersökningen är godkänd på ledningsnivå. 

Kommunikation 

På frågan hur respondenterna till största del får viktig information svarar hälften (17 per-

soner) att det får information automatiskt via formella möten. Ytterligare 13 personer 

svarar att de får information av sin närmast chef. En uppgav att denne får information via 

informella möten och endast en av de 32 frågade uppgav att de själva söker reda på den 

information de vill ha. 30 av de 32 tillfrågade förlitar sig alltså på den formella hierarkin 

för att få den information de behöver.   

Medarbetarnas förändringsmotstånd 

En av frågorna i enkäten handlade om hur respondenterna uppfattar majoriteten av sina 

medarbetare, om de ansåg att medarbetarna välkomnade förändringar eller ej. Lite 

mindre än hälften (15) av respondenterna hävdare att majoriteten av deras medarbetare 

välkomnar förändringar. Av de resterande ansåg två av fem (11) att majoriteten av med-

arbetarna inte välkomnar förändringar medan övriga påstår sig inte veta hur majoriteten 

av deras medarbetare reagerar. 

Kommentar: Detta är för oss lite märkligt att cheferna inte vet hur deras medarbetare 

känner vid förändringsarbete. Vi anser att de är tillhör deras arbetsuppgifter att veta hur 

deras medarbetare reagerar i stort på förändringar. Dock kan detta svar bero på flera 

faktorer exempelvis på att respondenterna har svårt att göra en generalisering som gäller 

alla deras medarbetare. Det kan även vara så att respondenterna har tappat motivatio-

nen att svara och för enkelhetens skull svarat att det inte vet. 

En följdfråga till denna fråga var hur respondenterna som upplevde ett motstånd hos sina 

medarbetar arbetade för att mötta detta. Svaren på denna fråga var inte förutbestämda 

utan respondenterna valde fritt hur de formulerade sig. Svaren gick dock att dela in i två 

grupper med olika grundattityder emot arbetsuppgiften att mäta medarbetarnas föränd-

ringsmotstånd. Sju av de elva som upplevde att medarbetarna inte välkomnade föränd-

ringar hävdade att de försökte reducera detta genom att informera, förklara, övertyga och 

påverka medarbetarna. Resterande respondenter (4) hävdar att det arbetar med kom-
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munikation, öppenhet, dialog och motivation för att möta de motstånd som de uppleder 

att deras medarbetare har.  

Kommentar: Vi upplever att det finns en tydlig attitydskillnad i svaren mellan dessa grup-

per då vi anser att den ena gruppen lyfter fram begrepp som tyder på att de arbetar med 

den envägskommunikation där de informerar och försöker få medarbetarna att förstå 

medan den andra gruppen arbetar med en tvåvägskommunikation där dialogen är i cent-

rum. 

Respondenternas inställning till förändringar 

På frågan om respondenternas inställning till framtida förändringar hävdar samtliga att 

det är positiva eller mycket positiva. Det intressanta är jämföringen mellan detta svar och 

svaren på den senare följande frågan, upplever du att Riksbyggen är i behov av ytterliga-

re förändringar? Här svarar nästan hälften av respondenterna nej. De är alltså positivt 

inställda till förändringar men anser samtidigt att behovet inte finns. 

Kommentar: Detta svar anser vi är lite motsägelsefullt eftersom samma personer som 

nyligen angivit att de är positivt inställda till framtida förändringar samtidigt hävdar att 

det inte bör bli några framtida förändringar då behov inte finns. Kanske är respondenter 

positiva till framtida förändringar fastän de inte anser att förändringarna behövs eftersom 

de anser att de som arbetar med förändringen och beslutar om implementering vet bäst. 

Om detta är respondenternas tankegång kan kombinationen förfalla logisk. Då kan re-

spondenten vara positiv till framtida förändringar (i tron om att beslutsfattande vet bäst) 

och samtidigt hävda att organisationen inte är i behov av en förändring (deras egen åsikt 

som de inte skulle hävda emot beslutsfattande). En annan anledning till denna differens 

skulle kunna vara värderingar som är knutna till de olika svaren. Att vara emot föränd-

ringar kan ses som mossigt vilket inte ger en smickrande bild av individen. Det kan därför 

falla sig naturlig att respondenterna svarar att de är positivt inställda till förändringar utan 

att lägga någon större energi på att utvärdera om detta är fallet. 

De respondenter som ansåg att Riksbyggen var i behov av ytterligare förändringar fick i 

en följdfråga möjlighet att fritt formulera förslag på förändringar som de ansåg var nöd-

vändiga för Riksbyggen att genomgå. Det gavs både förslag på stora organisationsföränd-

ringar och mindre inkrementella förändringar. De förslag som handlade om större organi-

sationsförändringar kan delas in i två grupper. Den ena gruppen respondenter ansåg att 

organisationen behövde utveckla affärsmässigheten i organisationen. Detta menade re-

spondenterna borde ske genom genomlysning av ledarskapet, centralisering av makten 

samt kortare beslutsvägar. Respondenterna i denna grupp ställde sig frågande till region-

chefens roll och huruvida de verkligen behövdes i organisationen. Den andra gruppen 

respondenter ville förskjuta makten neråt i organisationen och ställde sig frågande till 

vikten av processtyrning. De menade att beslut bör tas av de individer som har mest kon-

takt med kunden eftersom de även är de som vet vad kunden efterfrågar.  

Kommentar: Dessa grupper motsätter allstå varandra då den ena gruppen efterfrågar en 

maktcentralisering medan den andra respondentgruppen efterfrågar en decentralisering 

av makten. 
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Påverkningsmöjlighet 

Enkäten innehöll även en fråga där respondenterna skulle reflektera över sin påverk-

ningsmöjlighet i förändringsprocesserna. Hälften (16) av respondenterna svarade att de 

har stor eller mycket stor påverkningsmöjlighet i företagets förändringsarbete. Av de res-

terande ansåg 13 % (4) att de hade liten möjlighet att påverka medan övriga tolv svarade 

att de varken har stor eller liten påverkningsmöjlighet. 

Kommentar: Detta fascinerar oss. Kan en individ ha varken stor eller liten påverknings-

möjlighet? Kanske är det så att respondenterna inte har känt något behov av att påverka 

någon förändringsprocess och därför inte provat. Det kan då anses vara logiskt att re-

spondenterna i fråga inte vet om de har stor eller liten påverkningsmöjlighet. Ett annat 

alternativ skulle kunna vara att respondenterna inte har tagit sig tid att reflektera över 

sina påverkningsmöjligheter. Att hälften av respondenterna tycker sig ha stor eller mycket 

stor påverkningsmöjlighet kan ses som ett tecken på en organisation med god förmåga 

att involvera medarbetare i förändringsarbetet. Detta är dock vår slutsats av denna stu-

die då respondenterna för undersökningen är högt uppsatta chefer. Hälften av de högt 

uppsatta cheferna hävdar att de har liten eller varken liten eller stor påverkningsmöjlig-

het, en siffra som kan förväntas sjunka ju längre ut i organisationen man frågar då kom-

munikationsledet blir längre.  

Ledningens engagemang 

På frågan om hur respondenterna uppfattade ledningens engagemang i generella före-

tagsförändringar svarade majoriteten (17) att de upplevde att ledningens engagemang 

var högt eller mycket högt. De resterande (15) ansåg att ledningens engagemang var lågt 

eller att det varken var högt eller lågt.  

Kommentar: Återigen ställer vi oss frågande till vad som menas med att respondenterna 

uppfattar ledningens stöd som varken högt eller lågt. Bör inte engagemang tolkas som 

antingen högt eller lågt beroende på om det är synligt eller ej? Dock har många respon-

denter svarat på detta sätt. Detta kan bero på att den enskilda respondenten tänker att 

den inte har någon kontakt med ledningen och därför inte vet hur stort deras egentliga 

engagemang är. Detta skulle förklara varför så många respondenter har svarat på följan-

de sätt. Dock efterfrågas respondentens syn på ledningens engagemang inte det faktiska 

engagemang som ledningen har i denna fråga. Detta menar vi medför att alla responden-

ter bör kunna svara på om de uppfattar engagemanget som antingen högt eller lågt. 

Tidigare förändringar 

Enkäten berörde även tidigare förändringar samt synen på dessa. Förändringen till eko-

nomikundcentret användes i enkäten som ett exempel på en tidigare förändring och an-

ledningen till att vi hade med dessa frågor var för att ta chansen och lära av tidigare för-

ändringar. På frågan om hur respondenterna hade uppfattat sina medarbetares stöd av 

denna förändring svarade tio (43 %) av respondenterna att de upplevde att stödet var 

litet eller mycket litet. Samtidigt uppgav åtta av respondenterna (24 %) att de själva tyck-

te att denna förändring var obefogad.  
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Analys 

Denna del analyserar Riksbyggens nuvarande situation utifrån studiens teoretiska refe-

rensram och forskningsfråga ”Hur kan Riksbyggen arbeta för att reducera företagets för-

ändringsmotstånd inför kommande förändringar?”  

Bristfällig kommunikation eller organisationskultur? 

Tidigare i empiridelen har vi beskrivit att kommunikationen inom Riksbyggen är bristande 

vilket syns i organisationens svårighet med att nå ut med information till alla leden i hie-

rarkin. Enkätundersökningen stödjer övrig empiri som visar att organisationens kommu-

nikation mer liknar en envägskommunikation än en tvåvägskommunikation då fokus ofta 

ligger på information framför dialog. Denna kommunikation sker via de formella leden 

vilket har lett till att medarbetarna längst ner i organisationen inte har så stor möjlighet 

att påverka de beslut som fattas högst upp i hierarkin och känner därför ingen tillhörig-

het. Vi anser att detta kommunikationsproblem som leder till lägre effektivitet grundas i 

en organisationskultur där ingen bryr sig och där medarbetarna anser att de själva inte 

behöver anstränga sig fullt ut. Detta får stöd av Pfeffer (1994) som hävdar att kultur är 

en avgörande faktor för en effektivt fungerande organisation.  

Enligt Alvesson och Sveningsson (2007) är kulturen alltid formad ur ett historiskt sam-

manhang med invanda mönster, rutiner och värderingar. I Riksbyggens fall är organisa-

tionens kommunikationssvårighet ett spår av att organisationen har varit och till viss mån 

fortfarande är uppdelad i små marknadsområden där varje område är självstyrande och 

man följer de mönster man alltid har gjort. Furnham (2008) beskriver fenomenet föränd-

ringströtthet som innebär att när en förändring kommer så duckar medarbetarna för den 

och låtsas som att ingenting har hänt och fortsätter sedan att göra som de alltid har gjort, 

vilket ofta leder till kommunikationsproblem. På detta vis är det även inom Riksbyggen då 

förändringar ska implementeras. När ett beslut om en förändring tas på ledningsnivå i 

organisationen, väljer medarbetarna att blunda för denna och att inte ta till sig informa-

tionen genom att hävda att de inte har fått någon och fortsätter göra som de alltid har 

gjort.  

Då Riksbyggen är uppdelat i små självstyrande miniorganisationer kan vi anta att varje 

marknadsområde har sin egen kultur eller subkultur där kommunikationen sker på olika 

sätt marknadsområdena emellan. Detta kan göra det svårt att tolka innebörden i infor-

mationen. Enligt Nilsson och Waldemarsson (2007) kan denna faktor vara en orsak till 

att missförstånd uppstår. 

Mot en lyckad förändringsprocess 

Bessant och Tidd (2007) presenterar sex viktiga element för en lyckad förändringspro-

cess där kommunikationen har stort fokus. Kommunikationen på Riksbyggen är dock 

bristande vilket framgick både i sammanställningen av intervjuer och i enkäter. Denna 

bristande kommunikation påverkar Bessant och Tidds (2007) övriga fem element. En klar 

förändringsstrategi inför projektet Så här arbetar vi, verkar inte finnas då medarbetarna 

inte tagit del av eller inte påstår sig ha någon kunskap om det kommande projektet. 
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Denna kommunikationsbrist påverkar även Tidd och Bessants (2007) nästkommande 

element involverade medarbetare, då många inte är involverade i förändringsprocesser-

na. Precis som Hatch (2002) hävdar påverkar denna envägskommunikation medarbetar-

nas motivation och därmed engagemang på ett negativt sätt. Den bristande kommunika-

tionen på Riksbyggen påverkar även Bessant och Tidds (2007) fjärde element öppet kli-

mat då dialog är en förutsättning för ett öppet klimat. På Riksbyggen sker kommunikatio-

nen mestadels genom det långa formella hierarkiledet. Företaget har ett intranät där in-

formation läggs ut, dock uppfattar många medarbetare detta kommunikationssätt som 

bökigt där det är svårt att hämta information. Denna kommunikationsplattform fungerar 

alltså inte som den är tänkt att göra. Hatch (2002) hävdar att kommunikation traditionellt 

sätt sker uppifrån ledningen och ner i organisationen genom en så kallad envägskommu-

nikation, detta är även fallet i Riksbyggen.  

Utifrån Bessant och Tidds (2007) sex element ser vi tydligt att det är kommunikationen 

som är mest bristande på Riksbyggen då det påverkar övriga element negativt. Dessa 

faktorer hävdar författarna är avgörande för en lyckad förändringsprocess, därför bör 

Riksbyggen framförallt lägga fokus på att förbättra kommunikationen inom organisatio-

nen. 

Motstånd 

Vi har tidigare presenterat Bruzelius och Skärvads (1995) teorier om förändringsmot-

stånd. Detta stycke analyserar Riksbyggen utifrån dessa sex faktorer och situationer. En 

av de faktorer som tenderar att medföra högt förändringsmotstånd som författarna lyfter 

fram är stark tilltro till nuet. Detta syftar till medarbetarnas syn på organisationens situa-

tion, om de har stark tilltro till nuet innebär detta att förändringar känns onödiga och irre-

levanta. Under genomförandet av denna studie har respondenter uppvisat ett förhåll-

ningssätt gentemot förändringar, 

vilket kan tolkas som att medarbe-

tarna har en tilltro till nuet. Dock 

anser vi att studiens empiri är för 

tunn för att svara för alla medar-

betares syn på nuläget, vilket den-

na punkt efterfrågar. 

En annan situation som tenderar 

att höja förändringsmotståndet är 

om organisationen har en historia 

av negativa förändringar (Bruzelius 

& Skärvad, 1995). Riksbyggen har 

en historia av förändringar som 

har lett till negativa konsekvenser 

för många medarbetare. Många 

har förlorat sina kollegor och för-

knippar därför förändringar med 

nedskärningar. Dessutom har tidi-

Motstånd

genomgripande 
& radikal

Struktur

oväntad & 
plötslig

Kommunikation
Kultur
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stark tilltro till 
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Historia

diffust syfte & 
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Kommunikation

tidigare 
negativa 

förändringar

Historia
Kultur

Figur 6. Egen bearbetning av  

Bruzelius & Skärvad (1995) s.365 
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gare förändringsprocesser genomförts på ett icke tillfredställande sätt enligt våra re-

spondenter både från intervjuundersökningen och enkätundersökningen. Bruzelius och 

Skärvad (1995) hävdar att denna historia leder till att framtida förändringar förknippas 

med negativa utfall varpå ett stort förändringsmotstånd kan förväntas.  

Bruzelius och Skärvad (1995) hävdar även att motståndet tenderar att vara större vid 

genomgripande och radikala förändringar. Då Riksbyggens planerade förändring innebär 

en omstrukturering anser Alvesson och Sveningsson (2007) att den är radikal. Detta 

medför att ett förändringsmotstånd kan förväntas enligt Bruzelius och Skärvads(1995) 

teori. Om en förändring uppfattas av medarbetare som oväntad eller plötslig påverkar 

även detta förändringsmotståndet på ett negativt sätt. (Bruzelius & Skärvad, 1995) Vi har 

tidigare konstaterat att kommunikationen i företaget är bristande. Detta medför att med-

arbetare i företaget har otillräcklig vetskap och insikt i de förändringar som företaget pla-

nerar, vilket även framkommer i studiens empiriska data. Den bristfälliga kommunikatio-

nen är en av orsakerna till att de uppfattar förändringar som oväntade och plötsliga un-

der implementeringsfasen. Dessa kommunikationssvårigheter påverkar även Bruzelius 

och Skärvads (1995) nästa faktor Diffust syfte och innebörd. Författarna hävdar att med-

arbetare som upplever att företaget kommunicerar diffusa syften och mål med föränd-

ringar även tenderar att ha ett högt förändringsmotstånd, vilket även har framkommit av 

respondenter på Riksbyggen. Denna teori får även stöd av Folger och Skarlicki (1999) 

som hävdar att en öppen kommunikation till de anställda där ett tydligt syfte till varför 

förändringar genomförs reducerar motståndet och ökar medarbetarnas anpassningsför-

måga.  

Då medarbetare upplever att förändringar leder till negativa konsekvenser för den enskil-

de individen tenderar detta att stärka förändringsmotståndet (Bruzelius & Skärvad, 

1995). Den förändring Riksbyggen planerar genomföra innebär att organisationen går 

från en divisionsstruktur mot en maskinbyråkratisk struktur, en omstrukturering som in-

nebär en större maktförskjutning. Enligt Bakka, Fielsdal och Lindkvist (2001) är det rim-

ligt att motståndet kommer vara stort inom den grupp medarbetare som makten förskjuts 

ifrån då detta innebär en individuell förlust. 

Riksbyggen befinner sig i en situation då det kan förväntas ett stort förändringsmotstånd. 

Anledningen till detta är det faktum att organisationens situation kan beskrivas genom 

alla de punkter som Bruzelius och Skärvad (1995) hävdar höjer förändringsmotståndet. 

Den djupare analys som följer förklarar varför och hur makten förskjuts mellan olika 

medarbetargrupper. 

Mintzberg ([1989] 2009) hävdar att strukturen är något som formas av organisationens 

historia. När Riksbyggen grundades var de kooperativa värdegrunderna om demokrati 

och delaktighet samt den osäkra marknaden bidragande orsaker till att företaget struktu-

rerades som en divisionsorganisation. De olika marknadsområdeskontoren var då själv-

styrande och stora delar av makten var spridd långt ner i organisationen. En förändring av 

organisationsstrukturen innebär en radikal förändring (Alvesson & Sveningsson, 2007) 

vilket tenderar att leda till ett stort förändringsmotstånd (Bruzelius & Skärvad, 1995). 
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Detta motstånd kan förklara varför Riksbyggen än idag är strukturerat som en divisions-

organisation trots att behovet idag inte är detsamma.  

En marknad som är föränderlig och osäker bildar ett behov av flexibilitet inom organisa-

tioner vilket gör det svårt att standardisera arbetsuppgifterna. Genom att strukturera or-

ganisationen som divisionsorganisation ökar flexibiliteten då olika divisioner kan möta 

olika behov. Denna struktur är att föredra på en föränderlig marknad. (Mintzberg, [1989] 

2009) Riksbyggen befinner sig idag på en stabil och oföränderlig marknad vilket medför 

att organisationen inte är i behov av att dela upp organisationen i olika divisioner. Dock 

arbetar individerna i organisationen som en divisionsorganisation som tydligt skiljer på de 

olika divisionerna. Förutom individernas inställning är det endast några få strukturella 

likheter mellan organisationen och en divisionsorganisation. Det ena är det faktum att 

arbetet inte är standardiserat och det andra är att hierarkiledet är lika långt som i en di-

visionsorganisation. 

En maskinbyråkrati befinner sig ofta på säkra och oföränderliga marknader vilket medför 

att organisationen genom standardiserade arbetsuppgifter kan säkerhetskälla en hög 

effektivitet (Mintzberg, [1989] 2009). Arbetsuppgifterna på Riksbyggen är mindre kom-

plexa vilket möjliggör en standardisering av arbetsprocesserna. Detta arbetar organisa-

tionen nu med genom projektet Så här arbetar vi, vilket innebär att organisationen kom-

mer likna en maskinbyråkrati mer än en divisionsorganisation strukturellt sett. Under det-

ta projekt kommer en processägargrupp utses som ska ansvara för de processer som 

alla medarbetare sedan ska arbeta efter. Detta medför att makt kommer förskjutas till 

denna grupp som efter omstruktureringen har stort inflytande över organisationen. Den-

na grupp kan liknas med Mintzbergs ([1989] 2009) teknostruktur, en del av organisatio-

nen som spelar en nyckelroll i en maskinbyråkrati. Det finns flera dragningskrafter i en 

organisation som grundas på individers intressen. Ledningen vill centralisera makten 

medan mellancheferna vill balkanisera och därigenom divisionalisera (Mintzberg, [1989] 

2009). I Riksbyggens fall leder den kommande omstruktureringen till att makt förflyttas 

från mellanchefer (regions och marknadsområdeschefer) till teknostrukturen (pro-

cessägargruppen). Hur mycket makt som förskjuts beror delvis på hur stort mandat Riks-

byggen beslutar att ge processägargruppen. Detta är dock inte beslutat än, även om vår 

respondent i ledningen anser att denna grupp bör finnas högt upp i hierarkin. 

Implementering 

I detta stycke analyseras mer konkreta förslag på hur Riksbyggen kan arbeta med im-

plementeringen av den kommande förändringen. Bruzelius och Skärvad (1995) presente-

rar en modell som visar de tre olika system som finns inom organisationer. Författarna 

hävdar att organisationer som ska implementera en förändring bör arbeta med alla tre 

system för en lyckad förändring. Dessutom har författarna delat in förändringsverktyg i tre 

olika grupper av verktyg. För att lyckas med implementeringen av en förändring anser de 

att organisationen bör använda sig av alla dessa tre verktyg. (Bruzelius & Skärvad, 1995) 

Inför implementeringen av förändringen som Riksbyggen har för avsikt att implementera 

under våren 2011 kan vi se att de arbetat eller arbetar med det tekniska systemet i or-

ganisationen, på ett enligt modellen tillfredsställande sätt. Det politiska och de kulturella 
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systemen anser vi dock att organisationen inte har arbetat med tillräckligt (se figur 7). 

Denna figur förklaras mer ingående i följande stycken. 

Verktyg 
Affärsidé och strategi Organisationsstruktur Personalpolitik 

Tekniska 
Tillfredsställande 

Ett enat Riksbyggen 

Tillfredsställande 

Så här arbetar vi 

Tillfredsställande 

Processägargruppen 

Politiska 
Tillfredsställande  

Ledningen 

Tillfredsställande  

Så här arbetar vi 

Att arbeta vidare med 

Se över belöningssystem 

Kulturella 
Att arbeta vidare med 

Utveckla kulturen  

Att arbeta vidare med 

Utveckling av nya karri-

ärvägar 

Att arbeta vidare med 

Belöna medarbetare som 

stödjer organisationens 

värderingar 

Figur 7 Egen bearbetning av Bruzelius & Skärvads (1995) s.379 

kopplat till Riksbyggens nulägessituation. 

När det gäller det tekniska systemet anser vi att de har använt sig av alla de tre olika 

verktygen. De har arbetat med att omdefiniera organisationens interna vision och mål då 

de nu internt kommunicerar visionen ett enat Riksbyggen. Vi anser därav att de har arbe-

tat med förändringsverktyget affärsidé och strategi. Verktyget organisationsstruktur kopp-

lat till det tekniska systemet innebär att organisationen i fråga arbetar med att omfördela 

resurser genom exempelvis nya styrsystem (Bruzelius & Skärvad, 1995). Detta är något 

som Riksbyggen arbetar med i skrivande stund genom projektet Så här arbetar vi där 

standardiserade arbetsprocesser som hela organisationen sedan ska arbeta efter tas 

fram. Vi anser att Riksbyggen även arbetar med förändringsverktyget personalpolitik för 

att förändra det tekniska systemet. Detta verktyg handlar om att omfördela, utveckla och 

avveckla i enighet med det tekniska delsystemet (Bruzelius & Skärvad, 1995). Vi anser 

att den processägargrupp som organisationen har för avsikt att introducera i samband 

med implementeringen av de nya arbetsprocesserna kommer att innebära en omplacer-

ing av resurser inom organisationen. Respondenter hävdar att denna grupp ska bestå av 

personer med bred kunskap om organisationen samt att denna grupp rimligen ska bestå 

av personer som redan arbetar inom Riksbyggen. Vi uppfattar därav att organisationen 

har arbetat eller nu arbetar med alla tre förändringsverktyg för att förändra det tekniska 

delsystemet. 

Bruzelius och Skärvad (1995) hävdar att en organisation även bör ha det politiska delsy-

stemet i åtanke under förändringsarbeten. Detta system anser vi att Riksbyggen arbetar 

med, men då inte med alla de tre förändringsverktyg som Bruzelius och Skärvad (1995) 

förespråkar. Med förändringsverktyget affärside och strategi hävdar författarna att orga-

nisationen bör se över vem som har möjligheten att utveckla affärsidén eller strategin 

(Bruzelius & Skärvad, 1995). Studiens empiri förtäljer inte om organisationen har förskju-

tit mandatet att utveckla affärsidén eller visionen. Dock kan vi mellan raderna avläsa att 

det är ledningen som tar fram affärsidé och vision samt sedan försöker kommunicera ut 

denna i hela organisationen. Alternativet till att ge ledningen mandatet att ta fram affärs-

idé och vision är att låta alla divisioner själva ta fram dessa. Detta anser vi dock hade 

System 
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vart motsägelsefullt eftersom visionen för denna förändring är ett enat Riksbyggen, inte 

ett uppdelat. Förändringsverktyget organisationsstruktur handlar om att omfördela makt 

inom organisationen (Bruzelius & Skärvad, 1995). Förändringen som organisationen 

kommer att genomgå anser vi, i enighet med våra respondenter leder till en maktför-

skjutning, ett påstående som vi tidigare har förankrat i analysen genom Mintzbergs 

([1989] 2009) teorier. Frågan är om organisationen genomför en tillräckligt stor omför-

delning av makten så att processägargruppen har mandatet att utföra sitt uppdrag. Det 

förändringsverktyg som vi anser att Riksbyggen är i stort behov av att arbeta mer med när 

det kommer till det politiska delsystemet är personalpolitik. Här handlar det om att ut-

veckla karriärvägar och former av belönings- och bestraffningssystem (Bruzelius & 

Skärvad, 1995). Riksbyggen har i dagsläget belöningssystem och bonussystem som rik-

tas mot de olika marknadsområdena samt deras chefer vilka delvis grundas på ekono-

miska nyckeltal och resultat. Detta hävdar Mintzberg (2005) leder till att fokus läggs på 

mätbara ting framför mjuka värden i chefers önskan att redovisa ett bra årsresultat. 

Bakka, Fielsdal, och Lindkvist (2001) anser att fokus bör ligga på individen vilket vi tolkar 

som att fokus bör ligga på mjuka värden vid förändringsarbeten. Det faktum att Riksbyg-

gens belöningssystem belönar de olika marknadsområdena separat samt att belönings-

systemen till stor del grundas på ekonomiska nyckeltal anser vi förstärker uppdelningen 

inom organisationen istället för att främja visionen om ett enat Riksbyggen. Vår uppfatt-

ning är därav att organisationen bör arbeta med dessa för att underlätta implemente-

ringen av den förändring som organisationen ämnar genomföra.  

Det sista delsystemet som organisationer bör ha i åtanke vid förändringsarbete är det 

kulturella (Bruzelius & Skärvad, 1995). Vår empiri visar inga tecken på att Riksbyggen 

arbetar med detta delsystem i betydande utsträckning. Då organisationen står inför en 

förändring där stort förändringsmotstånd kan förväntas, anser vi att det är extremt viktigt 

att organisationen även arbetar med detta delsystem. Organisationen har en kultur av att 

inte lägga sig i vilket skapar kommunikationssvårigheter och därigenom motarbetar or-

ganisationens vision om ett enat Riksbyggen. Organisationen bör i enighet med Bruzelius 

och Skärvads (1995) teori arbeta med att utveckla kulturen så att den stödjer visionen 

istället för att motarbeta den.  

Det andra förändringsverktyget organisationsstruktur kopplat till delsystemet kultur hand-

lar om att utveckla ledarstilar och värderingar som överensstämmer med omfördelningen 

av makt (Bruzelius & Skärvad, 1995). Detta är ingenting som vi kan se om Riksbyggen 

arbetar med i någon större utsträckning. Vi anser dock att detta är något som organisa-

tionen bör arbeta med vilket får stöd från de chefer som svarat på vår enkätundersökning 

som hävdar att ledarskapet i organisationen bör ses över. Den förändring som organisa-

tionen står inför kommer att innebära en maktförskjutning. En fråga som vi anser att or-

ganisationen då bör ställa sig är om de chefsled som makten förskjuts ifrån behöver vara 

lika långt och brett som det är idag. I enighet med Alvesson och Sveningsson (2007) finns 

det en risk att den grupp som tappar makt och arbetsuppgifter känner sig hotade av för-

ändringen då individen inte vet vad som väntar. Cheferna kan börja tveka på sin betydel-

se i organisationen när arbetsuppgifter förskjuts och uppvisar därav ett stort föränd-

ringsmotstånd. Om organisationen skapar nya karriärvägar i samband med förändringen 
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för chefsgruppen kan gruppen känna att förändringen ger dem en vinst. Vissa av chefer-

na får då nya uppdrag samtidigt som chefsgruppen blir mindre vilket också kan ses som 

en vinst för de chefer som stannar kvar på sin position då mer mandat ges till dessa.  På 

detta sätt anser vi att organisationen kan utveckla ledarstilar som stödjer maktförskjut-

ningen. 

Det sista förändringsverktyget personalpolitik kopplat till kultur handlar om att rekrytera, 

utveckla och belöna medarbetare som stödjer organisationens värderingar. Vi kan inte se 

att Riksbyggen arbetar med dessa delar och de respondenter som vi har mött uppvisar 

alla en attityd som pekar på en individkultur. Detta är en kultur som grundas på tanken 

om att individen bär allt ansvar, och inte gruppen gemensamt. Denna kultur hävdar vi 

försvårar möjligheterna att nå visionen om ett enat Riksbyggen. Vi anser att Riksbyggen 

bör arbeta med att omforma kulturen vilket kan göras genom de tre verktyg som Alvesson 

och Sveningsson (2007) presenterar vilka vi beskriver i vår teoriska referensram.  
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Diskussion 

I denna del bygger vi vidare på det som hittills redovisats genom att mer fritt spekulera 

och närma oss vårt problemområde. 

Det ter sig troligt för oss att vikten av en enskild individs arbetsinsats och därmed även 

dennes synlighet suddas ut i stora företag. Detta leder till att individen kan gömma sig 

bakom det stora organisationsschemat och skjuta ifrån sig ansvaret på någon annan 

med ursäkter som ”Det där är inte mitt ansvar, det berör inte mig, det är en ledningsfrå-

ga”. Om detta tänk tillhör organisationskulturen eller bara är en effekt av organisationens 

struktur är svårt att säga, men tänket påverkar ändå hur förändringar blir mottagna hos 

medarbetarna, då de inte utnyttjat möjligheterna till dialog och delaktighet inför föränd-

ringen. Vi tror att den enskilde individen i en stor organisation lätt kan glömmas bort då 

arbetet denne utför inte alltid syns utåt, vilket kan leda till att arbetsinsatsen kan verka 

meningslös. Detta innebär också att den enskilde individen inte behöver anstränga sig så 

mycket eftersom det inte alltid är märkbart när denne passivt tittar på medan andra gör 

grovjobbet. Detta gäller även cheferna. Vi uppfattar att det i Riksbyggens fall är organisa-

tionens historia som har format en struktur och en kultur som gynnar social lättja4.   

Vi ställer oss frågande till möjligheterna för organisationen att kunna genomdriva en till-

räckligt stor omfördelning av makten. I föregående avsnitt analyserade vi organisationens 

situation och kom då fram till att det är sannolikt att denna förändring kommer leda till 

ett stort motstånd och då främst från regionchefer och marknadsområdeschefer som kan 

se denna omstrukturering som en individuell förlust, då makt förskjuts från dem. Då des-

sa chefer är högt uppsatta och därmed har mer påverkningsmöjlighet än en vanlig med-

arbetare tror vi att detta motstånd kan leda till beslut om en minskad maktförskjutning. 

Om cheferna känner sig hotade av den planerade förändringen finner vi det troligt att de 

kommer att nyttja sin påverkningsmöjlighet för att ändra de delar av förändringen som de 

ser som negativa. Denna påverkan kan ske både formellt och informellt vid både plane-

rade och oplanerade möten så som vid fikaraster eller styrelsemöten. Regionchefernas 

och marknadsområdeschefernas stora påverkningsmöjligheter är därför anledningen till 

att vi ifrågasätter om denna maktförskjutning kommer att lyckas. 

Vi hävdar att organisationen bör omfördela stora delar av makten om de vill uppnå visio-

nen ett enat Riksbyggen via denna omstrukturering. Dock ser vi att chansen är stor att 

maktförskjutningen blir för liten, vilket kan leda till en struktur där regionchefer och 

marknadsområdeschefer samt processägargruppen arbetar med samma frågor. Detta 

kan leda till missförstånd där det kan vara svårt för individer att veta vem som ansvarar 

för vad. Dessutom finns risken att regionchefer och marknadsområdeschefer återgår till 

gamla mönster om inte förändringen är tillräckligt stor. För att undvika dessa problem 

hävdar vi att det är viktigt att Riksbyggen genomför en större maktförskjutning. 

  
                                                 
4 Social lättja kallas fenomenet när människor anstränger sig mindre för att uppnå ett mål när de arbetar i grupp jämfört med när 

de arbetar ensamma. (Wikipedia, 2010) 
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Slutsats 

Här presenterar vi studiens resultat samt de förslag som vi anser kan hjälpa organisatio-

nen att implementera framtida förändringar. 

Organisationens kommunikationsförmåga är bristande vilket försvårar implementeringen 

av den planerade förändringen då kommunikationen i dagsläget är beroende av de for-

mella leden och fokus ligger på envägskommunikation. För att underlätta implemente-

ringen av den planerade förändringen behöver Riksbyggen ett bättre kommunikations-

verktyg där medarbetarna inte är tvingade till att kommunicera via sin närmaste chef, 

utan ett verktyg som skapar möjlighet till tvåvägskommunikation och dialog.  

Vidare vill vi framhålla att Riksbyggens organisationskultur motarbetar ett öppet klimat 

samt en god kommunikation vilket får till följd att kulturen påverkar visionen om ett enat 

Riksbyggen på ett negativt sätt. Detta medför att kulturen i dagsläget är ett hinder för den 

förändring som organisationen planerar att genomföra. För att komma tillrätta med detta 

problem bör organisationen arbeta med att bilda gemensamma värderingar kring exem-

pelvis medarbetarrollen och ledarskapet för att ändra denna del av kulturen. Detta kan 

organisationen lämpligtvis arbeta med genom de tre verktygen språk, handling och mate-

rial som har presenterats i teorikapitlet. En tydligare kommunikation med säkrare kom-

munikationsled och vardagshandlingar som förtydligar yrkesrollerna samt främjar ett öp-

pet klimat är exempel på hur dessa verktyg kan användas i Riksbyggens fall.  

De belöningssystem som organisationen använder stödjer i dagsläget tanken om ett divi-

sionaliserat Riksbyggen med fokus på ekonomiska nyckeltal för varje marknadsområdes-

kontor eller marknadsområdeschef. Inriktningen av dessa system kommer därför att 

motarbeta visionen om ett enat Riksbyggen som det är tänkt att den planerade föränd-

ringen ska leda till. Vi anser därför att organisationen behöver se över samtliga belö-

ningssystem och bonussystem och förändra dem i enighet med visionen. 

Ett stort förändringsmotstånd mot den planerade förändringen kan förväntas av region-

chefer och marknadsområdeschefer i och med den maktförskjutning som förändringen 

innebär. Det är därför avgörande att ledningen vet och kan svara på frågor kring vad 

denna förändring kommer att innebära för de olika cheferna samt att de kommunicerar 

ut detta så tidigt som möjligt. Vi skulle helst se att ledningen redan idag hade en pågåen-

de dialog kring detta med berörd grupp, vilket vi inte har funnit under studiens gång.   

Avslutningsvis vill vi poängtera att organisationen behöver ställa sig frågan om hela 

chefsledet verkligen behövs efter denna förändring. Makt kommer att förskjutas vilket 

kan leda till strukturella motsägelser som leder till ineffektivitet. Om organisationen fin-

ner att chefsledet inte behöver vara lika långt efter implementeringen kan de proaktivt 

arbeta för att minska kommande motstånd genom att ta fram nya karriärvägar. Det hand-

lar då om att ge chefer från den långa hierarkin möjligheten att byta arbetsuppgifter för 

att få dessa chefer att känna att förändringen resulterar i en personlig vinst istället för 

förlust.  
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Bilaga1  

Intervjumanual 

 

 Intervjuperson   Yrkes roll, förflutet, hur länge har du 

jobbat på RB, var började du? 

 Riksbyggen nu/då  Din roll, förväntningar= dina & 

andras, attityder, hur ser du att RB förändrats över åren. 

 Förändringar  Har du upplevt, Hur, Bra/ dåligt, skrämmande/ ro-

ligt 

 Förändrings motstånd Hela, Regionalt, lokalt  

Vad grundar du denna uppfattning på? 

 Ledning 

 Kommunikation  Verktyg, forum, upp ner. 

 

 

  

Motstånd

genomgripande & 
radikal

oväntad & plötslig

negativa 
konsekvenser

stark tilltro till 
nuet

diffust syfte & 
innebörd

tidigare negativa 
förändringar
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Bilaga 2  

Missivbrev 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sista året på Innovationsprogrammet vid Mälarda-

lens högskola. På Innovationsprogrammet läser vi bland annat om entreprenörs-

kap, förändringsarbete och nytänkande i organisationer och företag.  

Vi har nu kommit till slutfasen av vår utbildning vilket innebär att vi ska skriva 

vårt examensarbete. Examensarbetet är på C-nivå och vårt syfte är att studera 

förändringsarbete och förändringsprocesser i stora företag.  Efter samråd med 

utvecklingschef Anders Cornvik har vi fått möjlighet att utföra denna studie hos 

Riksbyggen. 

Vi önskar att Du med chefsposition inom Riksbyggen, tar dig tid att svara på 

vårt frågeformulär som kommer att bifogas i ett senare mejl. Frågeformuläret 

består av 25 frågor som endast tar några minuter att besvara 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas inom ramen 

för denna studie. En hög svarsfrekvens är viktig för tillförlitligheten i vårt exa-

mensarbete, därför önskar vi att du hjälper oss genom att besvara vårt frågefor-

mulär.  

För vidare information får du gärna höra av dig till någon av oss studenter via 

telefon eller mejl. 

 

 

Emelie Wong   Emma Sandell 

 

Tel: 073-9770079   Tel: 070-9184561  

ewg05002@student.mdh.se  esl08001@student.mdh.se 

 

Frågeformuläret besvaras senast måndagen den 7 december. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

Emelie och Emma 

mailto:ewg05002@student.mdh.se
mailto:esl08001@student.mdh.se
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Bilaga 3  

Enkät 

Förändringsarbete i stora företag 

Detta är en kort enkät med 25 frågor som inriktar sig på dina generella uppfattningar och attityder kring ämnet företagsför-

ändringar. Vi ber dig försöka se på Riksbyggen som helhet när du svarar på frågorna och därmed bortse från mindre lokala 

förändringar. 

 

Tack för din medverkan! 
 

 
 
     

Starta enkäten 

  

http://enkät.se/survey.php?pid=1295&mpid=03f91ddb1654c8e12d24eb7f11675cc0&preview=true
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* 1 Är du man eller kvinna? 

Man 

Kvinna 

 

 

* 2 Hur gammal är du? 

-35 

36-45 

46-55 

56-65 

66- 

 

 

* 3 Hur ofta upplever du att det förekommer större förändringar inom Riksbyggen? 

 

 

* 4 När blev du senast påverkad av en större företagsförändring? 

 

 

 5 På vilket sätt? 

 

 

* 6 Hur får du till största del viktig information om företagets förändringar? 

Jag söker den själv. 

Jag får den automatiskt via formella möten och informationsmejl. 

Jag får den vid informella möten som vid fikapauser. 

Av min närmaste chef 

Jag får ingen information 

 

 

* 7 Hur ställer du dig huvudsakligen till stora företagsförändringar? 

Onödiga, jag ser ingen anledning till att ändra någonting som redan fungerar. 

Förändringar leder till en tid i ovisshet, vilket är jobbigt och minskar företagets effektivitet. 

Förändringar är ofta jobbiga, men leder till någonting positivt i slutändan. 

Jag ser förändringar som någonting bra för företagets utveckling. 
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Jag ser förändringar som en stor utmaning som driver företaget framåt och leder till personlig utveckling 

 

 

* 8 Välkomnar majoriteten av dina medarbetare förändringar inom företaget? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

 

 

 9 Om du har svarat nej på frågan innan. Hur arbetar du för att bemöta detta? 

 

 

* 10 Fråga 10-16 handlar om omstruktureringen till EKC. Upplevde du denna omstrukturering som 

övervägande positiv för företaget? 

Ja 

Nej 

 

 

* 11 Hur väl utförd var denna förändring? 

 

 

* 12 Hur fungerade kommunikationen i Riksbyggen under denna förändring? 

 

 

* 13 Hur engagerad upplever du att ledningen var under denna förändring? 

 

 

* 14 Hur stort stöd fick denna förändring av dina medarbetare? 

 

 

* 15 Upplever du att det var nödvändigt att lämna den gamla organisationsstrukturen? 

Ja 

Nej 

 

 

* 16 Om du svarade Ja på föregående fråga, var då omstruktureringen till EKC en bra lösning? 

Ja 

Nej 

 

 



6 

 

* 17 Hur är din inställning till framtida förändringar? 

 

 

* 18 Upplever du att Riksbyggen i dagsläget är i behov av ytterligare någon större förändring? 

Ja 

Nej 

 

 

 19 Om du svarat Ja på föregående fråga, så lämna gärna förslag på vilka förändringar du anser att 

Riksbyggen är i behov av. 

 

 

* 20 Känner du dig tillräckligt involverad i företagets förändringar? 

Ja 

Nej 

 

 

* 21 Hur stor möjlighet har du att påverka förändringsprocesserna? 

 

 

 22 På vilket sätt? 

 

 

* 23 Hur upplever du ledningens stöd och engagemang vid generella företagsförändringar? 

 

 

* 24 Upplever du att Riksbyggen kommunicerar syften och mål med företagsförändringar på ett tyd-

ligt sätt? 

Ja 

Nej 

 

 

 25 Övrigt: Har du några övriga funderingar eller tankar som du vill dela med dig av? 

 


