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Sammanfattning

Titel: Förändring - En studie av förändringsprocesser på Folksam
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Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva genomförandet av en 
förändring inom en stor organisation, med fokus på hur 
förändringen har genomfört, ledarskapsstrategi från den person 
som leder införandet, samt motstånd från de berörda.

Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i denna uppsats. 
Undersökningen har genomförts på tre nivåer på Folksam, genom 
intervjuer med en affärsområdeschef, åtta före detta 
ledningsgruppsmedlemmar, samt med enkäter till medarbetare på 
lägre nivåer.

Slutsatser: De studerade förändringarna har genomförts med initiativ från 
ledningen, vilket har medfört ett behov av fokus på vissa delar, 
som till exempel vision, kommunikation och uppföljning. Den 
ansvarige ledaren för processerna har använt sig av en deltagande 
stil och har genom detta tagit del av andras åsikter. Vidare har en 
viss del av motstånd till förändringarna uppkommit, och framför 
allt visats genom att medarbetare har talat om vad de tycker.
Undersökningen har visat på många saker som är positiva, likväl 
som områden där bolaget skulle kunna jobba vidare eller förbättra 
ytterligare.
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Purpose: The purpose of the thesis is to describe the implementation of a 
change process within a large organization, focusing on how the 
change has been carried out, leadership strategy of the person in 
charge of the implementation, as well as the resistance from the 
affected employees.

Method: We have chosen to use a qualitative method for this thesis. The 
investigation was preformed at three levels at Folksam, trough 
interviews with the business area manager, eight former 
management group members, and surveys of employees at lower 
levels.

Conclusions: The studied changes have been carried out with the initiative from 
management, witch have resulted in a need to focus on certain 
parts, such as vision, communication and follow-up. The manager 
in charge of the process used a participating style and have 
therefore taken part of other opinions. A certain level of resistance 
have ocurred, and primarly taken the form of employees 
vocalizing their opinion . The study have uncoverd many positive 
parts, as well as areas where the company could work with or 
improve further. 
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1. Inledning

I det här inledande kapitlet beskriver vi bakgrunden till vår uppsats. Vi presenterar även en 

problemdiskussion, syftet med uppsatsen, våra frågeställningar samt forskningsdesignen.

1.1 Bakgrund

I dagens samhälle genomför organisationer och företag förändringar för att bli bättre och 

effektivare, och därigenom kunna överleva på marknaden. För att kunna möta kundernas krav 

och den intensiva konkurrensen måste nya rutiner och processer ständigt läras in. Med 

förändring menar vi allt som innebär att något ändras och kan i företagsvärlden beskriva en 

stor omorganisation likväl som mindre förändringar i en anställds vardag.

Under genomförandet av förändringar är det ledarens uppgift att ge medarbetarna tillräcklig 

och passande information för att därigenom övertyga dem att förändringen kommer att gynna 

dem själva likväl som organisationen. Organisationsmedlemmarnas vilja och benägenhet att 

klara av en förändring är av stor vikt för framgångspotentialen. Det finns även andra faktorer 

som spelar in i ledningens framgång att implementera en förändring. Många menar att både 

ledare och medarbetare gynnas av att en klar vision för processen kommuniceras.1 Försök att 

implementera förändringar i en organisation är enligt Yukl mer troliga att bli framgångsrika 

om ledaren har en insikt i olika typer av förändringar och faser under förändringsprocessen.2

Yukl menar att effektivt ledarskap är grundläggande för att förnya en organisation och 

genomföra anpassningar till en omvärld i ständig förändring.3 Genom åren har “ett ordentligt 

skifte skett i rollen för högre ledning från den traditionella auktoritära kommendera och 

kontrollera stilen, till en mer öppen och deltagande ledarstil”.4 Skiftet har även medfört ett 

större intresse för, och ifrågasättande av, olika typer av ledarskapsstilar. Yukl menar att det 

finns lika många definitioner på termen ledarskap som det finns personer som har försökt sig 

på att definiera den.5 Det beror på att ledarskap har olika innebörd för olika människor. 

DuBrin menar att “ledarskap är förmågan att uppnå förtroende och support bland de 

människor som behövs för att nå organisationens mål”. Exempel på andra definitioner är 

                                                
1 F Graetz, `Strategic change Leadership´, Journal of Management Decision, vol. 38, no. 8, 2000, s. 555 och  M 
Y Orgland, Initiating, Managing and Sustaining Strategic Change, Macmillan, Basingstoke, 1997, ss. 62-64.
2 G Yukl, Leadership in Organizations, 6:e uppl., Pearson Education, Upper Saddle River, 2006, s. 285.
3 ibid., s. 284.
4 Graetz, s. 550.
5 Yukl, s. 2.
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”handlingar som medför att andra agerar eller reagerar i en gemensam riktning” eller ”konsten 

att influera människor genom övertalan eller exempel att följa en linje”.6 Alla dessa kan anses 

vara riktiga men enligt Yukl finns det ingen korrekt definition som verkligen belyser kärnan i 

ledarskap.7

Under en förändringsprocess är det inte ovanligt att motstånd uppstår och detta ses på olika 

sätt. Vissa menar att det kan vara avgörande att veta när man ska förvänta sig motstånd från 

de anställda och hur man ska hantera det.8 Andra menar att termen motstånd används av 

ledare som ett sätt att föra över ansvaret på sina underordnade när det inte går som man hade 

tänkt sig.9 Motstånd är i de flesta fall symptom på att ledarskapet inte fungerar. En 

uppfattning är att förändringen måste vara kritisk för organisationens existens för att 

undkomma motstånd, medan andra menar att det är ledningens jobb att inge en känsla av att 

situationen är akut.10

1.2 Problemdiskussion

I mycket av litteraturen kring förändring och ledarskap fokuserar man på ledaren. “Anställdas 

versioner av organisatorisk förändring är ofta marginella till kostnad av dominerande skrifter 

konstruerade på ledningsnivå.”11 Ledare och medarbetare kan ha olika syn på förändring och 

vi tycker därför att det skulle vara intressant att både studera ledaren och de anställdas 

perspektiv på en förändringsprocess.

Kring förändringar skriver många författare om olika steg eller faser och att det är viktigt med 

vissa faktorer för att lyckas. Exempel på återkommande faktorer är vision, kommunikation 

och uppföljning.12 Vår hypotes är att det krävs en ledarskapsstrategi där ledaren klarar av att 

anpassa sig för att klara av att hantera olika situationer som medarbetarna befinner sig i under 

en förändring. Vidare tror vi att när man inte tar hänsyn till vissa faktorer, som till exempel 

                                                
6 A DuBrin, Leadership: research findings, practice, and skills, Houghton Mifflin Company, Boston, 1998, s.2.
7 Yukl, s. 8.
8 T Zwick, `Employee resistance against innovations´, International journal of manpower, vol. 23, no. 6, 2002, s. 
542.
9 E Dent & S Galloway Goldberg , `Challenging “resistance to change”´, The journal of applied behavioral 
science, vol. 35, no. 1, 1999, s. 34.
10 S Appelbaum, N St-Pierre & W Glavas, `Strategic Organizational Change: the role of leadership´, learning, 
motivation and productivity, Journal of Management Decision, vol. 36, no. 5, 1998, s. 293.
11 M Bryant, `Talking about change – understanding employee responses through qualitative research´, Journal 
of Management Decision, vol. 44, no. 2, 2006, s. 246.
12 Orgland, ss. 67-68, 99.
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vision och mål med vad man vill åstadkomma, kan det leda till att man inte får med sig alla 

medarbetare att gå åt samma håll. Om motstånd uppstår sätter nya krav på ledaren att anpassa 

sin strategi. När ett företag planerar en förändring så kan det vara av stor vikt att ledarna vet 

när de kan förvänta sig motstånd från de anställda. Att man inte vet hur man ska hantera 

motstånd kan leda till onödiga problem och kostnader.13 En orsak till att anställda tvekar i att 

investera sina ansträngningar för att genomföra en förändring kan vara att vinsten för 

individen likväl som för organisationen är oklar.14

Eftersom vår uppfattning är att förändringar är ett måste för att en organisation eller ett 

företag ska utvecklas och överleva har vårt intresse fallit på att undersöka en omstrukturering. 

Vi kom i kontakt med Folksam som hade genomgått flera förändringsprocesser och var mitt 

uppe i andra. De visade intresse av att svara på våra frågeställningar varefter vi inledde vår 

undersökning.

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att beskriva genomförandet av en förändring inom en stor

organisation med fokus på hur förändringen har genomförts, ledarskapsstrategi från den 

person som leder införandet, samt motstånd från de berörda.

1.4 Frågeställningar

Med bakgrund i att i princip alla företag och organisationer ständigt genomgår större eller 

mindre förändringar kommer vi att undersöka en omfattande förändringsprocess med följande

frågeställningar:

 Hur har förändringarna genomförts?

 Vilken ledarskapsstrategi har använts från den ledare som var högst ansvarig för 

förändringen?

 Har motstånd till förändring uppstått och hur har det i så fall tagit sig i uttryck?

                                                
13 Zwick, s. 542.
14 ibid., s. 543.
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2. Metod

I detta kapitel kommer vi att beskriva den metod som använts under arbetets gång. De 

moment som ingår är forskningsansats, datainsamling, motiv till val av frågor samt 

metodkritik.

2.1 Forskningsansats

Vi är intresserade av att undersöka hur chefer och medarbetare har agerat i och upplevt olika 

situationer som en förändringsprocess medför. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ 

metod eftersom vi därigenom kan ge utrymme till de tillfrågade att fritt utveckla sina svar. 

Vår förhoppning är att därigenom få ta del av så mycket information att ett djup uppnås. En 

kvantitativ undersökning hade i vår mening medfört svårigheter vid utformandet av 

svarsalternativen till frågorna. Det skulle kunna leda till en begränsning i de erhållna svaren.

2.2 Forskningsdesign

Undersökningen är begränsad till ett antal sammanhängande förändringsprocesser inom ett 

större bolag och speglar därför de åsikter som just dessa processer har frambringat. Vidare är 

undersökningen begränsad till de individer på hög ledningsnivå som har fått nya roller i och 

med den senaste omorganisationen, samt till ett urval av de berörda medarbetarna på lägre 

nivå. Valet av företag blev ett resultat av kontakter med flera företag, där Folksam visade sitt 

intresse av att ställa upp med den information som vi efterfrågade. När kontakten var 

etablerad var det Folksam som föreslog den aktuella processen och den föll i vårt intresse. 

Undersökningen är vidare begränsad till Affärsområdet produkt.

2.3 Datainsamling

För att få olika perspektiv på förändringsprocesserna valde vi att utföra undersökningar på tre 

nivåer. Det första steget var att samla in data från ledaren av de senare av de studerade 

förändringsprocesserna, dels för att få inblick i de förändringar som utförts och pågår och dels 

för att få ledarens perspektiv. I det andra steget intervjuade vi de personer som tillhörde den 

tidigare ledningsgruppen, hädanefter kallade ”cheferna”. Att vi valt dessa personer beror på 

att de alla var berörda på ett eller annat sätt av de förändringar som gjorts. Vi kom i kontakt 

med dessa personer med hjälp av ledaren. Båda dessa steg har utförts genom personliga 

intervjuer på ett semistrukturerat vis för att ge den intervjuade utrymme att fritt uttrycka sina 
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åsikter. Alla personliga intervjuer spelades in för att inte missa någon viktig information och 

skrevs sedan ner i ett dokument. Det sista steget i vår undersökning var att samla in data från 

ett urval av de anställda hädanefter kallade ”medarbetarna”. Vi valde att använda oss av 

enkäter med öppna frågor eftersom ytterligare personliga intervjuer hade varit alltför 

tidskrävande att boka in. Dessa personer valdes slumpmässigt ut med hjälp av cheferna och 

omfattar både chefer på mellannivå samt medarbetare utan chefsposition. All datainsamling 

genomfördes under en period på tre veckor, med avsikt att de intervjuade därigenom befann 

sig i samma skede av förändringsprocessen.

2.4 Struktur på intervjufrågor

De frågor som utformats till de intervjuade samt till enkäterna har valts ut efter de olika 

teorier som presenteras i nästa kapitel, förändringsteorier. Den utformade intervjumallen visar 

de teman som behandlas. I och med att intervjuerna genomförs på ett semistrukturerat vis har 

färdiga frågor gjorts men respondenten har själv utrymme att lägga fokus på det den finner 

intressant och relevant. Även enkätfrågorna har utformats på ett öppet vis med utrymme för 

respondenterna att uttrycka sig fritt.

2.5 Metodkritik

För att inte påverka resultatet har vi försökt undvika att förmedla våra egna tankar och åsikter 

under intervjuerna. Det har vi gjort genom att hålla oss till de frågor som vi utformat och 

endast gjort inlägg när vi velat förklara eller få den intervjuade att utveckla vidare. Trots detta 

finns det alltid en risk med intervjuer att den intervjuade svarar på frågor på det vis som de 

tror att intervjuaren önskar.

Eftersom enkätundersökning med berörda medarbetare på lägre nivå endast har utförts med 

ett urval av medarbetarna så finns det en risk att åsikterna inte representativt speglar åsikterna 

av alla berörda medarbetare. Vidare bör man ha i åtanke att de tillfrågade på grund av brist av 

tid eller engagemang inte svarar så utförligt som undersökaren önskar. Ett ytterligare problem 

med enkätundersökningen består i att svarsfrekvensen var relativt låg. Vidare finns det belägg 

att kritisera urvalsprocessen. Vi tog hjälp av cheferna för att välja vilka vi skulle skicka 

enkäterna till, vilket innebär att de hade möjlighet att påverka urvalet. 
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2.6 Vidare Forskning

Det skulle vara intressant att följa hur en grupps åsikter ändras och utvecklas över tid genom 

att genomföra flera intervjuer med en ansenlig tids mellanrum. Detta är något vi anser att vi 

under denna termin inte kunnat åstadkomma men med ett längre tidsspann skulle detta vara 

genomförbart. En annan undersökning som skulle vara intressant att genomföra vore en mer 

omfattande enkätundersökning med medarbetare, eller en möjlighet att intervjua ett urval av 

dem personligen. Vidare skulle det vara intressant att ta del av åsikter från andra delar av 

organisationen för att undersöka vad de tycker om de förändringar som genomförts.
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3. Förändringsteorier

I detta kapitel presenterar vi de teorier och modeller vi valt. Dessa är: Orglands matris för 

strategisk förändring, Ledarskapsstrategi samt Exit, Voice and Loyalty.

3.1 Orglands matris för strategisk förändring

I sin bok Initiating, managing and sustaining strategic change presenterar Orgland en modell 

över förändringsprocesser; en trestegsmatris för strategisk förändring. Han delar in processen 

i tre faser: Initiering, Genomförande och Upprätthållande av förändring15. Vidare menar han 

att det finns tre sätt att skapa nya processer på. Dessa tre är Uppifrån-Ner, Nerifrån-Upp och 

Horisontellt.16 Här följer en beskrivning av modellen. 

3.1.1 Nyskapande av processer Uppifrån-Ner 

När man talar om Uppifrån-Ner så styrs förändringsprocessen av ledningen och styrkan med 

detta tillvägagångssätt är att man har en klar bild över vad man vill att slutprodukten ska bli. 

Detta kan dock leda till motstånd från mellanchefer och medarbetare då de känner att de högre 

cheferna saknar full förståelse för problemet. Uppifrån-Ner styrning kan utövas i alla led i 

organisationen, och behöver inte betyda att det är den högsta ledningen i företaget som 

kommer med initiativet.17

I den första fasen, initiering, är det viktigt att diagnostisera situationen, och därigenom få en 

djup förståelse för viktiga trender, samt att vara uppmärksam på varningssignaler. Sedan bör 

man förankra ett upplevt behov av förändring genom att skapa en förväntan på en framtida 

kris; hur det kommer att gå om man inte förändrar sig. Nästa del i den första fasen är att skapa 

en vision, vilket medför en optimism då man beskriver ett framgångsrikt och önskvärt 

framtida tillstånd. Visionen hjälper människor att identifiera sig med slutresultatet, och att 

förstå vad det är man eftersträvar. Vidare reducerar en klar vision osäkerheten inför 

förändringen. Generellt sett bör visionen identifiera breda riktlinjer för förändring och lämnar 

de specifika detaljerna att arbetas fram under implementeringen. Orgland menar att visionen 

bör arbetas fram i alla led i en organisation genom att varje grupp arbetar fram sin egen 

                                                
15 Egen översättning av uttrycken “Initiating change”, ”managing the transition” och ”sustaining momentum”, 
Orgland, s. 26.
16 ibid., s. 30.
17 ibid., s. 51.
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vision, i linje med organisationens övergripande vision. Som en del av visionen är det även 

viktigt att lägga in delmål som man kan uppnå på resans gång.18

I den andra fasen av förändringen, genomförande, är det viktigt att kommunicera visionen. 

Det är viktigt att använda sig av både tal och skrivna ord. Vidare kan man utnyttja symboler 

och signaler, liksom visa genom handling vad visionen går ut på. Avsaknad av tidig 

kommunikation kan leda till rykten och oavsett hur väl man har jobbat med kommunikationen 

så är det viktigt för management att ta tag i och diskuterar de rykten som går. Beckhard och 

Harris19 ger riktlinjer för hur man ska mobilisera engagemang. De menar att man först ska 

identifiera vilka individer vars engagemang behövs. Sedan ska man identifiera den kritiska 

massan som man behöver få med sig för att lyckas genomföra förändringen på ett effektivt 

sätt. Vidare bör man arbeta fram en plan över hur man ska få den kritiska massan engagerad. 

Till sist ska man skapa system för att kunna följa hur arbetet utvecklar sig. Det är viktigt att 

under denna fas ta fram en plan över hur man ska gå från nutid till framtid. Man måste också 

ta tag i motstånd till förändringen. Enligt Orgland är motstånd en del av den naturliga process 

som anpassning till förändring innebär. Han menar att det finns tre typer av motståndare; de 

som har giltiga skäl till att sätta sig emot förändringen, de som är rädda för det okända, samt 

de som har fastnat i ”hålla-sig-kvar”20 fasen av en förändringsprocess.21

Det är viktigt att vidta åtgärder för att systemet inte ska gå tillbaks till så som det var innan 

förändringen infördes. I den tredje fasen av processen, upprätthållande, kan man göra detta 

genom att implementera institutionella förändringar, det vill säga ändra HR (Human 

Resources) systemet, justera utvecklings- och karriärplaner samt att belöna prestation. Det är 

viktigt att dessa delar går i linje med visionen. Vidare är det viktigt att utvärdera de 

förändringar som gjorts.22

3.1.2 Nyskapande av Horisontella processer

Med hjälp av Nyskapande av Horisontella processer betraktas en organisation som uppbyggd 

av nyckelprocesser som producerar ett resultat till kunden. Orgland menar att man kan se 

                                                
18 ibid., ss. 52-67.
19 ibid., s. 75.
20 Hålla sig kvar fasen är ett steg som beskrivs i olika linjära modeller av förändring och innebär att man inte 
släpper taget om det som var innan förändringen genomfördes, exempelvis Tannenbaum och Hanna, ibid., s.16.
21 ibid., s. 68-92.
22 ibid., ss. 92-100.



11

organisationer med väldig hög kvalité på de olika delarna, men att man måste förstå att 

samarbetet mellan de olika delarna är lika viktigt för att producera effektivt. Genom att 

fokusera på korsfunktionella processer kan man enligt Orgland bryta ner de barriärer som 

finns mellan de olika funktionerna. Han menar vidare att det är viktigt att börja arbeta med 

processerna på den högsta nivån i organisationen, för att sedan arbeta sig nedåt. Detta för att 

inte riskera att man genom att effektivisera en process på lägre nivå ”förstör” eller gör en 

process på högre nivå mindre effektiv.23

I den första fasen av nyskapande av Horisontella processer, initieringen, gäller det att först 

identifiera och välja ut en eller flera processer att förändra. När man gör det ska man tänka på 

vilken roll processen har, det vill säga om det är en värdelevererande eller supportfunktion. 

Vidare spelar bredden och djupet av funktionen in, det är viktigt att fokusera sig på en vid 

funktion. När man sedan väljer en eller flera funktioner är det viktigaste kriteriet processens 

centrala position i utförandet av företagets strategi. Man bör ta hänsyn till processens vikt för 

kunden, chansen att förändringen kommer att kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt, och 

om det finns processer som sedan tidigare är kända för att fungera dåligt. När en process är 

utvald ska man fastställa en vision, som omvandlar strategier på högre nivåer till mätbara mål 

för processen. Nyckelfrågor att fokusera sig på är kvalitet, kostnad eller tid för processen och 

dess produkt.24

Under genomförandefasen av förändringen ska man börja med att sätta samman en 

ombyggnadsgrupp på 5-10 personer med komplementära kvalitéer som ges ett gemensamt 

mål och tillvägagångssätt. Det är viktigt att utveckla en känsla av kollektivt ansvar inom 

gruppen, vilket byggs upp genom engagemang och tillit. Nästa steg är att få en förståelse av 

den nuvarande processen, med respekt till vem som är kunden och vad den efterfrågar, hur 

processen fungerar och även genom att mäta produktiviteten. Vidare ska den nya processen 

designas genom att använda principerna för re-engineering, leta efter och förgöra antaganden 

och att leta efter möjligheter att kreativt implementera teknologi. När detta är klart är det dags 

att göra en pilot och sedan implementera förändringen.25

                                                
23 ibid., ss. 138-140.
24 ibid., ss. 154-161.
25 ibid., ss. 161-169.
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För att i den sista fasen, upprätthållande, hålla kvar de förändringar som gjorts är det viktigt 

med en kontinuerlig processutveckling för att kunna dra fördel av desamma. Det är vidare 

viktigt att finna de bästa mätetalen för att kunna följa processens förbättring.26

3.1.3 Nyskapande av processer Nedifrån-Upp

Nyskapande av processen Nedifrån-Upp är knutet till koncept som ”empowerment” och 

deltagande. Initiativet kommer nedifrån vilket medför ett aktivt deltagande bland 

medarbetarna. Nackdelen med detta är om förändringen saknar riktlinjer och misslyckas med 

att följa företagets strategier. Vidare finns en risk för dubbelarbete och misslyckande i att dela 

med sig av kunskap.27

I det första steget, initiering, kan man använda sig av ”benchmarking”. Det innebär att se till 

de företag som gör något bäst och lära sig av dem. Det är viktigt att detta görs av de 

medarbetare som måste producera nya resultat. Det man tittar på är det bästa utförandet och 

hur det infördes. Man kan med fördel se till företag inom andra branscher, då detta medför en 

större vilja att dela med sig av sina ”hemligheter”. Att se en framgångsrik modell medför både 

ett missnöje med nuläget och även en vision av hur framtiden skulle kunna se ut. En annan 

metod är att låta inflytande på visionens utformande komma underifrån. Medarbetarnas 

inflytande på målsättningsprocessen medför ofta att de mål som sätts blir högre än vad som 

skulle vara möjligt för ledningen att implementera. Vidare blir målen lättare accepterade 

eftersom man har varit med att arbeta fram dem, och deltagandet bygger ett gott framtida 

organisationsklimat. Ett sätt är att använda förslagsprogram, för att få de anställda att 

regelbundet fundera över förbättringar. Ett deltagande i planering och implementering av 

förändring tenderar att minska motstånd, bygga en ägarkänsla av förändringen och därigenom 

motivera människor till att få förändringen att fungera.28

Den andra fasen av nyskapande Nedifrån-Upp är genomförandet av förändring. En metod är 

att bilda problemlösnings grupper (på permanent eller temporär basis) som kommer med 

förslag på förändringar. Ett annat sätt är att utforma så kallade ”högpresterande arbetslag” 

som ersätter den tidigare organisationsstrukturen och består av ett antal människor med 

kompletterande kvalitéer. Dessa ges ett gemensamt mål och mening, vid vilket de håller sig 

                                                
26 ibid., ss. 169-175.
27 ibid., ss. 197-202.
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själva och varandra gemensamt ansvariga. Ett ytterligare tillvägagångssätt är genom ”Total 

System Change”, vilket innebär att man samlar hela ”systemet” i ett rum och skapa en 

gemensam bild av vad man vill uppnå.29

I den avslutande fasen är en fortlöpande förbättring och förändring viktig för att systemet inte 

ska återgå till sin utgångspunkt. Detta kräver fortlöpande utbildning och utveckling av 

medarbetarna.30

Efter beskrivningarna av Orglands matris för strategisk förändring fortsätter kapitlet med 

redogörelser av nästa teori som är ledarskapsstrategi, ledarskapsstilar samt görs en 

presentation av situationsledarskapsmodellen. Denna teori har valts eftersom den strategi som 

valts påverkar hur förändringsprocesser genomförs och är på så vis sammanlänkad med 

Orglands matris. 

3.2 Ledarskapsstrategi

En viktig aspekt av termen ledarskap är att skilja den från ledning. Medan ledning även 

handlar om planering, organisation och administration, så avser ledarskap den personliga 

aspekten av en ledares arbete. En person kan vara en ledare och utöva ledarskap, utan att 

inneha en formell maktposition. Det finns studier som visar på att vissa 

personlighetsegenskaper påverkar ledares effektivitet. Några exempel på sådana egenskaper 

är självförtroende, entusiasm, empati och flexibilitet.31 Vidare kan en ledare använda sig av 

olika ledarskapsstilar i sitt arbete. Vi har i denna uppsats valt att koncentrera oss mer på 

ledarens strategi än de personliga egenskaperna. En anledning till detta är att 

ledarskapsstrategin är något som en ledare aktivt kan välja att ändra eller använda olika i olika 

situationer, medan de personliga egenskaperna är mer konstanta. Med en ledares strategi avser 

vi den ledarskapsstil som används, och om den anpassas till olika situationer.

                                                                                                                                                        
28 ibid., ss. 202-208.
29 ibid., ss. 209-217.
30 ibid., ss. 217-219. 
31 DuBrin, ss. 25-26.
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3.2.1 Ledarskapstilar

Ledarskap från ledare i en uttalad position kan enligt DuBrin delas in i tre olika stilar; 

autokratiskt, deltagande och otyglat32 ledarskap. Ledare som klassas som autokratiska håller 

auktoriteten för sig själva. De tar beslut på egen hand och utgår från att medarbetarna följer, 

samtidigt som de inte lägger mycket tid på att fundera över vad gruppen tycker om de beslut

som tas. Vidare är dessa ledare väldigt uppgiftsorienterade, säger till folk vad de ska göra, 

hävdar sig själva och leder genom att vara en modell för gruppen.33

Deltagande ledarskap bygger på att ledaren tar beslut tillsammans med sin grupp. Denna stil 

kan vidare delas in i undergrupper. Den första är en konsultativ ledarskapsstil, som innebär en 

diskussion med gruppen innan beslut fattas. Vidare finns det konsensus ledare, som 

uppmuntrar gruppen att diskutera problem och lösningar och sedan tar ett beslut som 

reflekterar den generella uppfattningen inom gruppen. En viktig aspekt för ledare som 

använder sig av konsensusstilen är att stilen kräver undvika att det blir så att den som talar 

högst också hörs mest. Den tredje undergruppen är den demokratiska ledarstilen, där gruppens 

åsikter samlas in och en röstning genomförs innan beslut tas. Denna stil ligger nära det 

otyglade ledarskapet som diskuteras i nästa paragraf. Dominerande egenskaper för deltagande 

ledarskap är coachning av gruppmedlemmarna, förhandling med deras krav, samt samarbete. 

Stilen fungerar bra när man leder en grupp kompetenta människor med vilja att ta ansvar, 

eftersom sådana personer generellt sett önskar vara delaktiga i beslutsprocessen och ge 

feedback. Stilen är en viktig komponent i arbete med empowerment och olika arbetslag. 

Problem med en deltagande ledarskapsstil är att den kan leda till ett omfattande och 

tidskrävande kommittéarbete. Om det går överstyr blir gruppmedlemmarna konsulterade i 

triviala beslut som ledaren borde kunna fatta på egen hand. Ledare som känner en oro för att 

delad beslutsfattning hotar deras maktposition undviker ofta denna ledarskapsstil.34

Ledare med en otyglad inställning till ledarskap lämnar i princip över all auktoritet och 

kontroll till sin grupp. De ger gruppen en uppgift att utföra, och fria händer att lösa den på 

bästa sätt. Ledaren blandar sig endast i processen om den blir ombedd. Denna ledarskapsstil 

fungerar bland mer välmotiverade och rutinerade anställda. Denna typ av gruppmedlemmar 

klarar sig ofta utan hjälp eller känslomässig support från ledare. Ett problem med denna 

                                                
32 otyglat ledarskap är en egen översättning av termen free-range leadership.
33 DuBrin, ss. 109-110.
34 ibid., ss. 110-111. 
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ledarskapsstil är att ledaren kan uppfattas som oengagerad och likgiltig. Ledare som använder 

den otyglade stilen ser det ofta som att de hjälper gruppmedlemmarna att utvecklas till att vara 

självgående.35 För att visa hur de olika ledarskapsstilarna kan användas presenteras Hersey-

Blanchards Situationsledarskapsmodell härnäst.

3.2.2 Hersey-Blanchards Situationsledarskapsmodell

Hersey-Blanchard har utvecklat en modell för situationsledarskap som förklarar hur ledarskap 

bör matchas med gruppens beredskap. Modellen kan även användas på individuell nivå. 

DuBrin poängterar att modellen inte ger en förklaring till varför saker händer, utan att det är 

en modell över saker som kan förväntas. Denna modell har enligt DuBrin bevisat sig som 

användbar som en bas i ledarskapsutbildning. Enligt modellen är det viktigt att undersöka hur 

redo gruppen och/eller dess medlemmar är, för att sedan välja vilken typ av ledarskapsstil 

man ska tillämpa.36

I den övre delen av modellen, som presenteras i figur 1, är ledarskapsstil uppdelat enligt den 

relativa mängden av uppgifts- och relationsfokus som ledaren har. Uppgiftsfokus innebär till 

vilken grad ledaren uttrycker individers och gruppens plikter och ansvar, vanligen genom att 

ge direktiv och sätta mål. Relationsfokus reflekterar till vilken grad ledaren involverar sig i 

tvåvägs eller mångfaldig kommunikation. Detta beteende inkluderar att lyssna, uppmuntra 

och coacha de anställda. I modellen relateras uppgiftsfokus med relationsfokus vilket ger fyra 

kvadrater, vilka var och en representerar en ledarskapsstil.

                                                
35 ibid., s. 111.
36 ibid., ss. 141-144.
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Figur 1 - Hersey-Blanchards Situationsledarskapsmodell37

Stil 1 – högt uppgiftsfokus och lågt relationsfokus innebär vad man kan kalla den tillsägande 

stilen. Denna stil är mycket direktiv eftersom ledaren ger mycket input samtidigt som den har 

lågt fokus på relationer. En auktoritär ledare skulle kunna passa väl in i denna stil.

Stil 2 – högt uppgiftsfokus och högt relationsfokus betecknas även som den säljande stilen. 

Även denna stil är mycket direktiv, men på ett mer övertalande och guidande vis. Ledaren ger 

mycket input gällande uppgiften, men lägger även stor vikt vid mänskliga relationer.

Stil 3 – högt relationsfokus och lågt uppgiftsfokus kan man även kalla för den deltagande 

stilen, vilken innebär mindre direktion och mer samarbete mellan ledaren och dess 

gruppmedlemmar. Här passar den konsultativa och konsensus typen av deltagande ledarskap 

väl in.

Stil 4 – lågt relationsfokus och lågt uppgiftsfokus visar på en delegerande stil. Ledaren 

delegerar då ansvaret för uppgifter till en eller flera gruppmedlemmar, och blir endast 

                                                
37 ibid., s. 144.
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informerad om hur det går. När denna stil går till sin extrem skulle den kunna klassas som helt 

otyglad.38

I situationsledarskapsmodellen så är beredskap definierat som i den utsträckning som en 

gruppmedlem har den kunskap och vilja eller självförtroende som krävs för att klara av en 

specifik uppgift. Beredskapen kan alltså inte definieras som ett karaktäristiskt drag, en 

egenskap eller ett motiv, utan är relaterat till en specifik uppgift. Beredskap består av två 

komponenter; förmåga och vilja. Förmåga innefattar den kunskap och erfarenhet samt de 

färdigheter som en individ eller grupp bär med sig till en speciell uppgift eller aktivitet. Vilja 

är till den grad som en individ har den tillit, dedikation och motivation som krävs för att klara 

av den specifika uppgiften. Nyckelpoängen med situationsledarskapsmodellen är att när 

gruppmedlemmarnas beredskap ökar så bör ledaren använda sig av mer relationsbetonat 

beteende och mindre uppgiftsfokuserat beteende. Nedan förklaras ledarens roll i de fyra olika 

situationerna från modellen i figur 1.39

Situation R1 – låg beredskap: När gruppmedlemmarna är oförmögna, ovilliga eller osäkra bör 

ledaren fokusera på ett uppgiftsorienterat beteende. Vidare bör han/hon vara direktiv och 

autokratisk, vilket innebär att använda sig av en tillsägande stil.

Situation R2 – moderat beredskap: När gruppmedlemmarna inte är kapabla men däremot är 

villiga eller självsäkra, bör ledaren fokusera på att vara mer relationsorienterad, och därmed 

använda sig av en säljande stil.

Situation R3 – moderat till hög beredskap: Gruppmedlemmarna är kapabla, men ovilliga eller 

osäkra. Ledaren behöver tillhandahålla en hög grad av relationsfokuserat beteende och en låg 

grad av uppgiftsfokus. Här kommer en deltagande ledarskapsstil till användning.

Situation R4 – hög beredskap: När gruppmedlemmarna är både kapabla och villiga eller 

självsäkra så kan de ses som självgående och kompetenta. I en sådan situation bör ledaren 

använda sig av en delegerande stil och ge gruppen stort eget utrymme.40

                                                
38 ibid., s. 145.
39 ibid.
40 ibid., ss. 145-146.
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Enligt DuBrin så visar situationsledarskapsmodellen inte att det finns något bästa sätt att 

influera gruppmedlemmarna, och han poängterar även att det i verkligheten inte finns några så 

tydliga linjer mellan olika stilar och situationer som modellen får det att se ut. Han menar 

även att forskning som har används med modellen har gett tvetydiga bevis.41

Efter redogörelserna av ledarskapsstrategi, ledarskapstilar samt siuationsledarskapsmodellen 

tänkte vi avsluta detta kapitel med att beskriva vår sista teori Exit, Voice and Loyalty. Denna 

teori redogör för varför, när och hur en medarbetare väljer att lämna en organisation eller att 

uttrycka sitt missnöje. Detta missnöje kan uppstå både när delarna i de olika faserna i en 

förändringsprocess inte uppfylls och när ledarskapet inte är anpassat till de situationer som 

medarbetarna befinner sig i som grupp eller individuellt.

3.3 Exit, Voice and Loyalty

Tankarna kring Exit, Voice and Loyalty grundades av nationalekonomen Albert O Hirschman 

på 70-talet. Teorin beskriver när och hur konsumenter eller medarbetare väljer att lämna 

organisationen och/eller uttrycka missnöjet till denna. Eftersom vår undersökning handlar om 

medarbetare har vi valt att presentera denna teori med fokus på det.

Hirschman säger att en medarbetare kan uppleva missnöje gällande organisationens produkter 

samt prestation, likväl som sin egen arbetssituation. Orsaken till detta missnöje är enligt 

Hirschman att det man ger inte motsvarar vad man erhåller tillbaka. Missnöjet kan signaleras 

till organisationen genom Exit eller Voice. Exit innebär att medarbetaren byter arbetsgivare 

och genom Voice så för medarbetaren fram sitt missnöje.42

Enligt Hirschman så utesluter inte Voice och Exit varandra. Båda kan användas för sig eller 

tillsammans. Ett exempel är att medarbetaren gör ett ”noisy Exit”, det vill säga att han/hon 

uttrycker sitt missnöje men sedan ändå lämnar organisationen. Ett annat exempel är att 

medarbetare lämnar organisationen utan att uttryckt sitt missnöje. Tredje exemplet är att 

medarbetaren uttrycker sitt missnöje men stannar kvar i organisationen för att det kommer att 

ske förbättringar. Det sista exemplet är att medarbetaren kan vara helt tyst och vara övertygad 

om att det kommer att ske positiva förändringar.

                                                
41 ibid., ss. 146-147.
42A O Hirschman, Exit, Voice and Loyalty, Oxford University Press, London, 1970, ss. 21-23.
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När man fattar beslutet om när och ifall man ska använda sig av Exit grundas det enligt 

Hirschman på en bedömning av om man på ett effektivt sätt kan använda sig av Voice. En 

bedömning om utnyttjandet av Voice kan vara effektivt eller inte görs med hjälp av två 

avvägningar. Den första avvägningen är en utvärdering av möjligheterna att åstadkomma en 

eftertraktad förändring genom egna eller andras aktioner. Två omständigheter spelar roll i 

detta fall. Först är det om sannolikheten för att en förändring skall ske är väsentligt. Om 

medarbetaren tror att förändringen inte kommer att ske kommer den troligen att välja Exit 

framför Voice. Det är även viktigt med medarbetarens ställning och förhandlingsstyrka. Är 

ställningen stark kan medarbetaren själv åstadkomma eller påverka en eftertraktad förändring. 

I så fall ökar benägenheten att ta till Voice. Är det så att en eftertraktad förändring bara kan 

ske genom andras handlingar så ligger förändringen följaktligen utanför medarbetarens makt. 

Det innebär en svag ställning och svårigheter i att påverka. Detta gör att benägenheten att ta 

till Voice minskar och benägenheten att byta arbetsgivare genom Exit ökar. Exit och Voice är 

alltså beroende av dels sannolikheten att en förändring ska komma att ske och dels vilken 

ställning medarbetaren har.43

Den andra avvägningens grund är enligt Hirschman ifall det finns en annan organisation att gå 

till, det vill säga substituerbarheten. Här kan Exit bara bli realitet om det existerar utbytbarhet 

mellan olika alternativ. Om det finns andra alternativ är det betydelsefullt för medarbetaren att 

kunna jämföra och bedöma de olika alternativen, och sätta dom i relation till vad han/hon 

redan har. En säkerhet finns för medarbetaren att byta arbetsgivare om den nya är ett 

överlägset alternativ. Medarbetaren har inget att förlora på bytet, vilket gör att Exit föredras 

framför Voice.

Den första avvägningen visar att det kan finnas en osäkerhet huruvida en åtråvärd förändring 

kommer att ske eller inte. Den andra avvägningen sammanfattar Hirschman som 

medarbetarens vilja att byta den säkerheten som man får vid Exit till ett klart dominerande 

alternativ mot den osäkerhet som finns i en eventuell förändring hos den aktuella 

arbetsgivaren.44

                                                
43 ibid., ss. 33-39.
44 ibid., ss. 38-39.
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Hirschman behandlar även lojalitet och säger att en lojal medarbetare har mindre benägenhet 

att använda Exit än en medarbetare som istället väljer att höja sin röst vid missnöje. Graden av

lojalitet är beroende av två faktorer. För det första en persons identifiering med 

lojalitetsobjektet, då en stark identifiering leder till högre grad av lojalitet emot objektet. Vi 

människor identifierar oss med olika objekt som är kopplade till vår personliga historia till 

den omfattning att objekten blir en del av oss. Lojaliteten gentemot arbetsgivaren kan till 

exempel öka om medarbetaren själv kämpat hårt för att få upp försäljningssiffrorna.45

Lojaliteten påverkar i vilken omfattning medarbetaren är villig att byta säkerheten vid Exit till 

en annan bättre arbetsgivare mot osäkerheten i att kvalitén hos den befintliga arbetsgivaren 

förbättras. En medarbetare som är lojal kan tolerera kvalitetsförsämringar utan att behöva 

lämna arbetsgivaren. Istället väljer medarbetaren att uttrycka sitt missnöje. Då är 

sannolikheten att medarbetaren använder Voice eftersom graden av lojalitet ökar.

I detta sammanhang så innebär det att en medarbetare kan stanna kvar trots missnöje. Man 

kan säga att lojaliteten aktiverar Voice och kan skjuta upp Exit för en tid.

Hirschman anger även att Exit kan förekomma trots lojalitet och att lojaliteten bara skjuter 

upp Exit till en viss slutpunkt. Skulle missnöjet bli för stort så kan även den lojala 

medarbetaren ta till Exit. Lojalitet till arbetsgivaren har snarare funktionen att ge denna en 

chans att återhämta sig efter en kvalitetsförsämring utan att medarbetaren säger upp sig.46

                                                
45 ibid., ss. 76-77.
46 ibid., ss. 76-83.
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3.4 Sammanfattning av teorierna

Teori Huvudpunkter
Genomförande av 
förändring

Uppifrån-Ner
1. Diagnostisera, motivera behov av förändring, skapa 

vision, ta fram delmål.
2. Kommunicera visionen, ta tag i rykten och motstånd, 

mobilisera engagemang.
3. Anpassa system och utvärdera.

Horisontellt
1. Identifiera process, fastställ vision, bestäm fokus.
2. Skapa team, designa ny process, skapa pilot.
3. Kontinuerlig processutveckling, mätetal.

Nedifrån-Upp
1. Skapa missnöje med nuläget, ta fram vision om 

framtiden.
2. Skapa problemlösningsgrupper, arbetslag.
3. Fortlöpande utbildning.

Ledarskapsstrategi Situation R1
- låg beredskap: oförmögna, ovilliga eller osäkra.
- autokratisk stil.

Situation R2
- moderat beredskap: oförmögna men villiga eller 

självsäkra.
- autokratisk/konsultativ stil. Säljande.

Situation R3
- moderat till hög beredskap: förmögna men 

ovilliga eller osäkra.
- deltagande stil.

Situation R4
- hög beredskap: förmögna och villiga eller 

självsäkra.
- delegerande stil.

Motstånd Voice: uttryckta åsikter (positivt och negativt).
Exit: lämna organisationen.

Exit vs. Voice
- sannolikhet.
- ställning och förhandlingsstyrka.
- substituerbarhet.

Loyalty: Använder Voice men stannar.
Loyalty > Voice > Fördröjer Exit.

Tabell 1 – Sammanfattning av teoriavsnitt47

                                                
47 Egen sammanställning av de presenterade teorierna. Orgland ss. 51-100, 138-175, 197-219. DuBrin ss. 109-
111, 141-147. Hirschman ss. 21-23, 33-39,76-83. 
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3.5 Hur teorierna hänger ihop

För att ge en översikt över hur vi har tänkt använda de olika teorierna har vi illustrerat det 

genom figur 2 nedan. Teorierna hänger samman eftersom i en förändringsprocess finns det 

många faktorer som påverkar resultatet. Ledarskapstrategin påverkar hur förändringen 

genomförs och även om motstånd uppstår. Typen av förändring spelar även in på uppkomsten 

av motstånd samt vilken ledarskapsstrategi som är lämplig. Benägenheten att motstånd 

kommer att uppstå bör ha en inverkan på valet av hur en förändring genomförs och vilken 

ledarskapsstrategi som används. Det är inte bara en av delarna som orsakar de andra utan de 

påverkar alla varandra på olika sätt.

Figur 2 – Hur teorierna hänger ihop 48

För att vidare beskriva sambandet mellan de presenterade teorierna har vi i tabell 2 nedan 

sammanställt sannolikhet att de olika sätten för att uttrycka sina åsikter enligt Hirschmans 

teori används i de olika införandeformerna av förändring enligt Orgland, samt i de olika 

situationerna som beskrivs i Hersey-Blanchards situationsledarskapsmodell.

                                                
48 Egen modell

Genomförande av 
förändring

Motstånd
Exit, Voice & Loyalty

Ledarskapsstrategi
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Exit Voice Loyalty

Uppifrån-Ner Hög Hög Medel

Horisontellt Medel Medel Medel

Nedifrån-Upp Låg Hög Hög

Ovillig Medel Hög LågSituation R1
Okapabel Osäker Låg Hög Hög

Villig Låg Låg HögSituation R2
Okapabel Självsäker Låg Hög Medel

Ovillig Hög Hög LågSituation R3
Kapabel Osäker Låg Låg Hög

Villig Låg Medel HögSituation R4
Kapabel Självsäker Medel Hög Medel

Tabell 2 – Hur motstånd tar sig i uttryck49

                                                
49 Egen sammanställning av de presenterade teorierna. Orgland ss. 51-100, 138-175, 197-219. DuBrin ss. 109-
111, 141-147. Hirschman ss. 21-23, 33-39,76-83. 
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4. Folksam och de studerade förändringarna

Under detta kapitel presenteras historik och en beskrivning av det undersökta objektet. 

Utöver detta görs en redogörelse av de genomförda intervjuerna samt enkätundersökningen. 

Dessa sammanfattas i tabeller i slutet av respektive avsnitt.

4.1 Folksams historia

Folksam är ett kundägt försäkringsbolag och grundades 1908. Bolaget har ungefär 3 300 

anställda och består av de två underbolagen Folksam Liv och Folksam Sak, samt ett antal 

dotterbolag. Att bolaget är kundägt, även kallat ömsesidigt ägande, vilket innebär att det är 

kunderna som i teorin styr bolaget. I Folksams styrelse representeras kunderna av Kooperativa 

Förbundet (KF), OKQ8, HSB, Riksbyggen, LO och TCO. Vidare finns det en styrelse för 

Folksam Liv, och en för Folksam Sak. Folksam förvaltar ungefär 220 miljarder kronor 

uppdelat på flera bolag. Bolaget tillhandahåller tjänstepensioner, avtalspensioner, privat 

pensionssparande, kapitalförsäkringar, grupplivförsäkringar och annan riskförsäkring. På 

Folksams hemsida kan man läsa att dess vision är att bidra till ett “långsiktigt hållbart 

samhälle där individen känner trygghet”. De menar att allt de gör styrs av deras värderingar 

som är “trygghet, engagemang, medmänsklighet och professionalism”. Det övergripande 

målet för bolaget är att ha försäkrings- och sparandebranschens mest nöjda kunder. Deras 

affärsidé är ”att i samverkan med våra kunder skapa och tillhandahålla trygghetslösningar 

med hög kvalitet, största möjliga trygghet och bästa ekonomiska nytta. Vi ska i första hand 

tillgodose de behov som delas av många”. Vidare har Folksam en personal idé som uttrycker 

“att våra kunder ska möta branschens bästa lag av kompetenta och engagerade 

medmänniskor”.50

4.2 Förändringar i organisationsstrukturen 

Innan 2005 var Folksams organisationsstruktur uppdelad i två delar, Liv/Spar och Sak.

Under Liv/Spar ingick tillexempel försäkringar gällande sjukdomar, dödsfall, 

pensionssparande, medan under Sak ingick bland annat hemförsäkring och fordonsförsäkring. 

I oktober 2005 genomfördes en förändring i organisationsstrukturen för att istället införa 

affärsområdena Produkt och Marknad. Hädanefter kommer vi att använda förkortningen AO 

för affärsområde. Under AO produkt arbetar idag 155 personer och de är bland annat 

aktuarier, jurister, systemförvaltare, produktförvaltare och produktutvecklare. Aktuarier är de 

                                                
50  Folksam, Om oss, inhämtat 2008-04-10, <www.folksam.se/omoss/ >
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personer som räknar ut premier och produktförvaltare är de som arbetar med förändringar av 

villkor för försäkringar, produktutvecklare arbetar med att utveckla nya produkter 

(försäkringar). AO Marknad omfattar kundtjänst, ombud, säljare samt skadereglering. 

Organisatoriskt var AO produkt uppdelat på tio underområden som presenteras i figur 3.

Figur 3 - Organisation Folksam Affärsområde Produkt innan omstruktureringen 200851

I februari 2008 infördes en ny organisationsstruktur för AO produkt med fyra undergrupper; 

affärsstöd, utveckling, Sakförsäkring och Livförsäkring. Både Sak och Liv försäkring blev 

vidare indelade i utveckling, aktuarier och jurister. Denna förändring genomfördes i samband 

med att en ny affärsområdeschef tillsattes i samband med att den tidigare chefen gick i 

pension. En anledning till indelningen i de två produktbenen var att de skulle få större kontroll 

på de resurser som arbetar med produktutveckling. Vidare var avsikten att man på detta sätt 

snabbare ska kunna komma till beslut och bättre samordna sitt arbete. Även om själva 

strukturen är klar så innebär omstruktureringen ytterligare förändringar i form av flytt och 

andra anpassningsåtgärder.52

Figur 4 - Ny organisation för Folksam affärsområde produkt efter omstruktureringen 200853

                                                
51 Egen bild efter beskrivning från AOC.
52 Information från AOC samt utdrag från Folksams intranät.
53 Egen bild efter beskrivning från AOC.
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4.3 Kunden i fokus

På grund av att man i kundundersökningar sett ett missnöje så har VD och koncernledningen 

på Folksam initierat ett nytänkande inom bolaget som bygger på att sätta kunden och dess 

efterfrågan i fokus till en högre grad än av vad man gjort tidigare. Hur det ska genomföras har 

till stor del lämnats utrymme till ledarna för de olika delarna av organisationen. Den nya 

affärsområdeschefen för produkt, hädanefter benämnd med förkortningen AOC, arbetar för 

denna förändring. För att genomföra detta poängterar han vikten av en förändring i 

kommunikationen gentemot kunden. Hela Folksam arbetar för att använda ett mer personligt 

uttal istället för det traditionella byråkratiska språket. Vidare arbetar Folksam för att erbjuda 

sina kunder en mer individuellt behovsanpassad försäkring. Ett exempel är att man gör en 

mindre omfattande basförsäkring men med fler tillägg som väljs av kunden. Som ett led i att 

ha mera kundfokus vill man fokusera på vad kunderna efterfrågar. Det som en person 

upplever som en risk behöver enligt statistiken inte vara det, men för att personen i fråga ska 

känna sig trygg vill de ha täckning för det i sin försäkring. Denna förändring är en pågående 

process.54

4.4 Resultat från intervju med affärsområdeschefen för produktområdet

Fråga 1: Vilken är din bakgrund och nuvarande position i organisationen?

AOC för produktområdet började sin karriär på Folksam på 90-talet som konsult. Han har 

sedan dess även arbetat på andra företag.  Sedan 2,5 år tillbaka arbetar han på 

produktavdelningen och februari 2008 tog han över rollen som AOC.

Fråga 2: Var kommer initiativet till omstruktureringen ifrån? Var det en egen idé eller på 

uppdrag?

Efter att få veta i november 2007 att han skulle ta över rollen som AO ansvarig började han 

fundera över en ny struktur. Ledningsgruppen behövde bli mindre och AOC började 

identifiera de personer som han kände hade de rätta kvalitéerna för att ingå. Han la mer fokus 

på personer än roller som skulle ingå i den nya ledningen.

Fråga 3: Var kommer initiativet till det nya sättet att tänka ifrån? 

Det bottnar i en stor frustration över att Folksam är så dåliga i denna fråga. Enligt analyser på 

hur många försäkringar man har kan man se att Folksams storhetstid var för 20-30 år sedan. 
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Folksam är fortfarande ett stort bolag men inte dominerande som förut. Från 

kundundersökningar kan man se att det är något som folk saknar. Initiativet till det nya 

tankesättet kommer ifrån koncern ledamöter och VDn där man sagt hur det ska göras och 

lämnat stora utrymmen till att bestämma själva hur.

Fråga 4: Har visioner för förändringarna tagits fram? Om ja, finns det samband med 

Folksams övergripande vision? Finns det uttalade mål med processen?

AOC talar inte om dessa förändringar specifikt, men menar att det är viktigt att uttrycka vad 

det är man vill åstadkomma. Ett exempel han tar upp är att det tidigare fungerade så att de 

uttryckte vad de ville uppnå, men sedan fick höra från specialisterna att det inte gick. Han 

menar att man nu istället försöker hitta en lösning, och inte nöja sig med att det inte går. Om 

han är tydlig med vad han vill så hoppas han sedan att han får hjälp med att tolka lagstiftning. 

Detta gäller både gentemot jurister och aktuarier. Det gäller inte alltid att göra det som är mest 

rättvist, schysstast eller enklast, utan hans uppdrag är att göra det bra för kunden. Denna 

styrning upplever han inte har funnits tidigare. Ett exempel: tidigare skickades en hel 

villkorsfolder (A5, 100 sidor tråkig text) med försäkringsbeskeden. När kunderna får dessa 

menar hand att de i första hand drabbas av ångest för att de inte har tid, eller förstår vad som 

står. Man måste kunna både matte och juridik för att klara detta. Kostnaden för att skicka ut

dessa är ca 30 miljoner kr. AOC föreslog att denna istället ska läggas på interner, samt ett 

telefonnummer där man kan beställa katalogen om man vill ha den. Endast ett fåtal kommer 

vilja ha dessa, och i så fall i första hand om man redan har drabbats av en skada. Han fick 

höra att detta var omöjligt, men menar att det han vill höra är inte att det inte går, utan vägen 

till hur man ska klara det. Specialisterna hade lite problem med detta, men han menar att de 

har kommit över det nu. En avvägning mellan den perfekta världen, och vad som är 

affärsmässigt korrekt. Han menar om det skulle komma några stämningar, och de tvingas 

förlika sig, så är kostnaden inte i närheten av vad man sparar. Annat ex. är på IT sidan – de 

älskar teknik, och därför är det inte de som ska bestämma hur det ska se ut, för då beställer 

man en trehjuling och får en Ferrari. 

Fråga 5: Har visionen för förändringen och/eller organisationen använts vid 

kommunikationen med de anställda?

                                                                                                                                                        
54 Information från AOC.
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AOC har valt att presentera förändringarna med ett fåtal bilder, där han har talat om varje bild 

och förklarat vad som kommer att ske.

Fråga 6: Har du arbetat med att ”sälja in” förändringen/idéerna i kommunikationen med de 

berörda?

AOC menar att man kan dela in de anställda i två läger; de som vill men inte har orkat med 

förändringar, samt de som försöker hålla fast i hur man gjorde på 70-talet. Hans intention har 

varit att försöka förlösa de som vill och samtidigt övertyga en större andel av dem som har 

haft andra åsikter. Han har använt sig av bilder ganska mycket. Han har på så vis försökt att 

övertyga om att även om en produkt redan är jättebra, så är den kanske inte tillräcklig utifrån 

kundens perspektiv, eftersom det kan finnas känslor som inte är baserade på fakta. AOC 

försöker informera på många ställen eftersom han menar att man måste nå en kritisk massa 

som håller med om att det är åt det här hållet de är på väg. Denna kritiska massa behövs för att 

klara av de motståndsfickor som uppstår på vägen. Nyligen hölls ett möte med de anställda 

där han talade om effekterna på organisationen av förändringen.

I själva införandet av förändringen fick alla chefer i den nya organisationen information några 

dagar innan och de fick möjlighet att lämna förslag och synpunkter. AOC upplevde att detta 

underlättade eftersom då cheferna kände sig delaktiga. Efter detta så samlades alla anställda 

och en gemensam genomgång utfördes. Han menar att två av de nya cheferna sågs som givna 

kandidater bland medarbetarna inom organisationen medans de andra två inte var lika givna.

AOC arbetar för att öka informationsmängden: Han menar att det just nu eventuellt kommer 

för mycket information vilket kan vara negativt men han anser att det är bättre än för lite.

AOC informerar framförallt det fyra gruppcheferna för att de sedan ska föra det vidare. Han 

kommer även att hålla tre stormöten under våren 2008 och senare även under hösten. 

Avsikten är att dessa ska vara korta men han tycker att det är viktigt att de anställda ibland får 

information direkt från honom. 

Fråga 7: Finns det stöd i administrativa program och belöningssystem som uppmuntrar en 

förändring i kommunikationen gentemot kunderna?

Nej. Däremot har bolaget blivit bättre med belöning mm de senaste åren. AOC menar att det 

finns en risk i att belöna det som man inte kan påverka i sin vardag. Det kan vara svårt att se 
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ett samband med försäljningsutveckling och vad man själv kan förbättra just nu för att uppnå 

bolagets mål. AOC menar att det just nu finns ett embryo, men att de kan bli ännu bättre.

Fråga 8: Har förändringarna medfört ett behov av utbildning? 

Inga utbildningar har utförts men för att kommunikationen ska bli bättre så håller AOC möten 

varje vecka med ledningsgruppen och under våren och hösten kommer det att hållas 

stormöten för medarbetare där det är viktigt att det får rätt och tillräcklig information.

Fråga 9: På vilket sätt använder du dig av ledningsgruppen när viktiga beslut ska fattas? 

Vilken ledarskapsstil använder du dig av? Stödord: Autokratisk/deltagande/otyglad

I den nya organisationen så har de nya Sak och Liv ansvariga fått bilda egna ledningsgrupper 

vilket innebär att de tar beslut utan att AOC måste godkänna i förväg. Han har infört ett 

system där förändringar bestäms på lägre nivå och för att sedan rapporteras uppåt. 

Ledningsgruppsmöten hölls förut i gång i månaden och var enligt honom själv långdragna, 

numera hålls dom en gång i veckan, på cirka 2 timmar.

På Folksam kan man enligt AOC utläsa ett tydligt tecken på status genom antalet 

kontorsfönster man har, ju mer fönster ju högre upp i hierarkin kommer man. Själv har han 

dock valt att ha ett standard stort kontor med tre fönster fast med en likadan whiteboardtavla 

som den verkställande direktören har. Han nämner vikten i symboler och hur han försöker 

jämställa sig med sina medarbetare på lägre nivå genom detta. AOC menar att de inom 

ledningsgruppen håller på och prövar sig fram för vad som är bästa sättet. De som sitter där är 

kompetenta personer med stark integritet, och det är därför han har valt att ha med just dem. 

Han menar att han vill fatta bra beslut, inte att han själv ska vinna. Han tycker inte att det är 

viktigt att det är han själv som fattar besluten, och han försöker stödja de som inte är lika vana 

vid att fatta beslut för att de ska kliva fram. Ibland känner han dock att han vet vad de vill, de 

vet vad de vill men är rädda att fatta besluten. Då händer det att han fattar besluten åt dem, 

men det försöker han själv jobba på. Däremot har han varit tydlig med vilka beslut de ska 

fatta och vilka han själv ska ta. Han menar att han själv inte har tid att sätta sig in i alla frågor, 

och därför är det viktigt att de andra klarar att fatta beslut. Det är alltid enklare att be om 

ursäkt i efterhand än att be om lov i förväg. Han menar att så länge det finns bra grunder så 

kommer han stå bakom besluten. Han anser att cheferna i hans ledningsgrupp inte är helt 
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trygga ännu, och att det beror på att företagskulturen traditionellt sett har varit sådan att alla 

beslut ska förankras åt alla håll. De försöker dock arbeta bort detta tillsammans.

Fråga 10: Har du tagit del av dina medarbetares åsikter kring förändringen?

I själva införandet av förändringen fick alla chefer i den nya organisationen information några 

dagar innan och de fick möjlighet att lämna förslag och synpunkter. Han upplevde att detta 

underlättade eftersom då cheferna kände sig delaktiga.

Fråga 11: Upplevde du de anställda som redo att förändras? Kompetens, vilja… Hade det 

någon inverkan på din ledningsstrategi?

Stor del av de anställda har inte arbetat någon annanstans vilket leder till osäkerhet kring den 

egna kompetensen vilket han menar är ett stort problem eftersom det leder till motstånd.

Fråga 12: Anpassar du din ledningsstrategi beroende på olika individer? Förklara.

Han har försökt isolera de som är motståndare till förändring och ta speciella 

informationsmöten med dem. Mycket har han med sig från sin konsult tid, eftersom han vet 

hur jobbigt det är att presentera något, och sedan bli komplett nedsågad vid fotknölarna 

eftersom man inte riktigt hade förstått eller sett till att förankra saker. Det är viktigt att den 

värsta kritiken redan är omhändertagen. Det innebär att processen innan beslutet blir offentligt 

kan bli lång. En risk är att folk blir kritiska och att rykten går, men i hans ögon har de som fått 

information tidigt hanterat det bra, antagligen ett sätt att visa respekt.

Fråga 13: Vilken bild har du av hur det fungerade innan förändringarna genomfördes?

Normalt är det låg personal omsättning på Folksam enligt AOC. Många har arbetat lång tid, 

många känner varandra eller är släkt vilket han menar innebär speciella aspekter på 

kommunikation. Angående förändringen 2005 menar AOC att den nya strukturen inte ”satte” 

sig eftersom rollerna blev otydliga. Gränsen mellan produkt och marknad var otydlig och 

många anställda blev kvar i sitt gamla tänkande. De som fick nya arbetsuppgifter hade svårt 

att släppa sina gamla områden. Enligt honom var omorganisationen dåligt förbered från 

ledningens sida och det var en otydlighet kring uppdragen samt ramar och gränser. Gällande 

organisationsstrukturen för AO produkt med tio undergrupper menar han att det ledde till 

problem vid möten eftersom man endast var intresserad av sitt eget område, därigenom blev 

beslutförheten dålig. Han menar vidare att den tidigare chefen för Produkt satt som en 
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flaskhals i beslutsfattningen och att han dessutom la ner mycket tid på uppgifter som kunde 

utföras av andra som t.ex. attestering av utbetalningar.

Ungefär en gång om året görs speglingar enkäter till de anställda som mäter många olika 

variabler gällande deras arbetssituation. Han säger att produkt området vanligtvis har legat 

sämre än genomsnittet på de flesta områden. Han menar att de tidigare var ett ”grabbigt” gäng 

i toppen, lite information, hierarki, felaktigheter i beslutsprocessen, brist i kompetens och 

otillräcklighet. Vidare menar AOC att härskartekniker användes.

Han hade ungefär ett år på sig från det att han visste att han skulle ta över rollen och fick 

därför möjlighet att känna sig för, testa lite och fundera samt byta åsikter med andra personer. 

I och med detta kan han konstatera att det är ganska mycket som skulle behöva förändras, 

men kom fram till att det bästa var att koncentrera sig på max tre områden. De områden som 

varit jobbiga att driva förändring inom, men är även de viktigaste.

Fråga 14: Har dina medarbetare gett uttryck för sina känslor inför förändringen?

 Denna förändring innebar att ett antal personer skulle degraderas vilket kändes som en svår 

situation. Enligt AOC blev reaktionerna från ledningsgruppsmedlemmarna olika, några blev 

missnöjda på grund av nedgång i status, medan andra var nöjda med sina nya roller. En gick i 

pension och var enligt AOC nöjd med detta och en annan fick en tjänst vid ett annat företag.

Fråga 15: Har du upplevt om de anställda varit motstridiga mot förändringsarbetet?

Osäkerheten kring den egna kompetensen gör att motståndet blir starkare om man jämför med 

andra organisationer. AOC har inte upplevt några stora svårigheter med hela denna 

implementering. Ett problem som uppstått inom organisationen är t.ex. aktuarier som 

fokuserar mer på de reella risker än vad kunden är rädd för och därmed motsätter det sig att 

sälja försäkringar på grund av sånt som människor är rädda för.

Fråga 16: Hur många har självmant slutat/bytt avdelning sedan förändringarna började?

AOC uppger att han inte har någon aning. Tror inte att man kan förvänta sig stor 

personalomsättning, eftersom det inte har inneburit några stora förändringar i 

arbetsuppgifterna. Han nämner att två av specialistcheferna har haft svårast att acceptera 

förändringarna, men att de börjar vänja sig vid tanken nu. Han menar att dessa två även är i 

den ålder att det kanske inte direkt är attraktivt att försöka söka sig till ett annat bolag. Den 
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chef som har lämnat bolaget hade han gärna se vara kvar, men tyckte dock att hon var för 

kompetent, och att hon antagligen har fått bättre möjligheter på sin nya arbetsplats.

Teori AOCs svar
Genomförande av förändring År 2005: initiativ från ledningen. Rollerna blev otydliga, och därför satte sig 

inte den nya strukturen ordentligt. Dåligt förberedd från ledningens sida.
År 2008: initiativ från AOC, funderingar inleddes hösten 2007, men totalt 
hade han nästan ett år på sig att kolla med andra och byta idéer. Han ansåg 
att ett behov av en mindre ledningsgrupp. Vid möten var många bara 
intresserade av sitt eget område.
Kunden i fokus: initiativ från koncernledamöter och VD, med utrymme för 
hur det ska genomföras. Frustration i att tidigare varit dåliga. Kundenkäter 
visade att något saknas.
Vision: Viktigt att uttrycka vad man vill åstadkomma. Inget svar dock på 
specifik vision.
Kommunikation: Svarar inte på om visionen har använts, men presenterar 
med hjälp av bilder.
Förlösa de som vill och övertyga de av annan åsikt.
Försöker informera på många ställen.
Stormöten – berättar om effekten på organisationen.
Cheferna fick möjlighet att lämna förslag och synpunkter.
Mycket information – kanske för mycket ibland
Dåligt stöd i belöningssystem, men har blivit bättre.
Har försökt att isolera motståndare och ta speciella möten med dem.
Uppföljning: spegling en gång var eller vartannat år. Produkt ofta dåligt 
betyg vid dessa.
Mycket som skulle behöva förändras, men fokus på max 3 saker.
Symboler – rumsstorlek.

Ledarskapsstrategi Lyssnar till andras åsikter.
Stödjer de han tror behöver stöd.
Vill få de i ledningsgruppen att våga ta beslut på egen hand.
Ta beslut först – stäm av med AOC efteråt.
Fokus på personer, inte roller, i omstruktureringen.
Ledningsgruppsmöten varje vecka.
Inte viktigt vem som fattar besluten, bara de blir bra.
Företagskultur av att förankra allt åt alla håll – försöker komma bort från 
detta.
Förändringen i februari: alla chefer fick info innan och möjlighet att lämna 
synpunkter. Han upplever att de därför känner sig delaktiga.
Anställda kan vara osäkra kring sin kompetens eftersom de inte har arbetat 
någon annanstans.

Motstånd Kritiska massan för att överkomma motståndsfickor.
Vissa klättrade, andra degraderades.
Missnöje på grund av nedgång i status.
Anser att cheferna har fått uttrycka sig.
Enda Exit var pension.
Osäkerhet kring kompetens, ger enligt AOC extra motstånd.
Inga stora problem med implementeringen.
Problem när folk måste tänka om gentemot vad de brukar göra.
Han tror att det inte har varit stor personalomsättning eftersom det inte har 
förändrats så mycket.
Två personer som haft svårast att anpassa sig är i den åldern att det inte 
direkt är intressant att byta bolag.

Tabell 3 - Sammanfattning av AOCs svar kopplat till teorierna
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4.5 Resultat från intervjuer med den före detta ledningsgruppens medlemmar 

Fråga 1: Vilken är din bakgrund och nuvarande position i organisationen? Har du fått 

förändrade arbetsuppgifter på grund av omstruktureringen?

Alla de åtta intervjuade satt innan omorganisationen 2008 i ledningsgruppen för Folksams AO 

produkt. Chefen för affärsstöd i den gamla organisationen har slutat för att börja arbeta vid ett 

annat försäkringsbolag, och var redan innan dess tjänstledig samt arbetade på ett projekt. 

Efterträdaren sitter nu i den nya ledningsgruppen, men är inte helt ny i sin roll, utan 

vikarierade under ungefär ett år på tjänsten. Den före detta utvecklingschefen valde att gå i 

pension i samband med förändringen. Efterträdaren på denna tjänst sitter i den nya 

ledningsgruppen, och är ny i sin roll, med en bakgrund som avdelningschef. De båda 

chefsjuristerna för Sak respektive Liv (person) har samma titel som innan den senaste 

förändringen, skillnaden i deras arbetsuppgifter är att de inte längre sitter i AO ledningsgrupp, 

utan ingår istället i ledningsgrupperna för Liv respektive Sak funktionerna. Detta innebär att 

de sitter ett steg längre ner i chefshierarkin. De menar dock båda att det i övrigt inte är några 

större förändringar i deras arbetsuppgifter, utan att de ”jobbar på som vanligt”. De två 

cheferna för funktionerna Sak och Liv ingår båda i den nya organisationens ledningsgrupp, 

och är nya i sina roller som funktionschefer. De har båda ett förflutet som aktuarier i grunden, 

och kommer senast från att ha varit avdelningschefer. För dessa båda har det inneburit 

förändringar i deras arbetsuppgifter, speciellt eftersom de nu även ansvarar för jurister och 

produktutvecklare, vilket innebär ett behov av att förstå andra perspektiv. Majoriteten av 

dessa personer har ett relativt långt förflutet inom Folksam, upp emot 20 år för en del av dem. 

Fråga 2: Känner du dig delaktig i de mål som satts upp för de två förändringarna?

En av de tillfrågade börjar med att resonera kring att ”man kan fundera på hur korrekta ens 

egna åsikter är om hur delaktig man ska vara”. Angående den omstrukturering som 

genomfördes 2005 uppger några att de inte känt sig speciellt delaktiga, men det är endast ett 

fåtal som nämner sina känslor kring denna förändring. En av de intervjuade menar att det 

initialt var koncernledningen som diskuterade och genomförde uppdelningen i marknad och 

produkt, men uttrycker en delaktighet genom att sedan ha varit med och sätta strukturen. En 

annan kände sig inte delaktig, men fick ta del av viss information under processens gång. 

Förändringsprocessen kändes för denna person dock relativt stängd.

För omstruktureringen som gjordes 2008 är det en av de intervjuade som uttrycker en 

avsaknad av delaktighet. Ett par av de övriga uttrycker sin delaktighet som att få bolla idéer 
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med AOC innan den nya strukturen var satt. En av de tillfrågade känner en delaktighet i 

initiativet att göra en uppdelning mellan Liv och Sak, men inte i resten av förändringarna. En 

person menar att denna förändring kändes mycket mer öppen än den som genomfördes 2005, 

men poängterar vidare att det är ur det egna perspektivet, och antagligen inte speglar 

uppfattningen bland medarbetarna. En orsak att medarbetarna inte informeras tidigare kan 

vara att man vill undvika att oroa dem innan det är bestämt exakt vad som ska hända. En av 

de intervjuade uttrycker vidare ett eget val att inte vara alltför delaktig, utan istället 

koncentrera sig på att få sitt nya ansvarsområde att fungera. Däremot menar denna person att 

han/hon var något av en motståndare till hur det såg ut tidigare, då alla förväntades vara 

mycket bredare. Därmed stödde personen strukturförändringen som innebar att koncentrera 

sig på sitt område, likväl som arbetet med att ha kunden i fokus.

Fråga 3: Speglar dina personliga mål för ditt arbete det övergripande målet för Folksam?

Fyra av de intervjuade uttrycker klart att de tycker att deras personliga mål speglar Folksams 

mål. En av dessa personer poängterar hur individuella mål indirekt kan stödja bolagets mål, 

och att det är en själklarhet att de mål som sätts upp ska stödja de övergripande målen. En 

annan menar att det ibland kan vara svårt att få dem att stämma överens, men att de gör det på 

ett tillräckligt bra sätt. Ytterligare en person talar om att det är en del i att vara proffsig, 

välutbildad och lojal. Den sista av dessa fyra uttrycker att det för personen i fråga är av stor 

vikt att kunna stå för de värderingar man arbetar emot. Två av dem som inte klart uttrycker att 

deras personliga mål stödjer bolagets, menar i stället även de att de delar Folksams 

värderingar. En av dessa menar att han/hon inte direkt har uttalade mål i övrigt, och är av 

uppfattningen att inte så många andra har det heller. Den andra talar om att ha personliga mål 

i att strukturera upp sin del av organisationen för att få den att fungera. Värderingar som 

personen tycker är bra är att bolaget, enligt denna person, vill vara ett försäkringsbolag som 

verkligen hjälper sina kunder, liksom idén om att vara ett solidariskt försäkringsbolag. Vidare 

tilltalar det att Folksam är ett ömsesidigt bolag, vilket innebär att vinstmaximeringsaspekten 

försvinner. Personen uttrycker dock att han/hon försöker få in Folksams mål i de mål som 

sätts upp för den egna funktionen. Av de två resterande nämner den ena på frågan inte egna 

mål alls, utan talar istället om att det är svårt att sätta mål för avdelningen. Deras mål är att ta 

hand om det arbete som kommer in till dem. Denna person menar vidare att det sätts ett antal 

mål varje år, eftersom det är något som man måste göra. Dessa mål kommer dock i andra 

hand, och endast om man skulle ha tid över. Den sista personen menar att han/hon inte har satt 

några personliga mål ännu, och uttrycker ett behov av att sitta ner med sin överordnade för att 
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sätta egna mål, likväl som mål för verksamheten. Däremot finns det vissa uttalade mål för 

verksamheten som stödjer Folksams mål att ha kunden i fokus. Vidare har avdelningen ett mål 

att vara det attraktivaste alternativet för sina kunder inifrån företaget, men den tillfrågade 

uttrycker att det är väldigt svårt att mäta detta.

Fråga 4: Vet du om en vision för förändringsprocesserna har tagits fram? Ser du ett samband

med Folksams övergripande vision? Vilka är målen med processerna?

Ingen av de åtta personerna som vi har intervjuat har sett någon uttalad vision med 

förändringarna. En person menar dock att en vision har blivit kommunicerad för 

strukturförändringen 2008. En annan menar att det delvis kan finnas en, men att den inte är 

tillräckligt tydligt. En person menar att man har plockat fram skäl till varför man ska 

genomföra förändringarna, men att det i första hand har handlat om vad som fungerar dåligt 

och hur man ska förbättra det. En person uttrycker att han/hon kan ha sett en vision, men inte 

kan minnas. 

Rörande förändringen 2005 menar en person att tanken var att man skulle jobba över 

gränserna inom sitt område. Eller som en av de intervjuade uttryckte sig, att man skulle mixa 

Liv och Sak. En annan menar att det förmedlades varför man ville göra den, och vidare att det 

var något som alla förstod, men att det fanns frågetecken om vad det betyder egentligen och 

om man verkligen skulle nå dit. Denna person menar vidare att en uppföljning har saknats, 

och att det är oklart om man nådde dit man ville eller inte. Med omorganisationen 2005 när 

man samlade Liv och Sak under produkt tror en av de intervjuade att tanken mycket var just 

att ha kunden i fokus. 

Förändringen 2008 genomfördes enligt en av de intervjuade som ett försöka att tydliggöra 

roller. En annan menar att det också handlar om att tydliggöra Liv- och Saksidan, som tidigare 

var integrerade. En av de intervjuade uppger sig ha sett ett antal bilder över den senaste 

förändringen, men utan att mål och visioner uttalats. Målet med att dela upp i Sak och Liv är 

förstås att det är mer rationellt att koncentrera sig på det man håller på med, enligt en av de 

intervjuade. En annan person menar att AOC nog inte har haft tid att sätta sig ner och 

formulera tydliga mål för den senaste omstruktureringen ännu, vilket den intervjuade antar 

beror på en hög arbetsbörda. Denna person menar dock att AOC talar mycket om att ha 

kunden i fokus, vilket ligger bakom förändringen. Personen uttrycker vidare att det är svårt 

med mål, eftersom de mål som inte är mätbara kan vara lite luddiga. 
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När det handlar om ändringen i tankesättet med kunden i fokus menar en av de intervjuade att 

det är en självklarhet. En annan uttrycker att det stora målet är att de ska vara mer kundnära, 

men att kunden inte bryr sig om ifall det är Sakbolaget eller Livbolaget de är kund i. Ofta är 

de kunder i båda bolagen och skulle då vilja kunna ha kontakt med endast en person som kan 

både och. Detta skulle vara det bästa gentemot kunden, men det är inte rationellt eftersom det 

inte går att klara av och kunna allt. En person talar om att Folksam alltid har haft visioner, och 

tycker att den senaste är den bästa. Personen menar dock att problem med målen är att till 

exempel jämställdhet och mångfald är svårt att mäta. Det enda sätt att mäta är med 

Speglingen som skickas ut till personalen vart annat år. Det är svårt att få in dessa parametrar 

i en vision för förändringsprocessen. Allt ifrån visionen passar inte in i 

förändringsprocesserna men man kan ha ambitionen att få med så mycket som möjligt. Den 

intervjuade tycker att vision är bäst när den inte är för omfattande, för att sedan bryta ner i 

olika delar.

Fråga 5: Varifrån kommer initiativet till de två förändringarna?

Förändringen i tankesätt kommer, enligt dem som har svarat på frågan, från 

koncernledningen. En av de tillfrågade menar att grunden till detta lades vid genomdrivandet 

av utvecklingsprocessen, 2005. Ett led i detta var att beställarna blev ansvariga för hela 

processen, och därigenom blev kostnadsmedvetandet högre samt kommunikationen gentemot 

kunden förändrades.

För den senaste omstruktureringen har alla utom en av de tillfrågade en uppfattning om att 

initiativet kommer ifrån AOC. En av dessa personer går in på att det dock kan finnas ett spel 

bakom eftersom AOC blev rekryterad till sin position. Denna person uttrycker en uppfattning 

att AOC tidigare varit kritisk till hur det var. En annan spekulerar i att AOC sannolikt har 

lyssnat till andra personer inom organisationen. En person uttrycker uppfattningen att 

initiativet till alla förändringar kommer från koncernledningen. En annan av de intervjuade 

spekulerar i att AOC även har ett perspektiv ”nedifrån”, eftersom han tidigare varit 

funktionschef.

Fråga 6: Känner du att affärsområdeschefen har en god inblick i hur det fungerar ”på 

golvet”?
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Alla de intervjuade delar uppfattningen om att AOC har en tillräcklig inblick i verksamheten 

över lag. En person menar dock att han kanske inte har så god inblick inom just denna persons 

eget område. En annan påpekar att inblicken är en styrka, speciellt eftersom AOC inte har 

jobbat så länge. En tredje ger det som en anledning till att han inte har fullständig koll. Denna 

person menar dock att AOC är väldigt snabb på att fatta vad allt går ut på. En av de 

intervjuade beskriver AOC som att han har ett stort engagemang och vet mycket. En annan 

uppfattning är att AOC förstår alla de olika arbetsuppgifterna och vidare att han verkar ha koll 

på i princip alla medarbetare och deras personligheter. 

Fråga 7: Tycker du att det finns stöd i administrativa program/belöningssystem för 

förändringarna?

Gällande administrativa program menar de flesta att inga förändringar har skett. En person 

nämner små problem, som till exempel att uppdateringar i kostnadsställen inte har blivit klart, 

men menar att det över lag är obetydligt. En annan person menar att administrativa system för 

det mesta ligger efter i utvecklingen, och att detta tyvärr oftast är en kostnadsfråga. Han 

menar dock att det är som en ond cirkel; att ta fram nya system är kostsamt, men att använda 

gamla system är ineffektivt och kostar därför mycket pengar det med.

Vad gäller belöningssystem är det endast en av de tillfrågade som menar att det stödjer 

förändringarna. Denna person tycker att folk numera får bra betalt och bonus, vilket 

stimulerar personalen. Personen menar att Folksam tidigare byggt mycket på lojalitet. En 

annan person menar att man som chef kan välja att belöna medarbetare med lön eller feedback 

om dem fungerar bra. Tre av de tillfrågade uttrycker att Folksams belöningssystem, med 

betoning på bonus, är svårt att påverka. En av dem menar att det saknas en solklar koppling 

mellan pengarna och prestationen. En annan uttrycker att ”ingen har känt sig motiverad av det 

belöningssystem som Folksam har”. En person säger att det bonussystem som finns inom 

Folksam är så obetydligt att det egentligen inte spelar någon roll, och tillsammans med en 

annan person menar de att bonusen ofta är för liten för att påverka prestationen. Den senare 

personen uttrycker vidare att bonusen som det ser ut nu bara kostar bolaget en massa pengar, 

utan att egentligen ha någon effekt. En av de intervjuade ställer sig tveksam till bonussystem 

över huvud taget medan en annan uttrycker att det kan vara bra med belöningssystem, men att 

det i så fall ska uppmuntra folk på något vis att arbeta bättre, och uppfattas som påverkbart.
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Fråga 8: Hur skulle du beskriva affärsområdeschefens ledarskapsstrategi? Använder han 

samma stil gentemot alla?

En generell uppfattning bland de intervjuade är att AOC lyssnar och tar information när han 

ska ta beslut. Tre av dem menar dock att de inte har erfarenhet av AOC som chef. En av dem 

skulle kunna tänka sig att han har en inre krets som han lyssnar på vid beslut. En annan av 

dem uppfattar det som att han lyssnar, frågar och informerar. De övriga menar att han lyssnar, 

och en av dem poängterar AOCs förmåga att ändra sig om man kan lägga fram övertygande 

fakta.  Några andra beskrivningar av AOC är att han tar ganska mycket intryck, pratar med 

många, skaffar sig en god bild, involvera andra, sprider information och är öppen. AOC 

beskrivs av ett par av de tillfrågade som en begåvad person med en enorm förmåga att kunna 

ta in mycket information. Han anses vidare ta ansvar, vara trygg och delegera mycket. En av 

de tillfrågade berättar att AOC har en bra egenskap i att han kan säga ifrån på ett snyggt sätt.

Trots att han lyssnar mycket på andra så menar de intervjuade att han vet vad han vill. En 

person har uppfattningen att AOC inte skulle tveka att driva det han tycker även om han inte 

hade fullt stöd. En annan säger att AOC samlar in information men är tillräckligt stark för att 

fatta beslut och bestämma vilken väg man ska gå. Ytterligare en person konstaterar att i 

slutänden är det AOC som beslutar och det ska vara så. En av de intervjuade upplever att 

kommunikationen med mellancheferna inte är så omfattande men menar att det kan bero på 

att han/hon själv inte är van vid mellanchefsrollen, och att kommunikationen kanske går 

igenom personens egen chef. 

När det gäller att anpassa sig efter situationen är det två personer som menar att de inte kan 

svara på frågan. En annan tror att AOC anpassar sig beroende på personer och sammanhang, 

och menar att det är något man alltid ska göra. En annan av de intervjuade uppfattar det som 

att AOC anpassar sig lite men i stort sett följer han sitt spår.

Fråga 9: Känner du att dina åsikter har blivit hörda angående beslut om förändringarna?

Alla de intervjuade har uttryckt sina åsikter och majoritetens åsikter har blivit hörda. Den som 

inte tyckte att dennes åsikt blivit hörd tycker att uppdelningen är bra men känner att AOC inte 

verkar helt klar över vad han vill göra med juridikavdelningen. Tankesättsförändringen kan 

vara svår för juristerna eftersom de inte har en produktutvecklande bakgrund. En annan tycker 

att marknad saknas i Liv-grupperingen, vilket denna person nämnt tidigare och menar att de 

flesta håller med om det. ”Men det blir väl i nästa omorganisation.” En av de tillfrågade 
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tycker att förändringen genomfördes på ett demokratiskt vis, eftersom AOC gjorde klart för 

vad han ville, men samtidigt lämnade en del frågor öppna. Man tycker att man får kontakt 

med AOC. En chef har sagt sitt och menar att vissa saker har blivit hörda och andra inte. 

Denna person uttrycker dock att man som ledare inte kan lyssna på allt eftersom man måste 

fatta beslut också.

Fråga 10: Upplevde du att du själv och medarbetarna under dig var redo att förändras? 

Stödord: Kompetens, vilja.

En av de tillfrågade menar generellt sett att om man inte är aktiv och tagit initiativet själv, 

eller ser förändring som något väldigt bra, så har många väldigt svårt för förändring. 

Tryggheten och stabiliteten kan vara det viktigaste. De som tycker att det kommer bli bra är 

oftast ett fåtal. En allmän uppfattning bland de intervjuade är dock att den senaste 

strukturförändringen inte varit så omfattande för medarbetarna.  Förändringen i tankesättet 

kan enligt några av dem ha varit svårt för en del grupperingar som inte är utbildade för att 

tänka fram nya produkter. En av dem beskriver dock sin avdelning som att de sedan tidigare 

hade ett bra samarbete med produktutvecklarna, vilket har underlättat.

En person beskriver sina medarbetare som redo att förändras eftersom de redan innan hade 

arbetat med en förändringsprocess. Personen tror dock att många andra inte kände sig redo 

bland dem som berördes mer. Flera av cheferna menar att det antagligen var svårast för dem 

som blev tvungna att tänka på ett nytt vis, de som fick större ansvarsområden eller de vars 

kompetens inte längre blev lika mycket värd som innan. Ett par personer menar vidare att 

viljan att förändra sig kan bindas till vilken roll man har i organisationen. Till exempel menar 

de att produktutvecklarna säkerligen är nöjda med ett större produktfokus, medan aktuarier 

och jurister ställer sig mer frågande till vad deras roll egentligen ska vara.

En annan person menar att vid den senaste omorganisationen hände det egentligen inte så 

mycket med den egna avdelningen. Vid årsskiftet slogs två grupper ihop till en vilken den 

intervjuade fick personalansvar för. När den senaste omorganisationen kom var han/hon i 

princip redan chef för alla, förutom några som dock redan leddes operativt. En av de 

intervjuade tror att vissa funderade på hur det ska bli och att de fick en ny chef, men att det i 

övrigt inte var någon större omställning. Tre av de tillfrågade menar rakt ut att den senaste 

strukturförändringen inte innebar några som helst problem.
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Fråga 11: När fick du veta att denna förändring skulle genomföras? Hur fick du 

informationen? Var den tillräcklig? Hur har informationen varit under processens gång?

Av de intervjuade personerna känner 6 av 8 att de fått tillräckligt med information om 

förändringarna och att de blivit informerade i god tid innan genomförandet. De resterande två 

är bland de fyra som inte sitter i den nya ledningsgruppen och de känner att de inte tilldelats 

tillräckligt med information och att det kom hastigt. Att det var en förändring på gång var 

dock inte oväntat eftersom ”när en ny chef tillsätts så brukar de alltid vilja ändra på något”. 

En av de intervjuade tycker att AOC hade kunnat ha en kickoff med cheferna på 

ledningsgrupps- och mellannivå för att sälja in sina idéer. En av cheferna uttrycker att AOC 

varit bra på att informera under tidens gång och att det har känts mycket bra.

Fråga 12: Känner du att förändringarna har inneburit fördelar hittills och hur tror du att det 

går i framtiden?

En majoritet av de intervjuade anser att förändringarna inneburit många fördelar för Folksam. 

Bland annat genom att ledningsgruppen blev mindre och därmed mer lätthanterlig. En 

uppfattning är att den tidigare var ohanterlig och att vissa hade bristande erfarenhet av att ta 

beslut. De hade svårt att tolka sina roller och visste inte varför de hade den position de hade. 

Nu har det blivit en tydligare organisation och det går åt rätt håll för kunderna. I framtiden 

tror man att Folksam kommer att vara ännu starkare och fokusera på de produkter som de 

arbetar med. Detta ger en högre kvalitet och det bredare utbud som marknadsavdelningen 

efterfrågar. De brister som existerar, enligt en av de intervjuade, är kommunikationen mellan 

affärsområdena, men personen tror att AOC arbetar på detta. Det spelar ingen roll hur bra man 

är på sitt område om man inte kan samarbeta med de andra områdena. Ett problem precis efter 

förändringen menar en av de tillfrågade var att det saknades chefer i ledet under, och att 

mycket tid gick till att tillsätta dessa positioner. Det var däremot bara ett tillfälligt problem, 

och är nu åtgärdat. Ett problem med den första omorganisationen år 2005 var enligt en av de 

intervjuade att den inte fullföljdes och gjordes klart. De chefer som fick byta arbetsuppgifter 

hade svårt att släppa sina gamla ansvarsområden. En annan person menar att tanken var att 

mixa Liv och Sak men att det inte blev så i alla fall, och att de på avdelningen hade svårt att 

förstå sina roller efter omorganisationen.

En av de intervjuade anser att marknadsdelen fallit bort lite och hoppas på en ny förändring 

där man blandar marknad och produkt. En nackdel med den senaste omstruktureringen är 

enligt en av de intervjuade att ansvarsområdena blivit stora och svårmanövrerade. En annan 



41

av de tillfrågade uttryckte att han tycker att det inte var bra som det var, att det blev lite bättre, 

men att det finns mer att önska.

En person menar att det funnits ett missnöje på mellannivån, där man upplevt att saker och 

ting har gått för trögt. Den tillfrågade tror vidare att detta missnöje fortfarande finns eftersom 

man inte har hunnit ändra på det fullt ut ännu. Uppfattningen är att mellanskiktet av chefer 

ibland sitter ivägen då idéer kommer nedifrån. Även om en god struktur och att idéer ska 

dokumenteras på ett bra sätt är viktigt, får det inte ta för lång tid att komma till ett beslut. 

Förhoppningen är att man ska uppnå en snabb hantering, men man är långt ifrån där ännu. 

Denna person föreslår att man ibland ska ha möten tillsammans med marknadsdelen så man 

kan komma överens snabbare.

Fråga 13: Hur kände du inför förändringarna när du först fick kunskap om dem? Har dina 

känslor förändrats under tidens gång? Om du upplevt farhågor, vilka var det största?

De intervjuade har upplevt förändringarna på olika sätt men majoriteten är positiva. De 

funderingar de hade var över de nya rollerna de tilldelats. En oro som en av dem hade var att 

många i den nya ledningsgruppen inte hade ledningserfarenhet och var nya i rollen. Den här 

personen var också orolig över att en hel del skulle flyttas. En person konstaterade att många 

som vill vara chefer ser sig som självklara ledare, men är inte det eftersom de saknar 

erfarenhet. Problem med chefskap är när de som inte gått ”den långa vägen” får höga 

positioner. En annan av de intervjuade kände sig skeptisk till den nya organisationsstrukturen. 

Denna person uttrycker dock en känsla i grund och botten att det nog ordnar sig och att det 

bara är att jobba på som vanligt.

För en av de tillfrågade har känslorna för förändringarna varit på olika plan. Uppdelningen av 

Sak och Liv stod personen bakom helt men kände att det inte fanns någon förståelse för den 

egna avdelningens roll i denna verksamhet. En av de intervjuade uttrycker även personliga 

farhågor i form av en osäkerhet i att ta på sig den nya rollen som erbjöds. Denna person 

upplever sig inte ha speciellt stor erfarenhet som chef, och trivdes i sin tidigare position En 

person uttrycker att det finns fördelar med att samla de olika specialisterna efter produkt 

istället för efter arbetsfunktion. Det innebär att de kan bolla idéer med varandra, exempelvis 

vid en diskussion vid kaffeautomaten. Förhoppningen är att detta ska stimulera. En av de 

intervjuade menar att omstruktureringen är bra för Folksam eftersom det blir tydligare för 

alla. 
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En person uttrycker att kunden inte bryr sig om det är Sak eller Liv man har kontakt med, och 

att man i omorganisationen år 2005 inte tänkte på att det är i kommunikationen mot kunden 

som man ska prata på det viset, men att man bakom kulisserna bör jobba med det man är bäst 

på. Denna person tror vidare att det har funnits ett sug efter att koncentrera sig på Livfrågor 

för dem som jobbar med Liv, eftersom Folksam i första hand är ett stort Sakförsäkringsbolag 

och att Livdelen kom att komma lite i skymundan. Vidare menar personen att det tidigare 

ibland var så att de satt ett helt möte och bara prata om frågor rörande Sak, och att de då 

upplevde att deras tid kunde användas på ett bättre sätt.

Fråga 14: Har du gett uttryck för dina positiva/negativa känslor? Har du fått reaktioner 

underifrån?

En av de intervjuade berättar att vid ett par tillfällen under processens gång har vissa 

medarbetare varit förvirrade och undrat vad som händer. Denna person har därför haft möten 

med sina medarbetare för att göra genomgångar. Majoriteten av de intervjuade uppger att de 

har uttryckt sina åsikter till AOC angående förändringarna och dessa åsikter har varit positiva. 

Klagomålen har varit få och en av de intervjuade tror att folk drar sig för att ”komma in” med 

negativa åsikter. De har tillåtelse att uttrycka sina känslor och det blir mycket diskussion. En 

av cheferna säger sig ha peppat AOC, för att på så vis ge uttryck för sina positiva känslor. De 

reaktioner som de fått av medarbetare underifrån har till största del varit positiva. 

Uppfattningen är att folk är rätt så nöjda och har tagit omstruktureringarna med ro. En av

cheferna upplever sig själv ha en öppen ledarstil och medarbetarna kommer ofta för att prata 

eller mejlar synpunkter. En av de intervjuade menar att medarbetare fått uttrycka sig och säga 

vad de tycker vid möten och en annan tror att de ofta diskuterat sinsemellan under luncher och 

i korridorerna, innan de tar upp det med sin chef.

Fråga 15: Vet du om det är några under dig som självmant bytt eller slutat på din avdelning?

De flesta intervjuade säger att det är få som slutat/bytt och de som slutat har inte gjort det på 

grund av förändringarna, utan att det rört sig om personlig utveckling. En person säger att folk 

rör sig på avdelningen hela tiden men uttrycker att det inte har något med förändringarna att 

göra. Personalomsättningen på Folksam är över lag låg.
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Teori Chefernas svar
Genomförande av 
förändring

År 2005: initiativ koncernledningen.
Vision: Någon tror att de har hört, men över lag är 
uppfattningen att ingen uttalad vision finns. Däremot skäl till 
varför. Svårt att skapa en vision för processen som speglar den 
övergripande visionen.
Uppföljning saknas.
År 2008: initiativ AOC, men en person menar att det kan finnas 
spel bakom detta. Mer öppen process än 2005.
Kunden i fokus: Initiativ koncernledningen
Mål: fyra uttrycker att personliga mål reflekterar övergripande 
mål. En uttrycker att mål bara är något som sätts upp för att man 
måste, och en menar att det finns behov att sätta sig ner med sin 
chef. En person menar att AOC inte har haft tid att formulera 
mål. Svårt med övergripande mål som inte går att mäta.
AOC har tillräckligt god inblick i hur det fungerar.
En person nämner små problem i administrativa program, 
medan en annan menar att de alltid ligger efter.
En tycker att belöningssystem stödjer förändringarna, resten 
inte. Svårt att påverka. 
6 av 8 tycker att informationen varit tillräcklig och i god tid 
innan.
Förändringarna har inneburit fördelar. Tydligare organisation. 
Positiva bilder av framtiden.
En person har haft förtydligande möten när den har fått signaler 
underifrån att det behövts.

Ledarskapsstrategi Lyssnar, informerar, öppen.
Vågar gå sin egen väg. I slutändan beslutar han, men det är som 
det ska vara.
Majoriteten menar att de känt sig delaktiga och har fått bolla 
med chefen, en uttrycker dock sig som inte delaktig. 
Förändringen 2005 kände de sig inte delaktiga i.
Kommunikation med mellanchefer är inte så omfattande.
Ett par tror att AOC anpassar sig till situationen.
Förändring i tankesätt svårt för de medarbetare som inte är 
utbildade för det. Antagligen har aktuarier och jurister svårast.

Motstånd Många av cheferna har arbetat länge inom bolaget.
Har uttryckt sina åsikter. Mestadels positiva.
Få klagomål underifrån, men man har gett utrymme att komma 
in med åsikter.
Tror inte att någon har slutat på grund av den senaste 
omstruktureringen. (personlig utveckling)
Tidigare missnöje på mellanchefsnivå för att allt gått trögt, finns 
antagligen kvar till viss del.
De flesta upplever förändringarna som positiva.

Tabell 4 - Sammanfattning av chefernas svar kopplat till teorierna
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4.6 Resultat från enkätfrågor till medarbetare

En enkät skickades till 19 medarbetare på olika nivåer inom AO Produkt på Folksam. Svar 

erhölls från nio personer. 

1: Vilken är din bakgrund och nuvarande position i organisationen? Har du fått förändrade 

arbetsuppgifter pga. omstruktureringen?

Av dem som har svarat på vår enkät är fyra chefer på olika nivåer, varav en i en annan del av 

företaget, två förvaltnings ledare, en projektledare, en försäkringsjurist och en aktuarie. Tre av 

dem uppger att deras arbete inte har påverkats av de två omorganisationerna, medan en tredje 

menar att vid omorganisationen var arbetsuppgifterna de samma som innan, men med en ny 

chef och avdelningstillhörighet. Efter det har personen bytt tjänst. En person menar att 

han/hon fått nya arbetsuppgifter vid omorganisationerna. En annan person fick ett något 

förändrat ansvarsområde 2005, och har senare valt att söka sig till en ny tjänst. Ytterligare en 

av de tillfrågades påverkades genom att dennes tjänst försvann och han/hon sökte sig så 

småningom till en tjänst utanför produktområdet. Den sista av de tillfrågade sökte själv en ny 

tjänst i samband med omorganisationen 2005 och har på grund av de nya arbetsuppgifterna.

2: När fick du veta att förändringarna skulle genomföras? Hur fick du informationen?  Hur 

har informationen varit under processens gång?

Angående omorganisationen 2005 menar två av de tillfrågade medarbetarna att de fick 

informationen vid ledningsgruppsmöten och två fick det muntligt av sin chef. En person är 

osäker men tror att det var vid ett stormöte, medan en annan menar att var så. Två av 

medarbetarna berättar att det fanns information på intranätet, Folk1. En person uttrycker att en 

gemensam diskussion angående förändringarna fördes tillsammans med andra chefer inom 

samma område. En annan av de tillfrågade menar att informationen kring effektiviseringen, 

och då särskilt kring pensioneringar, var oklar. En uppfattning om att pensioneringen skulle 

vara valfri medförde enligt denna person stor besvikelse bland många. I övrigt uttrycker 

personen dock att informationen var bra. En annan medarbetare tycker att informationen i 

stort var bra, men att den var sämre när det gällde deras specifika område. 

Angående omstruktureringen av ledningen i februari 2008 var det en person som uttryckte att 

han/hon hade hört talas om det på informella vägar innan. Tre andra menar att de fick info vid 

stormöte den 8 februari, och en av dem tyckte inte att info läckte ut i förväg. En medarbetare 

berättar att informationen tyvärr inte följdes upp med tillgängliga underlag, utan att det skulle 
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läggas upp på nya Folk1 (intranätet), men att detta blivit försenat. En annan anser att 

informationen under processens gång har varit obefintlig. En tredje medarbetare menar att 

information har lagts ut på Folk1 efter det första mötet, samt att det uppdaterats med namnen 

på dem som blev utnämnda till den nya ledningsgruppen när det blev klart. En person har 

erhållit information veckovis på arbetsplatsmöten, samt berättar att ett uppföljande möte har 

hållits av AOC.

3: Hur kände du inför förändringarna när du först fick kunskap om dem? Har dina känslor 

förändrats under tidens gång? Om du upplevt några farhågor, vilka var det största?

Om omorganisationen 2005 upplevde en av de tillfrågade en stor oro för hur verksamheten 

skulle klara av besparingskraven. Denna medarbetare var inte nöjd med sitt nya arbete, och 

menar att om han/hon hade varit kvar i den roll som tilldelades efter omorganisationen så 

hade han/hon inte mått bra i dagsläget. Personen är nöjd med den nya tjänst som han/hon sökt 

sig till. Den person som blev av med sin tjänst 2005 uttrycker att han/hon tidigare har ansett 

att det inte gick att ha en mer human arbetsgivare, men att denna åsikt tyvärr har förändrats. 

Den största farhågan är att bli av med sitt jobb. Även en annan medarbetare kände oro 2005 

på grund av att denne var nyanställd. En person uttrycker inga särskilda känslor inför 

förändringen och inte heller några farhågor. Två av personerna uttrycker att de båda 

omorganisationerna har varit något positivt och att de inte har haft någon oro eller farhågor. 

En av dem uttrycker att om något så skulle det vara några mindre detaljer som skulle kunna ha 

gjorts på ett bättre sätt. De båda uttrycker att den senaste omstruktureringen har lett till en 

tydligare organisation och att den underlättar beslutsprocessen. En medarbetare är positiv till 

förändringarna i stort men menar att den nya organisationen för IT/systemutveckling är svår 

att få att fungera eftersom viktiga bitar ”faller mellan stolarna”. En person menar att vid 

omstruktureringen 2008 fanns en brist i beskrivningen av avdelningens arbetsuppgifter, vilket 

medförde farhågor. Han/hon menar dock att det är upp till den respektive chefen att ta hand 

om detta.

4: Har du gett uttryck för dina positiva/negativa känslor? Känner du att dina åsikter blivit 

hörda?

Majoriteten av de intervjuade medarbetarna har ganska lika åsikter på denna fråga. Sex 

personer av nio känner att de blivit hörda och de har uttryckt sina känslor angående 

förändringarna. De har diskuterat med sina kollegor och AOC. Kollegorna har stöttat men en 

av medarbetarna känner att den har blivit rädd att uttrycka sig. Två medarbetare känner att de 
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inte haft någon möjlighet till att påverka alls och en annan sa att han/hon efter 

omorganisationen fått den sämsta chefen som var allt annat än lyhörd.

5: Känner du att koncernledningen har en god inblick i hur det fungerar ”på golvet”?

Fem medarbetare känner att koncernledningen inte har någon god inblick i hur det fungerar på 

golvet och två tycker att det inte ska ha det heller. Däremot tycker de att det ska finnas 

övergripande chefer på områdesnivå som ska ha den inblicken för det saknas inom många 

områden idag. Två medarbetare tror att koncernledningen i dagsläget har en god inblick över 

hur det fungerar på golvet. En person säger att koncernledningen har god inblick i vissa frågor 

men inte i andra. Detta beror på frågornas prioritet för de olika nivåerna.

6: Känner du att förändringarna har inneburit fördelar hittills och hur tror du att det går i 

framtiden?

Fem medarbetare är överens om att förändringarna inneburit fördelar. Det har blivit en 

tydligare organisation. AO Produkts nuvarande organisation och ledning känns mycket 

positiv. De litar på sin arbetsgivare och att rätt beslut har fattats och fattas i framtiden.

Beslutsvägarna har blivit tydligare och en beslutinstans har tillkommit som saknats tidigare.

När det gäller IT-sidan har en medarbetare svårare att se fördelar men tror att det även 

kommer att bli bättre där. Två medarbetare vet inte om förändringarna inneburit fördelar och 

förändringarna känns oklara. Det verkar som AOC tycker att det är viktigt med gemensamma 

informationsträffar där det gås igenom affärens resultat samt får mer information om vad som 

är på gång. Ofta så har man bara koll på sitt eget arbetsområde. Det känns som om 

ledningsgruppen numera lägger större fokus på att de ska sträva åt samma håll och att de alla 

ska ha en övergripande koll på vad som är på gång. En person uttrycker att förändringarna för 

denna person själv inte har inneburit någon direkt förändring.

7: Tycker du att det finns stöd i belöningssystem som har uppmuntrat dig att jobba för 

förändringarna?

Fem av nio medarbetare anser att det inte finns något stöd i belöningssystem som ska ha 

uppmuntrat till att de ska jobba för förändringarna. En medarbetare blir inte motiverad av 

belöningsprogram utan anser att det viktigaste är att ha en ledning som kan inspirera och 

motivera till en förändring. Två andra medarbetare tycker att belöningssystem är bra och att 

det finns stöd för att arbeta för förändringarna.



47

Teori Medarbetarnas svar
Genomförande av 
förändring

Information via stormöten och intranät vid alla 
omstruktureringar.
En person uttrycker att informationen 2005 var oklar.
År 2008 var det en som hade hört talas om omstruktureringen 
på informella vägar. Informationen under processens gång har 
varit obefintlig och upplägg på intranätet har blivit försenad.
Vissa har nya arbetsuppgifter, andra inte.
Fem menar att koncernledningen inte har god inblick.
Fem tycker att förändringarna har inneburit fördelar.
Två tycker att det finns stöd i belöningssystem, medan resten 
inte håller med om det. 
Beslutsvägarna har blivit tydligare.

Ledarskapsstrategi Medarbetarna tillfrågades inte om ledarskapsstrategi eftersom 
många av dem inte har direktkontakt med AOC.

Motstånd 6/9 menar att åsikter har uttrycks och blivit hörda.
En känner sig rädd att uttrycka sig.
En uttrycker stort missnöje med ny chef.
År 2005: En som bytte tjänst.
2005: En person uttryckt sin oro.
Två uttrycker att de inte känt oro eller farhågor. 
En person uttrycker tillit att arbetsgivaren ska fatta rätt beslut.

Tabell 5 - Sammanfattning av medarbetarnas svar kopplat till teorierna
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5. Analys

I det här avsnittet analyserar vi resultaten från vår undersökning och kopplar de samman 

med de presenterade teorierna.

Syftet med uppsatsen är att beskriva genomförandet av en förändring inom en stor 

organisation, med fokus på hur förändringen har genomförts, ledarskapsstrategi från den 

person som leder införandet, samt motstånd från de berörda.

När undersökningen gjordes utformades en intervjumall efter de teorier som tidigare 

redovisats. Det är den som avsnittet analys bygger på med avsikt att ge en bättre struktur och 

hjälpa läsaren att förstå vårt tillvägagångssätt. Intervjumallen ser ut på följande sätt;

 Typ av förändring

 Ledarskapsstrategi

 Motstånd

Till vår hjälp har vi även använt en sammanfattningstabell över de delar som presenteras i 

tabell 2, 3 och 4. Sammanfattningstabellen finns som bilaga till undersökningen.

5.1 Typ av förändring

Den omorganisation som genomfördes 2005 infördes från ledningen både enligt AOC och 

enligt cheferna. Därmed är denna förändring ett nyskapande av processer som implementeras 

Uppifrån-Ner enligt Orglands matris över förändring.55 När AOC skulle ta över ledningen av 

affärsområde produkt började han fundera på en ny struktur över sin del av organisationen. 

Alla chefer förutom en tror att AOC ligger bakom den senaste strukturförändringen. Detta 

innebär också ett Uppifrån-Ner nyskapande av en process. Någon spekulerar dock i att det kan 

finnas ett spel bakom kulisserna, att AOC rekryterades för att en förändring skulle ta form. . 

En chef uttryckte sig att AOC sannolikt har lyssnat till andras åsikter vilket enligt denna chef 

innebär att vissa idéer kan komma nerifrån. Detta behöver dock inte tyda på att det skulle vara 

ett nyskapande av process Nerifrån-Upp eftersom detta enligt Orgland skulle innebära en 

                                                
55 Orgland, ss. 51-100.
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mycket mer omfattande involvering underifrån. Orgland talar till exempel om benchmarking 

och problemlösningsgrupper för denna typ av förändring.56

Enligt AOC kommer initiativet till nytänkandet från VD och koncernledning. Även de 

intervjuade cheferna uppfattar det som att förändringen i tankesättet kommer från 

koncernledningen. Ett exempel på ett nyskapande av en horisontell process57 som uppkom 

genom intervjuerna var att en av de tillfrågade cheferna menar att nytänkandet grundar sig i 

en utvecklingsprocess som startades år 2005. Genom den process blev beställarna ansvariga 

för hela produktutvecklingsprocessen vilket man kan se som en korsfunktionell process. 

Denna process har dock inte studerats närmare i denna undersökning.

Enligt Orgland är det i initieringsfasen av nyskapande av processer Uppifrån-Ner viktigt att 

diagnostisera situationen.58 Enligt AOC fanns det efter omorganisationen år 2005 mer att 

önska eftersom rollerna var otydliga. Den dåvarande ledningsgruppen för AO produkt var för 

stor och beslutförigheten var dålig och tog lång tid enligt AOC. En annan indikation på 

problem var enligt AOC att produktområdet låg lägre än medel vid undersökningar av 

medarbetarnas åsikter. AOC ger genom dessa beskrivningar ett intryck av att ha en god bild 

av situationen och vilket innebär att han utfört en diagnostisering. Även de intervjuade 

cheferna är samstämmiga i uppfattningen att AOC har en tillräckligt god inblick i hur saker 

och ting fungerar inom organisationen. De tillfrågade medarbetarna tycker inte att ledningen 

har en god inblick men några av dem menar att det inte är deras uppgift att ha det. Däremot 

uttrycks från en av medarbetarna en avsaknad av chefer på områdesnivå med god inblick. 

Eftersom cheferna tycker att AOC har en god inblick i verksamheten men medarbetarna 

uttrycker att ledningen inte har det kan visa på olika uppfattningar beroende på perspektivet. 

Enligt Orgland skulle en bristfällig inblick betyda att en viktig del i den första fasen inte ha 

uppfyllts vilket innebär att det skulle uppkomma svårigheter med genomförandet av 

processen59.

En annan del i den inledande fasen är att skapa en vision för processen. Efter intervjun med 

AOC kan vi konstatera att vi inte fått något tydligt svar på vad visionen för förändringarna 

varit. Det enda som AOC säger är att han har presenterat förändringarna med hjälp av bilder.

                                                
56 ibid., ss. 197-219. 
57 ibid., ss. 158-175.
58 Ibid., ss. 52-58.
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Bland de intervjuade cheferna anser majoriteten att tydlig vision inte kommunicerats. Orgland 

menar att en vision hjälper till att skapa en optimism inför förändringen och får medarbetarna 

att förstå vad man eftersträvar. Han menar vidare att en klar vision reducerar osäkerhet och att 

varje grupp bör arbeta fram en egen vision i linje med organisationens.60 Några av cheferna 

uttrycker att det är svårt att anpassa bolagets övergripande vision till förändringsprocessen, 

speciellt för de delar av visionen som är svåra att mäta. Misslyckande med att ta fram en 

vision anpassad till den övergripande visionen innebär att en del av den första fasen inte 

uppfylls vilket enligt Orgland kan medföra problem under implementeringen. Alla utom en av 

cheferna känner sig dock delaktiga i arbetet kring omstruktureringen år 2008, vilket skiljer sig 

från hur det var vid omorganisationen år 2005. Orgland menar att det är viktigt med delmål 

under en process. Till dessa kan man även räkna personliga mål. En av cheferna nämner mål 

som något man gör för att man måste. En annan uttrycker ett behov att sätta sig ner med sin 

chef för att fastställa vad målen ska vara. I övrigt menar cheferna att de har mål som stödjer 

affärsområdets övergripande mål, vilket enligt Orgland är av stor vikt.61

Under genomförandet av den senare omstruktureringen samt kring nytänkandet har AOC 

kommunicerat genom bilder och ord. För att förtydliga fokus på vad kunderna vill ha, har han 

använt sig av ett antal historier för att ge en bild av verkligheten. Enligt Orgland är 

kommunikation under denna fas mycket viktig och att använda sig av olika medel gör bilden 

tydligare för de anställda. Detta kan även innefatta symboler, signaler och handling. Vidare 

har AOC försökt informera mycket och försökt använda många olika kanaler för att 

kommunicera, vilket även det enligt Orgland underlättar för att få fram det man vill säga. 

Medarbetarna fick informationen kring omstruktureringen år 2008 i första hand via stormöten. 

De har även kunnat ta del av information via Folksams intranät, vilket stödjer Orglands tankar 

om att använda olika medel och kanaler. 62

När en förändring är genomförd menar Orgland att det är viktigt att utvärdera de förändringar 

som gjorts samt att göra förändringar i system så att de stöder det nya. Enligt en av de 

intervjuade cheferna saknas det en uppföljning av den genomförda omstruktureringen år 2005 

och det är oklart om man uppnådde önskade resultat. Gällande den senare omstruktureringen 

har AOC för avsikt att hålla ett antal stormöten, då han följer upp utvecklingen. Ett sätt som

                                                                                                                                                        
59 ibid.
60 ibid., ss. 62-68.
61 ibid.
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Folksam använder för att följa upp är att de tidigare nämnda speglingarna. När det gäller 

belöningssystem anser fyra av de nio medarbetarna att det inte finns något stöd till 

förändringarna medan två andra tycker att belöningssystem är bra och stödjer förändringarna.

Bland cheferna är det endast en som tycker att belöningssystemet stödjer förändringarna 

medan en annan anser att det är upp till chefen att belöna medarbetarna på olika sätt. Ett 

flertal uttrycker att bonussystemet är för svårt att påverka och att en koppling saknas till 

prestationen. AOC säger även han att det saknas stöd i belöningssystemet, men han tycker att 

Folksam har blivit bättre under de senare åren. Att belöningssystemen inte stödjer 

förändringarna visar enligt Orgland på att något saknas i uppföljningsarbetet men kan också 

härledas till att två av förändringarna pågår och inte har nått den fasen.63

5.2 Ledarskapsstrategi

AOC ser sig själv som att han inte tycker att det är viktigt att det är han som fattar besluten. 

Det viktigaste är att det blir bra beslut, inte egen vinning. Han poängterar att han tycker att det 

är viktigt att de som sitter i ledningsgruppen klarar att fatta beslut själva. Detta tyder enligt 

Hersey Blanchards ledarskapsteorier64 på att han är en ledare med inslag av både en 

deltagande och en otyglad ledarskapstil. Den deltagande ledarskapstilen visas genom att han 

tar del av de andra i ledningsgruppens åsikter, det vill säga en konsultativ inställning. Även att 

han håller möten med ledningsgruppen varje vecka tyder på en deltagande stil. Beroende på 

situation menar AOC att han anpassar sig speciellt med hänsyn till 

ledningsgruppsmedlemmarnas behov av stöd. Han menar att ett par av dem är ovana i sina 

roller vilket innebär, när man jämför med situationsledarskapsmodellen, att de befinner sig i 

situation R3. Det innebär att cheferna har en moderat till hög beredskap för att förändras. 

Även att det finns en kultur på Folksam som innebär att varje beslut ska förankras åt alla håll 

kan medföra att cheferna har svårt att acceptera sina nya roller. Enligt modellen är det en 

deltagande ledarskapsstil som är passande här.65

Sju av de åtta intervjuade cheferna tror eller anser att AOC lyssnar till andras åsikter när 

beslut ska tas, medan den sista inte har någon åsikt om detta. Andra beskrivningar som 

framkommit är att AOC är trygg och delegerar mycket samt att han är tillräckligt stark för att 

                                                                                                                                                        
62 ibid., ss. 68-73. 
63 ibid., ss. 92-100.
64 DuBrin, ss. 144-146.
65 ibid.
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fatta beslut även om han inte har fullt stöd. Två av cheferna tror att AOC anpassar sig efter 

situationen till en viss grad. Alla dessa svar från cheferna tyder på en deltagande konsultativ 

ledarskapsstil. Tre av cheferna befinner sig enligt situationsledarskapsmodellen i situation R3. 

Två på grund av ovilja då de ifrågasatt den organisatoriska tillhörigheten och den tredje 

genom sin osäkerhet i form av personliga farhågor inför den nya rollen. Även detta stödjer 

den delegerande ledarskapsstilen. Resterande, som varken uttryckt farhågor eller ovilja, kan 

antas befinna sig i situation R4. Det innebär att de kan förväntas vara självgående och 

kompetenta. Detta kallar på en delegerande stil, vilket vissa uttryckligen menar att AOC 

använder sig av. Enligt cheferna varierar det när de blev informerade om den senaste 

strukturförändringen. Några fick veta i god tid innan det allmänna stormötet, medan några 

fick informationen endast ett par dagar i förväg. De som fick veta i god tid kan antas vara mer 

förberedda för förändringen. Det ska enligt DuBrin innebära att olika strategier borde 

användas gentemot de olika grupperna av chefer.66

Enligt AOC är många av Folksams medarbetare osäkra på sin kompetens, eftersom de har

jobbat väldigt länge inom företaget. För vissa är det deras enda arbetsgivare någonsin. Även 

detta skulle kunna leda till att de inte är redo att acceptera förändringar, alltså att de befinner 

sig i situation R3. Vidare kan nytänkandet med att sätta kunden i fokus leda till att de grupper 

som inte är utbildade i produktutveckling kan uppleva att de inte är redo för förändringen.

Några av medarbetarna uttrycker att det har varit problem med intranätet, varvid information 

som utlovats har blivit försenad. Även detta kan ha medfört att de inte varit redo för 

förändringen. Majoriteten av medarbetarna som vi fått svar från kan dock utifrån deras svar 

anses ha en hög beredskap för att acceptera förändringarna, det vill säga att de befinner sig i 

situation R4 enligt modellen. Över lag uppfattar även cheferna att deras medarbetare var redo 

att förändras och majoriteten har varit positiva till förändringarna.67

5.3 Motstånd

I empirin kan man enligt Hirschmans teori, Exit, Voice and Loyalty, utläsa att medarbetarna 

och cheferna i det studerade fallet tagit sig uttryck främst genom Voice. Cheferna har enligt 

AOC uttryckt sina känslor för honom och de reaktioner han har fått har varit varierade. De har 

enligt AOC uttryckt sina känslor för honom. Alla de intervjuade cheferna säger att de har gett 
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uttryck för sina åsikter, och majoriteten upplever att de blivit hörda. Klagomålen underifrån 

har enligt alla cheferna varit få, men en av dem menar att det inte alltid är enkelt att framföra 

negativa åsikter. Cheferna anser dock att medarbetarna har tillfälle att uttrycka sina känslor 

vid möten och andra tillfällen.

Två av cheferna har lämnat Folksam, men enligt dem själva av andra anledningar än att de 

varit missnöjda. Den ena fick möjlighet att i samband med omstruktureringen år 2008 gå i 

pension, och den andra fick en tjänst vid ett annat bolag som enligt AOC gav en större och 

mer passande utmaning än vad han kunde erbjuda. Båda dessa är exempel på Exit som bygger 

på substituerbarheten, att alternativet är mer attraktivt. En av medarbetarna upplevde en stor 

oro efter omorganisationen år 2005, rörande hur organisationen skulle klara av de nya 

sparkraven. Denna person var inte nöjd med sin nya position och menar att han/hon inte 

skulle ha trivts om han/hon stannat kvar. Personen i fråga valde att byta jobb inom bolaget, 

efter att ha upplevt att den nya chefen inte var lyhörd. Från personens svar på enkäten kan 

man utläsa att ett försök till att enligt Hirschmans teori använda Voice gjorts, men då detta 

inte fungerade valde personen att utöva Exit. Hirschman menar att när en medarbetare har en 

svag ställning, och därigenom inte kan påverka organisationen, medför en högre benägenhet 

att byta arbetsgivare samt en lägre benägenhet att använda sig av Voice. Ett byte av avdelning 

inom ett och samma bolag kan även det ses som en Exitoption. Cheferna menar att ett antal 

medarbetare har lämnat företaget, även om omsättningen generellt sett är låg. De uttrycker

dock alla att de som har slutat eller bytt jobb har gjort det på grund av personliga 

utvecklingsmöjligheter.

Eftersom majoriteten av cheferna och medarbetarna har valt att uttrycka sina åsikter, men 

ändå stannat kvar inom bolaget, kan man enligt Hirschman utläsa en hög grad av lojalitet 

gentemot bolaget. Han menar vidare att en medarbetare kan stanna kvar trots missnöje, det 

vill säga att lojaliteten kan aktivera Voice, och skjuta upp Exit för en tid. Bland de intervjuade 

cheferna var det två som tyckte att deras avdelningar inte riktigt passade in i den nya 

organisationen, men båda dessa har valt att jobba på som vanligt i alla fall. De menar dock 

båda att de har gett uttryck för sina synpunkter till sina respektive chefer. En anledning till att 

de valt att stanna kvar inom bolaget är enligt AOC att de är i den åldern att det inte är 

intressant (nära pension). Detta innebär enligt Hirschman att substituerbarheten för dessa 

personer är låg. Ett annat exempel på Loyalty är en av medarbetarna som efter 

omorganisationen år 2005 blev av med sin tjänst. Denna person valde efter en tid att söka sig 
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till en annan del av Folksam, och stannade därmed kvar istället för att utöva Exit och byta 

arbetsgivare. Många av de intervjuade och de som svarat på våra enkäter har arbetat inom 

Folksam mellan 10-20 år. Detta kan vara ett annat tecken på Loyalty inom företagskulturen.68

Enligt Orgland kan avsaknad av tidig kommunikation leda till rykten, vilket i sin tur kan leda 

till onödig oro inom organisationen.69 AOC höll ett möte med alla medarbetare för att 

informera om omstruktureringen år 2008, och planerar ett antal uppföljningsmöten för att 

undvika frågor. Han informerade de berörda cheferna några dagar innan, och gav dem 

möjlighet att lämna synpunkter och förslag. På så vis ville han få cheferna att känna sig 

delaktiga. Sex av de åtta cheferna menar att de fick information i god tid innan förändringen, 

och att de är nöjda med mängden av information de då fick. De övriga två upplevde att 

informationen kom hastigt, men en av dem hade sina aningar om att något skulle hända i och 

med chefsbytet.

Medarbetarna uppger att de tagit del av information via stormöten, intranätet och från chefer. 

En av dem menar att ingen info läckt ut innan mötet, medan en annan uppger att information 

har erhållits via informella vägar. En av cheferna uttrycker att medarbetare kommit in på 

kontoret när de känt sig förvirrade angående vad som händer, och då har denna chef samlat 

avdelningen och haft förtydligande genomgångar. Orgland menar att det är viktigt för 

management att ta tag i och diskutera de rykten som går, vilket denna chef har gjort.70

Orgland presenterar i sin bok Beckhard och Harris tankar kring att mobilisera engagemang. 

De menar att man ska identifiera de individer vars engagemang behövs. Vidare talar de om att 

man behöver få med sig en kritisk massa för att lyckas genomföra förändringen på ett 

effektivt sätt.71 AOC försöker informera på så många ställen som möjligt, för att därigenom 

nå den kritiska massan som håller med om riktningen. Han säger att denna kritiska massa 

behövs för att klara av de motståndsfickor som uppstår på vägen.

                                                
68 Hirschman, ss. 76-83.
69 Orgland, s. 69.
70 ibid., ss. 83-92. 
71 ibid., s. 75.
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6. Slutsatser och reflektioner

I detta avslutande kapitel drar vi slutsatser från vår undersökning med utgångspunkt i 

undersökningens övergripande frågeställningar samt för en diskussion över resultaten.

6.1 Slutsatser

Den första frågeställningen var: Hur har förändringarna genomförts? Genom vår analys av 

den information vi erhållit genom undersökningen kan vi säga att de studerade 

förändringsprocesserna främst har varit nyskapande Uppifrån-Ner, eftersom initiativen 

kommit från koncernledningen eller AOC. Grunden för förändringen i tänkandet kommer 

ifrån en horisontellt nyskapande process men införs i sig Uppifrån-Ner. Den första 

omorganisationen år 2005 ger intryck av ha varit en relativt stängd omorganisation där 

medarbetarna inte har känt att det har kunnat påverka. Enligt vår uppfattning så har 

majoriteten av cheferna från den gamla ledningsgruppen känt att de har haft möjlighet att 

påverka och uttrycka sina känslor kring omstruktureringen år 2008. De två som påverkades 

negativt av omstruktureringen var också de som uttryckte minst möjlighet till påverkan. Enligt 

Orgland hade mer involvering i processen underlättat för dem.  Medarbetarna under cheferna 

anser vi inte har haft någon större möjlighet att påverka förändringarna.

Vår andra frågeställning var: Vilken ledarskapstrategi har använts från den ledare som var 

högst ansvarig för förändringen? AOC använder sig enligt DuBrin av en deltagande 

ledarskapstil, det vill säga att han lyssnar och tar till sig av chefernas åsikter. Han menar själv 

att han anpassar sig lite efter hur mycket stöd han känner att de nya ledningsgrupps-

medlemmarna behöver. AOC försöker att få sina medlemmar i ledningsgruppen att vara 

självgående, men fortfarande vara tydlig med vilka beslut som fattas i vilken instans. De 

tillfrågade cheferna delar AOCs uppfattning om hans ledarskapsstil. Medarbetarna har inte 

blivit tillfrågade angående AOCs ledarskapsstil, eftersom de generellt sett inte har direkt 

kontakt med AOC på det vis som cheferna har.

Den sista frågeställningen var: Har motstånd till förändringen uppstått och hur har det i så 

fall tagit sig i uttryck? Genom de svar vi erhållit kan man utläsa att motståndet till den senaste 

omstruktureringen år 2008 inte har varit så omfattande. Det motstånd som uppkommit har 

varit från ett par chefer som uttryckt funderingar kring organisationstillhörigheten. Vi 

upplever dock att dessa personer inte ser det som ett tillräckligt stort problem för att sätta sig 
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emot, men de har uttryckt sina åsikter till sin chef. I samband med omorganisationen år 2005 

genomfördes effektivisering samt en nedskärning av anställda. Detta kan vara en orsak till att 

några medarbetare uttryckte att de kände en oro över anställningssäkerheten när den senare 

omorganisationen tillkännagavs. När det gäller nytänkandet ser vi att vissa specialistgrupper 

har ifrågasatt detta, vilket kan ses som ett tecken på motstånd.

6.2 Reflektioner

Genom vår undersökning har vi lagt märke till är att det finns brister i kommunikationen av 

en vision för omstruktureringarna. Vi upplever dels genom de svar vi fått från chefer och 

medarbetare, liksom på grund av att AOC inte direkt svarar på vår fråga gällande vision, att 

en vision för omstruktureringen inte är klar. Vi tror att en tydlig vision skulle hjälpa till att få 

alla att dra åt samma håll, och en förklaring till hur förändringarna stödjer Folksams 

övergripande vision tror vi skulle vara gynnsamt för processen. 

Omstruktureringen 2005 skulle behöva följas upp för att ge de anställda en känsla av att något 

har uppnåtts. Vi anser att det skulle vara bra för organisationen att ta fram de positiva 

effekterna för att motivera de anställda.  Vidare är det viktigt att fortsätta som planerat med 

informationsmöten kring den pågående omstruktureringen, för att ge medarbetarna 

uppföljningar.

AOCs ledarskapstil anser vi passar de chefer som sitter i ledningsgruppen, speciellt eftersom 

han anpassar sig lite efter person och ger mer stöd till dem som han tycker behöver det. Han 

menar att han vill att de i slutändan ska klara sig så mycket som möjligt utan hans stöd, vilket 

är passande då dessa personer har mycket erfarenhet av Folksam och/eller 

ledningsgruppsrollen. 

Det är lätt att se AOCs bakgrund som konsult. Han uttrycker sig gentemot oss i korrekta 

termer och med en säljande stil. Detta medför att vi vill ifrågasätta att det verkligen är så som 

han berättar för oss. Ett sunt tänkande av en chef på den nivån är dock inställningen att 

försöka delegera ansvaret för de olika delarna och få de respektive cheferna att känna tillit till 

sin egen förmåga.
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AOC uppger att innan han tog över samlade han in åsikter från andra personer för att på så vis 

få inspiration och stöd för sina idéer. Detta kan ha varit ett sätt att förankra idéerna och bygga 

upp ett stöd från nyckelpersoner i processen, vilket vi tror var en bra förberedelse för de 

berörda cheferna. Enligt AOC har han inte upplevt några större svårigheter med införandet av 

omstruktureringen år 2008. Några av cheferna har varit missnöjda på grund av nedgång i 

status, medan andra har varit nöjda med sina nya roller. Det verkar dock som om de som har 

berörts negativt inte var förberedda, och det var kanske de personer som var i störst behov av 

det.

En reflektion som vi har gjort är över AOCs val att ha sin plats i ett normalstort kontor. En 

anledning är att signalera att han inte är bättre än andra, vilket vi tycker kan vara en 

fungerande symbolisk handling och bra för att försöka bryta den tydliga hierarkin. Även detta 

beslut tyder på en god kunskap i management teorier. Men man kan även fundera på om 

effekterna av detta alltid är de man hoppas på. Till exempel så kan medarbetare regera med att 

undra varför chefen ska vara speciell och göra tvärtemot vad som är den vanliga seden. Detta 

tror vi kan bli speciellt uppmärksammat på ett bolag som Folksam med långa traditioner.

De speglingar som görs på Folksam tycker vi kan vara ett bra sätt att följa upp det arbete som 

görs, men att det skulle kunna genomföras mer frekvent än vartannat år. Sådana 

undersökningar är väldigt resurskrävande, men ett förslag är att genomföra liknande, kanske 

mer fokuserade på affärsområdets problem. Detta kan även brytas ner till att göra dem på 

avdelningsnivå. Detta är speciellt viktigt eftersom AOC menar att AO Produkt normalt sett 

ligger sämre till än andra delar av Folksam.

Vi ser ett orosmoln i att några av cheferna uttrycker att man sätter mål för att man måste, och 

att det är något man arbetar med om man får tid över. Det är viktigt att mål som sätts är 

genomtänkta och uppnåeliga under den utsatta tidsperioden. Vi tror att det är något som man 

skulle ha fördel av att trycka på. Ett annat orosmoln är att en av medarbetarna utrycker att det 

saknas chefer på mellannivå med god inblick i verksamheten ”på golvet”.

Som avslut vill vi kommentera en svaghet i vår undersökning som har uppstått eftersom vi 

fick en låg svarsfrekvens på de enkätundersökningar vi skickade ut. Endast nio av nitton 

utskickade enkäter till medarbetare blev besvarade. Det kan finnas olika anledningar till detta, 

till exempel att det inte är helt ovanligt att folk inte orkar med att svara på enkäter. En 
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anledning kan även vara att det är något som de tänker att det är något de ska göra senare, för 

att sedan komma ihåg det när svarstiden har gått ut. Det kan vara ett tecken på att man inte 

vill delge sina åsikter. En högre svarsfrekvens hade naturligtvis varit önskvärt, och lett till ett 

bättre underlag för vår studie. En styrka är dock att vi fick möjlighet att intervjua alla de 

chefer som tidigare satt i ledningsgruppen, trots att en person gått i pension, och att en annan 

bytt företag.
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Bilagor

Förteckning av förkortningar:

AO – Affärsområde

AOC – Affärsområdeschef/Affärsområdeschefen

Intervjumallen ser ut på följande vis:

 Typ av förändring

 Ledarskapsstrategi

 Motstånd
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Intervjufrågor till affärsområdeschef produkt

Fråga 1: Vilken är din bakgrund och nuvarande position i organisationen?

Fråga 2: Var kommer initiativet till omstruktureringen ifrån? Egen idé eller på uppdrag?

Fråga 3: Var kommer initiativet till det nya sättet att tänka ifrån?

Fråga 4: Har visioner för förändringarna tagits fram? Om ja finns det samband med 
Folksams övergripande vision? Finns det uttalade mål med processen?

Fråga 5: Har visionen för förändringen och/eller organisationen använts vid 
kommunikationen med de anställda?

Fråga 6: Har du arbetat med att ”sälja in” förändringen/idéerna i kommunikationen med de 
berörda?

Fråga 7: Finns det stöd i administrativa program och belöningssystem som uppmuntrar en 
förändring i kommunikationen gentemot kunderna?

Fråga 8: Har förändringarna medfört ett behov av utbildning?

Fråga 9: På vilket sätt använder du dig av ledningsgruppen när viktiga beslut ska fattas? 
Vilken ledarskapsstil använder du dig av? Stödord: Autokratisk/deltagande/otyglad

Fråga 10: Har du tagit del av dina medarbetares åsikter kring förändringen?

Fråga 11: Upplevde du de anställda som redo att förändras? Kompetens, vilja…
Hade det någon inverkan på din ledningsstrategi?

Fråga 12: Anpassar du din ledningsstrategi beroende på olika individer? Förklara.

Fråga 13: Vilken bild har du av hur det fungerade innan förändringarna genomfördes?

Fråga 14: Har dina medarbetare gett uttryck för sina känslor inför förändringen?

Fråga 15: Har du upplevt om de anställda varit motstridiga mot förändringsarbetet?

Fråga 16: Hur många har självmant slutat/bytt avdelning sedan förändringarna började?
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Intervjufrågor till de berörda cheferna

Fråga 1: Vilken är din bakgrund och nuvarande position i organisationen? Har du fått 
förändrade arbetsuppgifter på grund av omstruktureringen?

Fråga 2: Känner du dig delaktig i de mål som satts upp för de två förändringarna?

Fråga 3: Speglar dina personliga mål för ditt arbete det övergripande målet för Folksam?

Fråga 4: Vet du om en vision för förändringsprocesserna har tagits fram? Ser du ett samband 
med Folksams övergripande vision? Vilka är målen med processerna?

Fråga 5: Varifrån kommer initiativet till de två förändringarna?

Fråga 6: Känner du att affärsområdeschefen har en god inblick i hur det fungerar ”på 
golvet”?

Fråga 7: Tycker du att det finns stöd i administrativa program/belöningssystem för 
förändringarna?

Fråga 8: Hur skulle du beskriva affärsområdeschefens ledarskapsstrategi? Använder han 
samma strategi gentemot alla?

Fråga 9: Känner du att dina åsikter har blivit hörda angående beslut om förändringarna?

Fråga 10: Upplevde du att du själv och medarbetarna under dig var redo att förändras? 
Stödord: Kompetens, vilja…

Fråga 11: När fick du veta att denna förändring skulle genomföras? Hur fick du 
informationen? Var den tillräcklig?  Hur har informationen varit under processens gång?

Fråga 12: Känner du att förändringarna har inneburit fördelar hittills och hur tror du att det 
går i framtiden?

Fråga 13: Hur kände du inför förändringarna när du först fick kunskap om dem? Har dina 
känslor förändrats under tidens gång? Om du upplevt några farhågor, vilka var det största?

Fråga 14: Har du gett uttryck för dina positiva/negativa känslor? Har du fått reaktioner 
underifrån?

Fråga 15: Vet du om det är några under dig som självmant bytt eller slutat på din avdelning?
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Frågor till medarbetare på Folksam

De förändringar som vi koncentrerar oss på är omorganisationen som genomfördes 2005 samt 

omstruktureringen av ledningsgruppen tidigare i år.

De svar som vi får kommer att behandlas konfidentiellt och ditt namn kommer inte att skrivas 

ut i den färdiga uppsatsen. 

1: Vilken är din bakgrund och nuvarande position i organisationen? Har du fått förändrade 

arbetsuppgifter pga. omstruktureringen?

2: När fick du veta att förändringarna skulle genomföras? Hur fick du informationen?  Hur 
har informationen varit under processens gång?

3: Hur kände du inför förändringarna när du först fick kunskap om dem? Har dina känslor 
förändrats under tidens gång? Om du upplevt några farhågor, vilka var det största?

4: Har du gett uttryck för dina positiva/negativa känslor? Känner du att dina åsikter blivit 
hörda?

5: Känner du att koncernledningen har en god inblick i hur det fungerar ”på golvet”?

6: Känner du att förändringarna har inneburit fördelar hittills och hur tror du att det går i 
framtiden?

7: Tycker du att det finns stöd i administrativa program/belöningssystem som har uppmuntrat 
dig att jobba för förändringarna?

Vi skulle vara tacksamma om vi fick era svar senast den 2 maj på vår mejl.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar Camilla Östh och Martina Sjösten
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Teori
Typ av förändring
Uppifrån-Ner
1. Diagnostisera, motivera 
behov av förändring, skapa 
vision, ta fram delmål.
2. Kommunicera visionen, 
ta tag i rykten och 
motstånd, mobilisera 
engagemang.
3. Anpassa system och 
utvärdera.
Horisontellt
1. Identifiera process, 
fastställ vision, bestäm 
fokus.
2. Skapa team, designa ny 
process, skapa pilot.
3. Kontinuerlig 
processutveckling, mätetal.
Nedifrån-Upp
1. Skapa missnöje med 
nuläget, ta fram vision om 
framtiden.
2. Skapa 
problemlösningsgrupper, 
arbetslag.
3. Fortlöpande utbildning.

AOCs svar
År 2005: initiativ från ledningen. Rollerna blev 
otydliga, och därför satte sig inte den nya 
strukturen ordentligt. Dåligt förberedd från 
ledningens sida.
År 2008: initiativ från AOC, funderingar 
inleddes hösten 2007, men totalt hade han nästan 
ett år på sig att kolla med andra och byta idéer. 
Han ansåg att ett behov av en mindre 
ledningsgrupp. Vid möten var många bara 
intresserade av sitt eget område.
Kunden i fokus: initiativ från koncernledamöter 
och VD, med utrymme för hur det ska 
genomföras. Frustration i att tidigare varit dåliga. 
Kundenkäter visade att något saknas.
Vision: Viktigt att uttrycka vad man vill 
åstadkomma. Inget svar dock på specifik vision.
Kommunikation: Svarar inte på om visionen har 
använts, men presenterar med hjälp av bilder.
Förlösa de som vill och övertyga de av annan 
åsikt.
Försöker informera på många ställen.
Stormöten – berättar om effekten på 
organisationen.
Cheferna fick möjlighet att lämna förslag och
synpunkter.
Mycket information – kanske för mycket ibland
Dåligt stöd i belöningssystem, men har blivit 
bättre.
Har försökt att isolera motståndare och ta 
speciella möten med dem.
Uppföljning: spegling en gång var eller vartannat 
år. Produkt ofta dåligt betyg vid dessa.
Mycket som skulle behöva förändras, men fokus 
på max 3 saker.
Symboler – rumsstorlek.

Chefernas svar
År 2005: initiativ koncernledningen.
Vision: Någon tror att de har hört, men över 
lag är uppfattningen att ingen uttalad vision 
finns. Däremot skäl till varför. Svårt att 
skapa en vision för processen som speglar 
den övergripande visionen.
Uppföljning saknas.
År 2008: initiativ AOC, men en person 
menar att det kan finnas spel bakom detta. 
Mer öppen process än 2005.
Kunden i fokus: Initiativ koncernledningen.
Mål: fyra uttrycker att personliga mål 
reflekterar övergripande mål. En uttrycker 
att mål bara är något som sätts upp för att 
man måste, och en menar att det finns behov 
att sätta sig ner med sin chef. En person 
menar att AOC inte har haft tid att formulera 
mål. Svårt med övergripande mål som inte 
går att mäta.
AOC har tillräckligt god inblick i hur det 
fungerar.
En person nämner små problem i 
administrativa program, medan en annan 
menar att de alltid ligger efter.
En tycker att belöningssystem stödjer 
förändringarna, resten inte. Svårt att påverka. 
6 av 8 tycker att informationen varit 
tillräcklig och i god tid innan.
Förändringarna har inneburit fördelar. 
Tydligare organisation. Positiva bilder av 
framtiden.
En person har haft förtydligande möten när 
den har fått signaler underifrån att det 
behövts.

Medarbetarnas svar
Information via stormöten och 
intranät vid alla 
omstruktureringar.
En person uttrycker att 
informationen 2005 var oklar.
År 2008 var det en som hade hört 
talas om omstruktureringen på 
informella vägar. Informationen 
under processens gång har varit 
obefintlig och upplägg på 
intranätet har blivit försenad.
Vissa har nya arbetsuppgifter, 
andra inte.
Fem menar att koncernledningen 
inte har god inblick.
Fem tycker att förändringarna har 
inneburit fördelar.
Två tycker att det finns stöd i 
belöningssystem, medan resten 
inte håller med om det. 
Beslutsvägarna har blivit 
tydligare.

Ledarskapsstrategi
Situation R1
- låg beredskap: 
oförmögna, ovilliga eller 
osäkra.
- autokratisk stil.

Situation R2
- moderat beredskap: 
oförmögna men villiga 
eller självsäkra.
-autokratisk/konsultativ 

stil. Säljande.
Situation R3
- moderat till hög 
beredskap: förmögna men 
ovilliga eller osäkra.
- deltagande stil.
Situation R4
- hög beredskap: förmögna 
och villiga eller självsäkra.
- delegerande stil.

Lyssnar till andras åsikter.
Stödjer de han tror behöver stöd.
Vill få de i ledningsgruppen att våga ta beslut på 
egen hand.
Ta beslut först – stäm av med AOC efteråt.
Fokus på personer, inte roller, i 
omstruktureringen.
Ledningsgruppsmöten varje vecka.
Inte viktigt vem som fattar besluten, bara de blir 
bra.
Företagskultur av att förankra allt åt alla håll –
försöker komma bort från detta.
Förändringen i februari: alla chefer fick info 
innan och möjlighet att lämna synpunkter. Han 
upplever att de därför känner sig delaktiga.
Anställda kan vara osäkra kring sin kompetens 
eftersom de inte har arbetat någon annanstans.

Lyssnar, informerar, öppen.
Vågar gå sin egen väg. I slutändan beslutar 
han, men det är som det ska vara.
Majoriteten menar att de känt sig delaktiga 
och har fått bolla med chefen, en uttrycker 
dock sig som inte delaktig. Förändringen 
2005 kände de sig inte delaktiga i.
Kommunikation med mellanchefer är inte så 
omfattande.
Ett par tror att AOC anpassar sig till 
situationen.
Förändring i tankesätt svårt för de 
medarbetare som inte är utbildade för det. 
Antagligen har aktuarier och jurister svårast.

Motstånd 
Voice: uttryckta åsikter 
(positivt och negativt).
Exit: lämna organisationen.

Exit vs. Voice
-sannolikhet.
-ställning och 

förhandlingsstyrka.
- substituerbarhet.

Loyalty: Använder Voice 
men stannar.
Loyalty > Voice > 
Fördröjer Exit.

Kritiska massan för att överkomma 
motståndsfickor.
Vissa klättrade, andra degraderades.
Missnöje på grund av nedgång i status.
Anser att cheferna har fått uttrycka sig.
Enda Exit var pension.
Osäkerhet kring kompetens, ger enligt AOC extra 
motstånd.
Inga stora problem med implementeringen.
Problem när folk måste tänka om gentemot vad 
de brukar göra.
Han tror att det inte har varit stor 
personalomsättning eftersom det inte har 
förändrats så mycket.
Två personer som haft svårast att anpassa sig är i 
den åldern att det inte direkt är intressant att byta 
bolag.

Många av cheferna har arbetat länge inom 
bolaget.
Har uttryckt sina åsikter. Mestadels positiva.
Få klagomål underifrån, men man har gett 
utrymme att komma in med åsikter.
Tror inte att någon har slutat på grund av den 
senaste omstruktureringen. (personlig 
utveckling)
Tidigare missnöje på mellanchefsnivå för att 
allt gått trögt, finns antagligen kvar till viss 
del.
De flesta upplever förändringarna som 
positiva.

6/9 menar att åsikter har uttrycks 
och blivit hörda.
En känner sig rädd att uttrycka 
sig.
En uttrycker stort missnöje med 
ny chef.
År 2005: En som bytte tjänst.
2005: En person uttryckt sin oro.
Två uttrycker att de inte känt oro 
eller farhågor. 
En person uttrycker tillit att 
arbetsgivaren ska fatta rätt beslut.


