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1. INLEDNING 

Anställda inom det svenska arbetslivet har under de senaste decennierna varit 

med om förändringar av arbetsmarknaden, vilket för individen kan ha medfört 

ändrade villkor i form av en ökad kortsiktighet och mer osäkra förutsättningar, 

exempelvis genom att den upplevda tryggheten i en anställning minskar (Allvin, 

Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006; Näswall, Sverke & 

Hellgren, 2001). Den osäkerhet som i många fall präglar arbetslivet både vad 

gäller arbetsgivarens framtid och den egna arbetssituationen kan leda till ökad 

stress för arbetstagaren (Angelöw, 2004; Näswall et al., 2001; Theorell, 2003). 

Allvin et al. (2006) menar att en sådan osäkerhet i kombination med ett ökat 

fokus på självförverkligande gör att kraven på den arbetande individen inte bara 

kommer från livets professionella sfär utan också från den privata sfären. 

 

Utvecklingen på arbetsmarknaden har som konsekvens av en ekonomisk 

globalisering bland annat gjort att företag blivit allt mer föränderliga (Alvesson 

& Sveningsson, 2008). Denna föränderlighet kan gälla såväl verksamhetens 

inriktning och storlek som dess geografiska marknad (Sennett, 1998). Enligt 

Rees och Edwards (2009) har internationella företagssammanslagningar blivit 

vanligare det senaste decenniet. Att olika företag går samman kan ses som ett 

logiskt resultat av en ökad förändringsbenägenhet (Docherty & Huzzard, 2003). 

Att företag från olika länder går samman kan förstås som en följd av 

globaliseringen (Allvin et al., 2006). Enligt Angelöw (2010) kännetecknas 

förändringarna i arbetslivet ofta av oförutsägbarhet och att såväl tempo som 

konkurrens tenderar att öka samt att nya former för arbete och organisation 

utvecklas. Även ändrade styrformer såsom hur chefs- och ledningsfunktioner 

struktureras och en anpassning till mer internationella förutsättningar nämns 

som vanliga beståndsdelar i ett föränderligt arbetsliv. Det finns sålunda många 

aspekter av organisationsförändring och vilka delar av organisationen som 

berörs (Alvesson & Sveningsson, 2008). Flera forskare (Alvesson & 

Sveningsson, 2008; Palm, 2000; Røvik, 2000) diskuterar huruvida 

effektivisering och kontinuerlig förändring för att skapa konkurrenskraft kan 

orsaka att företag, för att säkra sin överlevnad, genomför förändringar som inte 

motsvarar förväntningarna. Att företag lyckas balansera vinstintresset och de 

mänskliga värdena kan vara väsentligt för att en förändring ska vara 

framgångsrik (Pfeffer, 2010), i synnerhet då personalen inte sällan beskrivs som 

ett företags viktigaste resurs (Wilkinson, 2005).  

 

I det ovan beskrivna klimatet på arbetsmarknaden ställs kraven på ökad vinst för 

företagen i viss mån mot välbefinnande och trygghet hos de anställda (Allvin et 

al., 2006). Men vad händer egentligen med de mänskliga intressena när 

företagens verksamhet inriktas på vinst och effektivisering? Är arbetslivet i 

förändring verkligen så mörkt och dystert som det emellanåt framställs inom 
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arbetslivsforskning eller finns det andra erfarenheter? Denna studie handlar om 

hur anställda på ett företag upplever en förändringsprocess. Vårt intresse riktas 

mot hur medarbetare påverkas av de osäkra förhållanden som kan råda i en 

organisationsförändring. Vi har haft förmånen att få genomföra studien i en 

verksamhet där organisationsförändringen har sitt ursprung i att två företag, 

företag X och företag Y, gått samman till Det nya företag X. Fortsättningsvis 

kommer dessa benämningar att användas när företagens namn avses. En 

beskrivning av den studerade verksamheten återfinns i avsnitt 3.2. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka medarbetares upplevelser av 

förändringsarbete till följd av en sammanslagning av två företag. Utifrån detta 

har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Hur har medarbetarna reagerat på förändringen? 

 Vilka faktorer har bidragit till medarbetarnas upplevelser av 

förändringsprocessen? 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning och teorier om förändring av 

organisationer samt arbetande individers villkor i en kontext där utveckling och 

förändring förekommer. Först behandlas olika organisationsförutsättningar vid 

förändring, därefter viktiga aspekter av individens upplevelse. Valet av 

teoretiska utgångspunkter grundar sig i en vilja att förstå individen och dennes 

upplevelse av förändringsarbete. För detta behöver omgivningen förstås, 

eftersom individen ses som en del av ett större sammanhang. 

 

2.1 Organisationen i förändring 

Förändring i organisationer kan gälla att tillföra eller ta bort organisatoriska 

nivåer, avdelningar eller ändra strukturella förutsättningar (Nilsson, Wallo, 

Rönnqvist & Davidson, 2011). Vad en organisationsförändring innebär, hur en 

sådan kan gå till och varför den görs behandlas i detta avsnitt. Hur 

organisationer kan förstås samt kulturella och gruppsykologiska aspekter av 

organisationer berörs också.  

2.1.1Vad är en organisationsförändring? 

Nilsson et al. (2011) beskriver förändring som att gå från ett stabilt tillstånd till 

ett annat stabilt tillstånd och menar att förändringsarbete i organisationer har 

blivit en vanlig företeelse som knappt väcker uppseende längre. Att se 

förändring som ett före och efter-läge, men inte processen mellan dessa tillstånd 

menar Alvesson och Sveningsson (2008) är problematiskt, då det är själva 

processen som är intressant för förståelsen av organisationsförändringar. 

Bolman och Deal (2005) menar att en överensstämmelse mellan organisationens 

nya struktur och dess omgivning avgör hur lyckad organisationsförändringen 

blir och för att uppnå detta behövs både ett mikro- och ett makroperspektiv när 

alternativen för strukturering av organisationen utvärderas. 1900-talets 

utveckling av alternativ för att organisera en verksamhet, från industrialismens 

arbetsdelning och specialisering till de senaste decenniernas business re-

engineering, lean production och ständiga förbättringar genom till exempel 

Kaizen, följer världens allt större komplexitet (Bratton & Gold, 2007). Røvik 

(2000) har i en studie konstaterat att det går mode i organisationsförändringar 

och att olika ”recept” varit mer eller mindre populära under olika decennier 

under perioden 1960-1996.  

 

Organisationsförändring kan förstås utifrån var den startar, top down, vilket 

innebär att ledningen initierar förändringsprocessen och fattar besluten rörande 

den, eller bottom up, som betyder att det är organisationens medarbetare som 

driver förändringen (Nilsson et al., 2011). En organisationsförändring kan också 

beskrivas i termer av vilken omfattning den har och varför förändringen sker 

(Alvesson & Sveningsson, 2008). Ett begreppspar som används för att förklara 
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olika slags organisationsförändringar är den evolutionära förändringen och den 

revolutionära förändringen (Alvesson & Sveningsson, 2008; Nilsson et al., 

2011). Den evolutionära förändringen kan vara såväl planerad som spontan men 

innebär i båda fallen en långsammare och stegvisare förändring än den 

revolutionära. En revolutionär förändring är istället mer grundlig och innebär 

oftast att organisationen förändras såväl strukturellt som kulturellt. Bolman och 

Deal (2005) beskriver organisationsförändring i termer av omstrukturering och 

menar att en sådan kan leda till förvirring, motstånd och i vissa fall att 

effektiviteten sjunker.  

2.1.2 Hur kan en organisationsförändring gå till?  

I såväl managementlitteratur som inom företagsekonomi och 

personalvetenskapen förekommer en mängd olika metoder för att genomföra en 

förändring av organisationen (Docherty & Huzzard, 2003; Nilsson et al., 2011). 

Beer och Nohria (2000) beskriver, utifrån sin forskning, teori E och teori O som 

de två grundläggande perspektiven på förändring. Å ena sidan existerar inom 

somliga förändringsprojekt uppfattningen om att ekonomiska incitament är de 

viktigaste motiven till förändring för en organisation. Denna syn benämns teori 

E. Å andra sidan finns bland vissa studerade förändringsprojekt en mjukare 

ansats, teori O, där mänskliga värden och förändring av organisationskulturen 

betonas som centralt. Nilsson et al. (2011) framhåller att exempelvis lärande 

främst ges utrymme inom teori O. Dock, vilket Beer och Nohria (2000) påtalar, 

kan teori E vara en förutsättning för att resurser till sådant som lärande 

överhuvudtaget finns. Beer och Nohria (2000) hävdar vidare att den mest 

framgångsrika förändringen är den som kan förena de båda till synes motstående 

perspektiven med såväl lönsamhet, konkurrensfördelar och ökad effektivitet som 

resultat. 

 

Att se förändringar enligt Lewins trestegsmodell innebär att det finns tre stadier 

för individers uppfattningar, i form av normer och värderingar, under en 

förändringsprocess (Alvesson & Sveningsson, 2008). I första skedet utsätts 

dessa uppfattningar för upptining genom att de ifrågasätts och utmanas, genom 

till exempel projekt, kurser eller föreläsningar. Under steg två sker själva 

förändringen, exempelvis genom att verkliga fysiska förändringar sker såsom 

byte av arbetsplats eller förändring av arbetsgruppers sammansättning. Dessa två 

steg är vanligen initierade av organisationsledningen. Slutligen sker 

återfrysningen, vilket innebär att den nya situationen blir stabil, något som kan 

ske först när förändringen i steg två fått acceptans av medlemmarna inom 

arbetsgruppen.  

 

Ett vanligt sätt att omorganisera en verksamhet är genom downsizing, alltså en 

minskning av personalstyrkan (Allvin et al., 2006; Alvesson & Sveningsson, 

2008; Bratton & Gold, 2007). Downsizing behöver inte vara en långsiktig 
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strategi utan kan vara ett sätt att minska mängden personal till följd av så skilda 

orsaker som ökad vinst, minskad vinst eller genomförda effektiviseringsåtgärder 

(Bolman & Deal, 2005). Docherty och Huzzard (2003) diskuterar downsizing 

tillsammans med lean production och andra mer eller mindre nya sätt att 

omstrukturera en organisation och benämner dessa doktriner inom management-

området. Lean production har beskrivits som en strategi där icke-värdeskapande 

aktiviteter, processer och anställda tas bort för att inte resurser ska användas i 

onödan (Nilsson et al., 2011). Begreppet ”rightsizing” har använts för att 

förmedla en mer positiv bild av downsizing, genom att organisationen tillåts 

söka efter sin optimala mängd anställda (Wilkinson, 2005).  

 

Hållbarhet i organisationer innebär att det finns en långsiktighet när det gäller 

planering och beslutsfattande inom en organisation (Docherty & Huzzard, 

2003). Under de senaste decennierna har hållbara organisationsförändringar 

kommit att bli en företeelse som intresserar forskare (Wilkinson, 2005). 

Hållbarhet i organisationer kan också innebära en strävan efter ömsesidig 

respekt mellan ledning, anställda och företagets kunder (Docherty & Huzzard, 

2003). Pfeffer (2010) visar på att hållbarhet hittills mest handlat om ekologi eller 

sociala värden, men inte tillräckligt fokuserat på människors möjlighet till hälsa, 

utbildning och rättvisa. Wilkinson (2005) menar att praktiker såsom downsizing 

kan hota hållbarhet i organisationer om de inte hanteras ordentligt. Pfeffer 

(2010) vill införa begreppet mänsklig hållbarhet, som behandlar hur 

organisationens verksamhet inverkar på människors fysiska och psykiska hälsa 

samt deras välbefinnande.  

2.1.3 Vilka drivkrafter finns för organisationsförändring? 

Vad som driver förändringar i en organisation har beskrivits på olika sätt. Ett 

exempel är Sennett (1998) som menar att takten i förändring av och inom 

organisationer drivs av ekonomisk globalisering eftersom organisationen 

påverkas av sin omvärld. Ekonomisk globalisering kan beskrivas som en 

generell utbredning av en kapitalistisk samhällsstruktur och friare 

marknadskrafter, att villkoren för handel avregleras och med detta att handel 

såväl som investeringar över regions- och nationsgränser blivit viktigare inom 

många länders ekonomier (Docherty & Huzzard, 2003).  

 

En effekt av ekonomisk globalisering är att konkurrensen kan öka när ett företag 

inte längre agerar enbart på en nationell marknad i konkurrens med inhemska 

rivaler, utan kan agera i princip över hela världen (Mankin, 2009). Denna ökade 

konkurrens kan fungera som drivkraft för förändring av organisationen. Bland 

andra drivkrafter för förändring finns förvärv och försäljning av bolag mellan 

koncerner, sammanslagning eller uppdelning av bolag och nedläggning av icke-

lönsamma verksamheter (Alvesson & Sveningsson, 2008). Ekonomisk 

globalisering kan enligt Docherty och Huzzard (2003) även medföra 
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internationella uppköp, där företag i ett land köps upp av utländska företag. I 

spåren av företagsförsäljningar kan nyckelfunktioner såsom lednings-, ekonomi- 

och marknadsenhet centraliseras, eller funktioner som finns dubbelt efter 

företagssammanslagningen elimineras genom downsizing. Studier visar dock att 

downsizing inte alltid ger den önskade effekten (Bolman & Deal, 2005). En 

förklaring till att downsizing ändå är så populär som strategi för företag som 

avser att omorganisera kan förklaras som ett anammande av modetrender 

(Alvesson & Sveningsson, 2008; Pfeffer, 2000; Røvik, 2000). Utsatta för 

omvärldens tryck kan en organisation se sig tvungen att implementera strategier 

och strukturer som är på modet och genom detta legitimera sin existens (Nilsson 

et al., 2011). Enligt Bolman och Deal (2005) representerar strukturen i en 

organisation hur problem hanteras i företaget och om denna problemlösning inte 

längre ses som tillräcklig genomförs organisationsförändringar, vilket kan ses 

som en drivkraft för förändring. Andra orsaker till att företag behöver förändras 

kan vara på grund av teknologiska framsteg, individers strävan efter personlig 

utveckling eller förverkligandet av individers egna agendor (Alvesson & 

Sveningsson, 2008).  

2.1.4 Organisationen som ett öppet system 

Inom systemteori beskrivs ett system som bestående av olika delsystem, vilka 

tillsammans bildar en helhet som är beroende av att de olika delarna är i balans 

(Adams & Galanes, 2009). Begrepp som är grundläggande inom systemteori är 

input, throughput, output och environment. Input beskrivs som de resurser som 

kommer in i systemet, throughput är den påverkan på systemet som orsakas av 

själva verksamheten inom systemet och output är resultatet av systemets 

produktionsförlopp. Environment är den yttre miljö och kontext systemet 

befinner sig i och därmed måste förhålla sig till. Vikten av feedback betonas i 

somliga beskrivningar av system (Bratton & Gold, 2007). I dessa fall är 

feedback den återkopplingsprocess som genereras när output från systemet 

omvandlas till ny input eller som omgivningens svar på den output som systemet 

ger (Adams & Galanes, 2009).  

 

Utifrån systemteori kan organisationen ses som ett system där helheten är lika 

viktig att se som de olika delsystemen (Alvesson & Sveningsson, 2008). Om ett 

delsystem fallerar, påverkas helheten. Beroende på i vilken utsträckning ett 

system samverkar med sin omgivning, kan systemet vara mer eller mindre öppet 

eller stängt (Adams & Galanes, 2009). Om systemet är öppet innebär det att 

organisationen är utsatt för påverkan och influenser utifrån, samt är i ständig 

interaktion med sin omgivning (Nilsson et al., 2011). Denna omgivning kan 

exempelvis vara organisationens ekonomiska, politiska eller sociala kontext 

(Bratton & Gold, 2007).  
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Johnson (1992) benämner, i sin variant av systemteori, organisationen som en 

kulturell väv bestående av ett centralt synsätt, jämförbart med systemet, format 

av ett antal delsystem för belöning och kontroll, kommunikation, riter, rutiner, 

historier, myter och symboler samt maktstrukturer. Här betonas, liksom inom 

systemteorin, att de olika delsystemen inte kan ändras var för sig utan att övriga 

delsystem och själva synsättet påverkas. Enligt Alvesson och Sveningsson 

(2008) innebär synen på organisationen som ett öppet system också att 

organisationskultur endast ses som ett av flera delsystem som behöver arbetas 

med vid en organisationsförändring, vid sidan av organisationens övriga delar.  

2.1.5 Organisationskultur 

Enligt Mankin (2009) är kulturen i en organisation antaganden som finns 

oreflekterat hos de anställda och tas för givna. Även Alvesson och Sveningsson 

(2008) och Johnson (1992) beskriver organisationskultur som något 

förgivettaget, som människor har gemensamt. Alvesson och Sveningsson (2008) 

menar också att kultur inom organisationer kan ses som en mental företeelse 

snarare än som beteenden, vilket innebär att kulturen är det som styr beteendet 

snarare än det som är beteendet. Røvik (2000) betonar i sin definition av 

organisationskultur att det handlar om informella normer som kan verka 

styrande på medarbetares sätt att vara. Dessa normer ”kommer till uttryck i 

värderingar, trosföreställningar, ideologier och identifikationer” (Røvik, 2000, s. 

188). Organisationskulturen anses vara svårare att förändra än att exempelvis 

ändra strategi eller struktur i organisationen (Mankin, 2009). 

 

Två sätt att se organisationskultur är dels att en organisation har en kultur, där 

kulturen är något som finns vid sidan av organisationen, och dels att 

organisationen är en kultur, där kultur utgör en del av organisationens existens 

(Alvesson & Sveningsson, 2008; Bolman & Deal, 2005). Skillnaden kan 

illustreras genom att en organisation som har en kultur inte förändras av att 

människor försvinner eller tillkommer, och individerna färgas av 

organisationskulturen. När en organisation är en kultur utgör individerna 

kulturen som också förändras av att människor kommer och går. 

Organisationskultur beskrivs även som det som över tid, när organisationen 

utvecklas, tar sig uttryck i ritualer, myter och annan symbolik (Bolman & Deal, 

2005). Schein (1986) kritiserar snabba och ytliga insatser för att försöka skapa 

en organisationskultur och tydliggör att framväxandet av en organisationskultur 

snarare är en evolutionär process.  Schein (1990) beskriver också hur kultur är 

något som lärs. Kultur är utifrån ett sådant synsätt på samma gång både en 

produkt och en process, som ständigt konkretiseras och förnyas (Bolman & 

Deal, 2005). Ytterligare ett synsätt på organisationskultur är att den kan delas in 

i tre delar, för det första praktiker såsom hur anställning sker och hur befordran 

går till, för det andra symboler, däribland varumärket och de värdeord som 

formuleras för att understödja detta och slutligen företagets språkbruk (Allvin et 
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al., 2006). Även Schein (1990) ser organisationskultur som något tredelat, med 

en kärna bestående av gemensamma antaganden, ett nästa lager där normer och 

värderingar finns och slutligen på ytan artefakter som är mer konkret 

observerbara, såsom företagets klädkod och produkter. Dessa tre lager 

samverkar och interagerar likt delar i ett system (Alvesson & Sveningsson, 

2008). Enligt Schein (1990) kan det bland annat vid företagssamgåenden uppstå 

såväl överensstämmelse som konflikt mellan de olika organisationskulturerna i 

vart och ett av dessa tre lager. Det som i ett lager verkat vara synergieffekter 

mellan två företag kan i värsta fall i ett annat lager visa sig så oförenligt att det 

leder till att samgåendet avbryts.  

2.1.6 Grupptillhörighet och social identitet i organisationen 

En grupp kan definieras som en samling människor med minst tre personer som 

har ett gemensamt syfte, som interagerar med och utövar påverkan på varandra 

och på något sätt är beroende av varandra (Adams & Galanes, 2009; Nilsson, 

2005). Grupper kan klassas som antingen en primärgrupp, det vill säga en 

informell grupp med nära relationer mellan medlemmarna, eller en 

sekundärgrupp, alltså en formell grupp utan djupare känslomässiga band mellan 

individerna (Adams & Galanes, 2009). En arbetsgrupp eller andra grupper i 

arbetslivet kan tillhöra båda dessa kategorier beroende på till exempel hur länge 

gruppen existerat (Angelöw & Jonsson, 2000). I en organisation skapas vanligen 

formella grupper av olika slag och kännetecknande för denna form av grupp är 

tydliga mål och uppgifter (Adams & Galanes, 2009). Det kan också finnas 

skrivna anvisningar för en sådan grupp, vilka reglerar form och funktion för 

gruppen (Angelöw & Jonsson, 2000). Inom eller vid sidan av formella grupper 

kan informella grupper existera, spontant tillkomna utifrån gemensamma 

intressen av något slag och helt eller till viss del oberoende av den formella 

gruppens uppgift (Nilsson, 2005). En informell grupp och den tidigare nämnda 

primärgruppen kan ha mycket gemensamt och har i vissa fall också samma 

funktion för individen (Angelöw & Jonsson, 2000).   

 

Grupper kan skilja sig åt vad gäller normer, värderingar, hur makt hanteras och 

hur kommunikation går till (Angelöw & Jonsson, 2000). Eftersom detta varierar 

mellan grupper kan det innebära att individen anpassar sig beroende på vilken 

grupp denna befinner sig i. Genom att till exempel behärska för verksamheten 

relevant jargong och teknik, kan individen höra samman med en grupp, vilket 

kan spegla en yrkesidentitet som individer utvecklats in i genom sitt sociala 

sammanhang (Allvin et al., 2006). Enligt en studie av Allen (2006) påverkades 

individer som var nya på jobbet positivt i sin benägenhet att stanna kvar om de i 

början av sin anställning blev ”inbäddade” i arbetets sociala miljö, genom att tas 

in i den sociala kontext som företaget befann sig i, både internt och externt. 

Socialisationen i arbetslivet är således viktig för att individen ska känna 

tillhörighet till olika grupper och genom detta få en vi-känsla (Angelöw & 
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Jonsson, 2000). En studie av Haslam, Oakes, Reynolds och Turner (1999) fann 

att det var troligare att medlemmar av en grupp skulle dela självbild om denna 

självbild först tydliggjordes i form av att gemensamma drag och värderingar 

diskuterades. En grupps identitet kan också ofta vara beroende av att andra 

grupper existerar, eftersom det då finns något att förhålla sig till och jämföra sig 

med (Haslam et al., 1999). Att upptäcka skillnader mellan den egna och den 

andra gruppen stärker den egna identiteten.  

 

2.2 Medarbetare i förändringen 

Oavsett varför en organisationsförändring genomförs påverkas medarbetarna 

(Docherty & Huzzard, 2003). Exempelvis kan ökad arbetsbelastning skapa 

stress (Palm, 2000) och downsizing skapa en rädsla för att förlora jobbet 

(Näswall et al., 2001).  Områdena som behandlas nedan berör den osäkerhet 

som individen kan uppleva vid förändring, individens reaktioner samt vad som 

kan påverka upplevelsen i båda riktningar, till det bättre eller sämre.  

2.2.1 Stress i arbetslivet 

Begreppet stress har definierats på många olika sätt och kan exempelvis 

beskrivas som ”en särskild relation mellan individen och omgivningen som av 

individen värderas som påfrestande eller överskrider dennes resurser och 

därmed riskerar dennes välbefinnande” (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 195). 

Även Allvin et al. (2006) menar att stress handlar om en obalans mellan 

individens förmåga och de utifrån kommande kraven. Stress kan också förstås 

på tre sätt: som känslomässiga upplevelser, som sociala reaktioner och som 

fysiologiska reaktioner (Angelöw & Jonsson, 2000).  

 

En stark medverkande faktor till de sjukskrivningar som kan ses i arbetslivet kan 

vara att arbetsbelastningen för enskilda individer blivit alltför hög och de 

upplever en känsla av stress (Palm, 2000). När ett företag genomför downsizing 

leder det i många fall till att de kvarvarande medarbetarna ska klara av att 

genomföra samma mängd arbetsuppgifter som tidigare. Enligt Allvin et al. 

(2006) förekommer strategier för att hantera ökad arbetsbelastning inom ramen 

för ordinarie arbetstid genom att självmant öka arbetstakten och dra ner på raster 

och luncher. Stress i arbetet kan också påverka den privata sfären när allt större 

ansvar läggs på den enskilde individen att tillgodose sina intressen i arbetslivet 

genom att hålla sig anställningsbar och kompetent samtidigt som kraven på 

rörlighet och flexibilitet ökar (Palm, 2000). När den negativa stressen inte 

avgränsar sig till arbetslivet utan stjälper över till privatlivet kan detta medföra 

att individer känner sig osäkra och otrygga över framtiden (Allvin et al., 2006). 

Att arbetslivet också kräver större flexibilitet kan ytterligare medföra att arbetet 

inkräktar på fritiden (Perski, 2003). Detta kan ta sig uttryck i att individer tar 

med sig arbetet hem och är ständigt tillgängliga. Denna flexibilitet passar en del 

arbetstagare och anammas utan vidare problem, medan det för andra innebär en 
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betydande stressfaktor enligt Allvin et al. (2006). De fann i sina studier att 

individer reagerar olika på hög arbetsbelastning, vissa med stor arbetsvilja 

medan andra kände sig osäkra och ensamma. Detta blev särskilt problematiskt i 

somliga fall, när organisationskulturen medförde att inte klaga eller tvivla på sin 

förmåga. 

 

Nära sammankopplat med stress är kontroll (Angelöw & Jonsson, 2000). Att 

vilja ha kontroll över sin egen situation och ha tillräckligt handlingsutrymme 

kan ses som ett starkt mänskligt behov (Theorell, 2003). Angelöw och Jonsson 

(2000) beskriver att kontroll över den egna situationen kan tjäna som en buffert 

som skyddar mot stress. Utan kontroll kan långvarig och svår stress leda till 

ohälsa samt förhöjd fysiologisk sjukdomsrisk genom olika fysiska och 

psykosomatiska reaktioner (Perski, 2003). Något som företag i förändring kan 

göra för att minska osäkerheten och stressen för de anställda är att ge tillräcklig 

information om det som händer (van Dam, Oreg & Schyns, 2008). Om 

ledningen istället är dålig på att kommunicera kan exempelvis ryktesspridning 

uppstå, vilket kan leda till ytterligare osäkerhet.  

2.2.2 Roller och förväntningar 

I många familjesituationer förekommer ett dubbelarbete, där heltidsarbetande 

individer efter jobbet kommer hem för att vara förälder och ta hand om hushållet 

(Perski, 2003).  I karriärsamhället är arbetet självklart av vikt enligt Allvin et al. 

(2006), men vi förväntas också självförverkliga oss genom att till exempel vara 

bra föräldrar (Agervold, 2001). I dessa situationer, där livspusslet och balansen 

mellan de två sfärerna privatliv och arbetsliv ska hanteras, blir fenomen som 

rollöverbelastning centrala (Allvin et al., 2006). Rollöverbelastning innebär att 

individen upplever flera förväntningar från olika håll som inte går att förena, 

vilket gör att kraven hamnar i konflikt med varandra och skapar stress. En annan 

benämning på detta fenomen är rollkonflikt, där intra-rollkonflikter kan innebära 

att individen upplever motstridiga förväntningar på beteendet i en roll och inter-

rollkonflikter handlar om att individen samtidigt har flera roller med tillhörande 

skilda förväntningar (Angelöw & Jonsson, 2000).  

 

En roll kan definieras som en del av en relation som har tillräcklig struktur för 

att namnges, exempelvis relationerna lärare-elev och chef-medarbetare (Nilsson, 

2005). Till en roll hör också ett rollbeteende, alltså förväntningar på ett bestämt 

beteende utifrån den roll som innehas. Vikten av att uppvisa ett beteende i 

enlighet med ens roll härrör från att individer vanligen granskas och värderas 

utifrån hur deras sätt att handla överensstämmer med de förväntningar från 

omvärlden som en roll för med sig (Angelöw & Jonsson, 2000). Dessa 

förväntningar är kopplade till den internaliseringsprocess som går ut på att 

individen integrerar de utifrån kommande uppfattningarna med sitt eget jag. I 

nästa skede kan dessa förväntningar omvandlas till förväntningar på sig själv. 
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Krav ställs då inte längre enbart av andra, utan även individen själv kan skapa 

krav som är svåra att uppfylla när det råder oklarhet kring vilket beteende som är 

det föredragna för en viss roll. Rollöverbelastning eller andra rollkonflikter i 

arbetslivet förknippas ofta med negativa företeelser såsom bristande trivsel och 

låg produktivitet (Nilsson, 2005). Enligt en studie av Allen, Freeman, Russell, 

Reizenstein och Rentz (2001) kan rollöverbelastning vara kopplat till individens 

engagemang för sitt jobb och benägenheten att stanna kvar i samband med att 

organisationsförändringar sker.  

2.2.3 Trygghet och otrygghet i anställningar  

Anställningstrygghet kan sägas vara den trygghet individer upplever vad gäller 

sina framtida anställningar (Näswall et al., 2001). Ofta kan organisationers 

förändringsarbete innebära generell osäkerhet inför framtiden, varför även 

individer som får behålla sitt arbete i samband med downsizing kan uppleva en 

känsla av bristande anställningstrygghet eller anställningsotrygghet (Palm, 

2000). Anställningsotrygghet kan ses som en förväntan om att förlora sin 

anställning och verkar mer oroande än en faktisk vetskap om kommande 

arbetslöshet, enligt en studie av Näswall et al. (2001). Anställningsotrygghet 

beskrivs som individens subjektiva uppfattning i kombination med den objektiva 

verkligheten. Anledningen till att upplevelsen av anställningsotrygghet är 

vanligare vid förändringsarbete anses vara att kontexten av förändringen 

påverkar.  

 

Anställningsotrygghet nämns ibland som en del av begreppet survivor 

syndrome, ungefär överlevnadssyndrom, som syftar på den kvarvarande 

personalens ofta negativa upplevelser i samband med downsizing (Allen et al., 

2001; Appelbaum, Delage, Labib & Gault, 1997). Överlevnadssyndrom beskrivs 

som olika beteenden och känslor som återfinns hos de medarbetare som fått 

behålla sina jobb efter en downsizing. Bland dessa beteenden och känslor finns 

bland annat osäkerhet inför möjligheten att behålla jobbet, upplevd orättvisa, 

skuldkänslor och minskad motivation (Appelbaum et al., 1997). Att behöva 

samarbeta med nya kollegor innebär en ytterligare påfrestning i samband med 

downsizing enligt Amundson, Borgen, Jordan och Erlebach (2004), som 

bedömer att rådgivning och gruppstärkande aktiviteter såsom teambuilding kan 

minska de negativa effekterna av downsizing.  

 

Anställningstrygghet kan också förstås som den anställningsbarhet individen 

besitter och hur väl individen klarar av att anpassa sig till de nya kraven i 

arbetslivet (Palm, 2000; Perski, 2003). Anställningsförhållanden som tidigare 

kännetecknades av att de var långa, trygga och fokuserade på lojalitet har de 

senaste decennierna övergått till att vara korta, osäkra och kräva stor flexibilitet 

och rörlighet av arbetstagaren (Allvin et al., 2006). Individen kan därigenom 

förväntas vara mer aktiv och inte förlita sig på arbetsgivarens välvilja, varvid 
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förmågan att skapa egna kontaktnät är central (Palm, 2000). Allvin et al. (2006) 

beskriver hur den anställningsbara individen förväntas se förändringar som 

utmaningar snarare än som hot. En sådan individualisering på arbetsmarknaden 

med ökat ansvar hos arbetstagaren för den egna framtiden tycks inte passa alla 

utan kan öka anställningsotryggheten (Näswall et al., 2001; Perski, 2003). Det 

kan också vara svårare att överblicka sin situation när det egna företagets 

agerande inte är avgränsat till lokala förutsättningar utan kan ha global koppling, 

vilket gör att individen måste ha ett större perspektiv för att försöka bedöma sin 

framtid (Sennett, 1998). Anställningstrygghet kan dessutom vara en viktig 

beståndsdel i upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön (Agervold, 2001). 

Eftersom den anställdes välbefinnande minskar på grund av 

anställningsotryggheten kan detta medföra negativa konsekvenser för 

organisationen, såsom minskad arbetstrivsel och minskat engagemang (Palm, 

2000). 

2.2.4 Delaktighet 

En viktig komponent för att minska upplevelser av oro vid organisationers 

förändringsarbete är delaktighet (Angelöw, 2004). Delaktighet kan innebära till 

exempel att delta i beslutsfattande och ha möjlighet att påverka sin egen 

arbetssituation, något som kan fungera som ett skydd för individen i stressade 

situationer (Yrkesinspektionen, 2000). Studier har visat att det finns en positiv 

relation mellan delaktighet i ett förändringsarbete och hur lätt en individ har för 

att acceptera olika beslut samt ett samband mellan delaktighet i 

förändringsarbetet och minskad negativ syn på förändringen (van Dam et al., 

2008). Delaktighet kan leda till en ökad förståelse för varför förändringen 

genomförs och därmed ett minskat motstånd till förändringen. När medarbetare 

inkluderas i en förändring kan också bättre förutsättningar för motivation till det 

fortsatta arbetet skapas (Nilsson et al., 2011). Målstyrning och självstyrande 

grupper är några av de olika strategier som finns för att öka delaktigheten 

(Angelöw, 2004).  

 

Att öka delaktigheten genom att från ledningens sida delegera ansvar till de 

anställda visar en tillit som är viktig för att medarbetarna ska känna sig 

uppskattade (Yrkesinspektionen, 2000). Det är inte alltid så lätt för en chef att 

delegera ansvar till medarbetarna för att göra dem delaktiga, eftersom det 

innebär att släppa på kontrollen (Angelöw, 2004). Ansvaret för att göra 

medarbetare delaktiga ligger dock inte endast på cheferna. Eftersom det inte går 

att anta att alla medarbetare vill ha samma grad av delaktighet i arbetet och 

synen på vad som är en bra arbetssituation samt bra arbetsvillkor skiljer sig, är 

det viktigt att varje individ tycker till om hur stor delaktighet just denne person 

vill ha i ett förändringsarbete (Agervold, 2001). Dock är det fortfarande chefers 

ansvar att göra individer och arbetsgrupper medvetna om att det finns möjlighet 

att vara delaktig i förändringsarbetet, vilket skapar en bättre arbetsmiljö 
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(Angelöw, 2004). Genom god kommunikation kan ledningen öka medarbetares 

upplevelse av att bli hörda, vilket kan göra att individer känner sig mer delaktiga 

i arbetet (Agervold, 2001). Nära sammankopplat med delaktighet är stöd som i 

många fall krävs för att medarbetares delaktighet ska kunna möjliggöras 

(Angelöw, 2004). 

2.2.5 Stöd 
Studier visar att risken för sjukdom minskar när individer har bra stöd i sin 

sociala omgivning, till exempel på arbetet (Theorell, 2003). Socialt stöd 

motverkar stressymtom och anses därför kunna bidra till att motverka olika 

fysiologiska sjukdomar (Perski, 2003). Ett bristande stöd från kollegor, chefer 

och ledning skulle följaktligen kunna påverka hälsan negativt (Angelöw, 2004). 

Socialt stöd kan vara av stor vikt vid förändringsarbete, eftersom stödet som fås 

under speciellt pressade situationer kan medverka till en minskad stressnivå. 

Andra former av stöd är känslomässigt och informativt stöd (Orth-Gomér, 

2003). Känslomässigt stöd ges främst av ens partner eller nära vänner, snarare 

än av chefer och arbetskamrater (Falkenberg, 2011). Det känslomässiga stödet är 

dessutom ett grundläggande mänskligt behov (Orth-Gomér, 2003). Theorell 

(2003) menar däremot att även kollegor och chefer kan erbjuda känslomässigt 

stöd. Skillnad kan göras mellan stöd från chefer och stöd från medarbetare på 

samma nivå och mer stöd verkar sökas från kollegorna än av chefen 

(Falkenberg, 2011). Arbetskollegor kan också bidra med det informativa stödet 

genom att hjälpa till att identifiera problem och finna lösningar på dem (Orth-

Gomér, 2003). Tillgången på stöd kan således vara beroende av individens egen 

förmåga att knyta sociala band och skapa relationer. Angelöw (2004) nämner 

även värderande stöd, som erhålls via feedback och kan leda till en förbättrad 

självbild och självvärdering samt ökat självförtroende.  

2.2.6 Hinder vid förändringsarbete 

Att individer kan vara förändringsobenägna kan förstås på flera sätt (Nilsson et 

al., 2011). En orsak kan vara att chefer förespråkar olika metoder för förändring 

vilka inte implementeras fullt ut utan endast skapar osäkerhet, då förändringar 

kommer och går i takt med chefers rörlighet. En annan anledning till motstånd 

mot förändring kan vara att förändringar är på modet och det inte är fråga om 

behovet av förändring, utan snarare vilket förändringsrecept som företaget ska 

följa (Røvik, 2000). Att förändringar ständigt genomförs och omgivningen inte 

upplevs som stabil kan leda till en förändringströtthet hos individer (Nilsson et 

al., 2011; Yrkesinspektionen, 2000). Förändringströtthet kan yttra sig genom att 

en förändring möts med cynism och skepsis snarare än entusiasm och förväntan 

(Alvesson & Sveningsson, 2008).  

 

Motstånd kan uppstå i samband med förändringar om medarbetare upplever 

förändringarna som alltför radikala och omfattande (Alvesson & Sveningsson, 

2008). Somliga medarbetare tenderar att uppfatta förändringar negativt och 
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försöker undgå förändringen tills det är möjligt att återgå till det tillstånd som 

rådde innan förändringsprocessen inleddes (Nilsson et al., 2011). Medarbetare 

ska alltså inte ses som en homogen grupp under ett förändringsarbete, eftersom 

alla har olika inställning och behov (Alvesson & Sveningsson, 2008). Vad som 

dock är gemensamt för samtliga anställda är att deras inställning till en 

förändring är kritisk för förändringens framgång, varför det är avgörande från 

företagets håll att försöka minimera medarbetarnas motstånd (van Dam et al., 

2008). Att ge tillräcklig information, möjliggöra deltagande samt skapa tillit till 

ledningens målbild med förändringsarbetet är möjliga strategier för att minska 

hindren för förändringen. 

 

En förändring accepteras generellt snabbare av individer som tycker sig ha något 

att vinna av förändringen, medan medarbetare som inte tror att de kommer få ut 

något av en förändring mer troligt kommer att göra motstånd (Nilsson et al., 

2011). De mest förändringsobenägna skulle därför kunna vara de som tror sig ha 

mest att förlora och en bristande motivation kan uppstå om individer inte ser hur 

förändringen gynnar dem. Individers benägenhet att acceptera en förändring 

minskar också om de inte ser något behov av förändring. Dessutom kan det 

psykologiska behovet av trygghet och struktur i livet medföra en rädsla för det 

okända och en ovilja hos personer att lämna den zon där de känner sig säkra 

(Alvesson & Sveningsson, 2008; Nilsson et al., 2011).  

2.2.7 Coping 

Coping är det sätt på vilket en individ handskas med situationer som kan 

upplevas hotfulla och kan fungera som ett slags försvar mot sådana (Olff, 

Brosschot & Godaert, 1993). Det finns ytterligare definitioner av coping, där 

många tycks fokusera på individens förmåga att hantera interna och externa krav 

(Olff et al., 1993; Pilar Matud, 2004). Medin och Alexandersson (2000) betonar 

att coping kan handla om att hantera livet i stort. Det finns olika typer av coping 

såsom aktiv coping, där individen agerar för att lösa problemet eller emotionell 

coping, där individen söker känslomässig stabilitet genom relationer (Pilar 

Matud, 2004). En viktig del av coping är det sociala stödet, vilket kan underlätta 

för individen att söka hjälp eller hitta rätt sorts coping-metod (Medin & 

Alexandersson, 2000). En coping-strategi går ut på att undvika problemet (Pilar 

Matud, 2004). Denna strategi lyfts av vissa forskare fram som en speciell form 

av coping-beteende, medan andra ser det som något av ett motsatt beteende och 

till och med kontraproduktivt för ändamålet (Olff et al., 1993). Coping är inte 

enbart något som individen kan ta hand om (Medin & Alexandersson, 2000). 

Även från företagets sida kan coping understödjas genom en miljö där resurser 

för socialt stöd är tillgängliga, då en coping-strategi kan vara att söka stöd i sitt 

sociala nätverk.  
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3. METOD 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet i studien och de olika 

metodologiska valen beskrivs. Huvudsyftet med detta avsnitt är att underlätta 

kvalitetsvärdering av studien, vilket både kommenteras löpande och i ett särskilt 

avsnitt. Studiens olika steg och processen med att samla in, bearbeta och 

analysera datamaterialet beskrivs för att ge en bild av hur studien gått till. De 

etiska ställningstaganden som gjorts presenteras avslutningsvis.  

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

En kvalitativ utgångspunkt passade studiens syfte och det valda ämnet samt tillät 

ett närmande av problemområdet på ett hanterbart sätt, något som Bryman 

(2011) betonar som centralt i inledningen av en undersökning. Det kvalitativa 

perspektivet gynnades också av att den studerade verksamheten var en 

avgränsad undersökningsgrupp, vilket dock innebar att någon heltäckande 

kartläggning av problemområdet inte kunde göras anspråk på. Utifrån intresset 

för medarbetares upplevelser av ett fenomen valdes en intervjustudie som 

datainsamlingsmetod. Genom att ta del av en individs upplevelse av ett fenomen 

kunde en djupare förståelse för individens kontext och de förutsättningar som 

denna kontext medför uppnås (Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare var vi 

medvetna om att vår förförståelse kunde påverka arbetet med studien. Att helt 

bortse från sin förförståelse menar Bryman (2011) är mycket svårt, för att inte 

säga omöjligt. Förförståelsen utgjordes främst av tidigare kunskaper om 

organisationsförändringar och förändringsprocesser samt hur medarbetare 

påverkas av sådana processer. Dock bedömdes att det viktigaste var en 

medvetenhet om den egna förförståelsen för att särskilja egna antaganden från 

vad som framkommer under datainsamlingen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

3.2 Urval 

Det studerade företaget har kring 100 anställda och är verksamt inom privat 

sektor på den nordiska marknaden. Företagets huvudkontor och flera centrala 

funktioner finns i ett storstadsområde. Företagets förändringsprocess, som 

föranletts av ett företagssamgående, har bestått av bland annat downsizing och 

omstrukturering av affärsområden samt pågått under cirka två år och förväntas 

fortsätta ytterligare en tid. Det ena av de två ursprungliga företagen hade global 

anknytning medan det andra var en nordisk aktör. Organisationsstrukturen i 

företaget kan sägas vara ordnad främst utifrån funktioner men det finns också en 

viss hierarkisk uppbyggnad.
1
 Åtta intervjuer gjordes där urvalet av respondenter 

var varierat, med avsikt att flera individers perspektiv skulle representeras i 

                                                 

 
1
 Denna beskrivning grundar sig på information hämtad från företagets webbplats och samtal med vår 

kontaktperson. 
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materialet. Baserat på ett organisationsschema som kontaktpersonen 

tillhandahöll skapades en urvalslista. För att undvika ett alltför ensidigt urval 

togs hänsyn till respektive medarbetares position och funktion i företaget när 

respondenterna lottades fram utifrån urvalslistan. Målet var att skapa ett urval av 

respondenter som återfanns på varierande organisatoriska nivåer samt har olika 

avdelningstillhörighet. I de fall där en avdelning eller organisationsnivå ansågs 

fylld, gjordes en ny lottning tills urvalet bedömdes representativt för den bild vi 

hade av organisationen. Vårt urval påminde om ett målstyrt urval, eftersom vi 

aktivt såg till att en framlottad respondent uppfyllde kriterier i form av sin 

avdelningstillhörighet och position utifrån organisatorisk nivå (Bryman, 2011). 

Flera respondenter kunde komma från samma organisationsnivå men hade då 

olika avdelningstillhörighet. Vi såg också till att personer från såväl företag X 

som företag Y fanns representerade.  

 

De framlottade respondenterna kontaktades inledningsvis via telefon. Detta 

gjorde vi för att presentera oss och studien på ett personligt sätt som skulle 

kunna göra att de potentiella respondenterna ville delta. När åtta personer tackat 

ja till att delta ansågs det antal intervjuer kunna genomföras som förväntades ge 

ett tillräckligt material. Därefter skickades ytterligare information i form av ett 

missiv och en kort presentation av de ämnen intervjun skulle behandla. Genom 

att skicka ut ett missiv (se Bilaga 1) säkerställdes att samma information ges till 

samtliga deltagare, det ger ett seriöst intryck samt ökar de potentiella 

respondenternas vilja att delta (Patel & Davidson, 2003). Vid nästa kontakt 

bokades tid för intervju med de respondenter som valde att delta.  
 

3.3 Utformning av intervjuguide  

I intervjuerna behandlades tre områden som arbetades fram med utgångspunkt i 

syfte och frågeställningar samt med tidigare forskning i åtanke. Områdena 

berörde respondentens första intryck av förändringen, dennes arbetssituation 

samt upplevelsen av förändringen fram till nuläget. Målet med detta 

tillvägagångssätt var att underlätta arbetet med att besvara frågeställningarna 

och därmed nå studiens syfte. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 

hjälp av en intervjuguide (se Bilaga 2) som utgick från de tre områdena. En 

semistrukturerad intervjudesign bedömdes kunna ge ett kvalitativt datamaterial 

med både djup och bredd (Bryman, 2011). En fördel med semistrukturerade 

intervjuer var att intervjuaren kunde ställa relevanta följdfrågor utefter vad som 

framkom i respondentens svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Samma 

intervjuguide användes till samtliga respondenter. Trots detta blev varje intervju 

unik och tillförde därmed studien ett särskilt bidrag, vilket också är vad den 

semistrukturerade intervjuformen tillåter (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

I utformningen av intervjufrågorna togs hänsyn till en rad olika aspekter som 

beskrivs av Patel och Davidson (2003). Bland annat är det viktigt att inte ställa 
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frågor som är ledande, för långa eller otydliga. Dessutom bör frågor med 

dubbelnegation undvikas, likväl som att ställa två frågor i en. I utformningen av 

intervjufrågorna användes ett enklare språk som inte var för akademiskt och 

facktermer undveks (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden innehöll både 

färdigformulerade frågor och uppslag på följdfrågor.  Den var strukturerad med 

ett introduktionsavsnitt där viktig information delgavs respondenten, ett antal 

bakgrundsfrågor, de tre frågeområdena samt en avslutande del. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) kan en intervju gärna inledas med frågor av 

bakgrundskaraktär. Detta har två syften – dels att respondenten får vänja sig vid 

intervjusituationen, dels att bakgrundsfakta framkommer som kan vara 

användbar i senare skeden av arbetet med studien. Efter bakgrundsfrågorna 

fortsatte intervjuguiden med frågor utifrån respektive område. Antalet frågor 

inom varje område valdes både med hänsyn till att kunna besvara 

frågeställningarna, utifrån områdets natur samt den tid som stod till förfogande. 

Områdena inleddes med öppna frågor för att sedan smalna av mot mer 

detaljerade frågor. Med detta uppnåddes vad Patel och Davidson (2003) 

benämner tratt-teknik. Detta återfanns även i hur områdena ordnades, där det 

första området behandlade ett bredare område och de efterföljande områdena 

hade en ökande grad av specificering.  

 

3.4 Genomförande av intervjuer 

För att höja intervjuguidens kvalitet genomfördes en pilotstudie, något som 

rekommenderas av Patel och Davidson (2003). Två intervjuer gjordes med 

personer med olika grad av erfarenhet från omorganisationer från andra 

kontexter och utan koppling till det studerade företaget. Efter pilotstudien 

gjordes vissa förändringar av intervjuguiden genom att frågor förtydligades och 

vissa uppslag till följdfrågor lades till. Pilotstudien gav också en uppfattning om 

ungefär hur lång tid intervjuerna skulle ta. Dessutom gav pilotundersökningen 

övning i intervjuteknik inför de verkliga intervjuerna.  

 

Intervjuerna genomfördes vid fyra tillfällen under en tidsperiod på två veckor. 

Varje intervju tog cirka en timma att genomföra. Samtliga frågeområden 

behandlades under alla intervjuer. Hur mycket följdfrågor som behövde ställas 

varierade, då respondenterna i flera fall kom in på dessa områden själv. Av 

logistiska skäl skedde intervjuerna huvudsakligen i anslutning till företagets 

lokaler med undantag av två intervjuer som genomfördes per telefon. Vi valde 

att båda delta vid samtliga intervjuer och dela på ansvaret för att ställa frågorna. 

Dock utsågs en av oss till huvudansvarig för att ställa såväl frågor som 

följdfrågor och den andra antecknade och var uppmärksam på hur intervjun 

gick. Detta huvudansvar roterade mellan intervjuerna. Bedömningen gjordes att 

ett sådant upplägg skulle underlätta för den ovane intervjuaren. I likhet med 

Repstad (2007) ansågs också närvaron av två intervjuare kunna bidra till 
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fördelar vid analysen av materialet då det finns två perspektiv på vad som 

framkom under intervjuerna. Ytterligare en anledning till att ansvaret under 

intervjuerna delades upp var för att intervjupersonerna inte skulle bli förvirrade 

över vem de skulle vända sig till. Intervjuerna spelades också in för att få ett rikt 

material som underlättar analysen samt tillåter intervjuaren att fokusera på 

samtalet snarare än att försöka komma ihåg det som sägs (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vi tog ställning till den påverkan som inspelningen kunde ha på 

respondenten, men fann att fördelarna övervägde nackdelarna.  

 

3.5 Bearbetning och analys av data 

Det inspelade materialet transkriberades enligt riktlinjer för transkribering som 

gemensamt utarbetats, baserat på Kvale och Brinkmann (2009). Syftet var att 

transkriberingarna skulle vara så lika som möjligt och därmed underlätta 

analysen. I riktlinjerna ingick både hur transkriberingen skulle se ut och hur 

intervjuutdrag sedan skulle användas. Eftersom ingen fonetisk analys skulle 

genomföras behandlade dessa riktlinjer transkribering på en för vald analys 

lämplig nivå. Fokus låg på det som sades men även pauser och uttryck såsom 

skratt eller suckar noterades för vår egen förståelse (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Det inspelade materialet transkriberades i sin helhet, något som Repstad (2007) 

diskuterar nyttan med. Bedömningen gjordes i detta fall att en helhetsbild av det 

som framkommit under intervjuerna var eftersträvansvärd och därför behövdes 

en fullständig transkribering.  

 

På datamaterialet gjordes en tematisk analys som innebär en identifiering, analys 

och rapportering av mönster eller teman i materialet (Braun & Clarke, 2006). 

Detta är ingen specifik teknik utan något som görs inom flera metoder för 

kvalitativ analys (Bryman, 2011). Vid en analys av detta slag är det viktigt att 

datamaterialet håller sådan kvalitet att det lämpar sig för den valda analysen. I 

enlighet med Braun och Clarkes (2006) metod för tematisk analys inleddes 

arbetet med att bekanta sig med datamaterialet. Därefter genererades koder och 

med ledning av dessa kunde teman sammanställas. Enligt Bryman (2011) anser 

vissa forskare att det är skillnad mellan en kod och ett tema då ett tema utgörs av 

flera koder, medan det för andra är likvärdiga begrepp. I denna studie har ett 

tema bestått av flera koder. Stor vikt lades vid att dessa teman skulle vara 

fylliga. De framtagna temana granskades, definierades och namngavs (Braun & 

Clarke, 2006). I enlighet med det tematiska analysförfarandet lades vikten vid 

vad som sades och inte hur det sades (Bryman, 2011). För att exemplifiera 

studiens teman användes ett urval av intervjuutdrag, vilka hanterades på ett 

konsekvent vis vad gäller återgivning för att säkerställa tillförlitligheten, men 

visar inte vem som har sagt vad med hänsyn till konfidentialitetsaspekten. I detta 

urval har hänsyn tagits till de principer som beskrivs av Kvale och Brinkmann 

(2009), bland annat när det gäller att kontextualisera utdragen och vad gäller 
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balansen mellan intervjuutdrag och text. Vidare återspeglade utdragen det 

insamlade materialet, det vill säga att en så jämn spridning som möjligt av 

respondenternas utsagor presenteras vilket ger en verklighetstrogen bild av 

materialet (Repstad, 2007). I intervjuutdragen användes tecknen [ ] vilket 

markerar att text tagits bort och ersatts för att förtydliga eller dölja känslig 

information. Vidare markerar tecknen (...) att intervjuutdraget ej använts i sin 

helhet. I de fall där respondenten uttryckte sig genom att citera någon för att 

förstärka sitt eget resonemang används citattecken.  

 

3.6 Kvalitetsvärdering 

När det gäller validitet i en kvalitativ studie avses ofta hela forskningsarbetet 

(Patel & Davidson, 2003), något som brukar benämnas tillförlitlighet (Bryman, 

2011). I den aktuella studien beaktades tillförlitligheten genom en utförlig 

metodbeskrivning av viktiga faser i arbetet med studien. I kvalitativ forskning 

finns en risk att respondenter upplever en press att uttrycka sig på ett förväntat 

sätt, utelämna vissa skildringar eller förringa andra (Repstad, 2007). Även om 

dessa faktorer till viss del låg utanför vår kontroll gjordes bedömningen att 

tillräckliga åtgärder vidtogs för att minimera dem, såsom att studiens syfte 

förtydligades samt att konfidentialiteten hos respondenterna poängterades inför 

intervjuerna. Sammantaget gjordes bedömningen att studien har en relativt god 

tillförlitlighet.  

 

För att vidare höja rapportens kvalitet utformades den på ett sätt som syftar till 

att hjälpa läsaren. Vi strävade även efter en tydlighet i upplägget som ytterligare 

skulle möjliggöra en förståelse av studiens genomförande och process. När det 

gäller rapportens disposition utformades rubrikerna för att spegla textens 

innehåll. En genomtänkt struktur användes, i form av att större fenomen 

behandlas först, därefter smalnar resonemanget av mot mer detaljerade 

företeelser, eller omvänt beroende på avsnittets karaktär. För att öka studiens 

trovärdighet användes teori utifrån en bred ingång. Detta belyste de aspekter vi 

avsåg att undersöka och medförde att de tolkningar som gjordes i studien var 

välgrundade. Studiens resultat presenterades utifrån tydliga teman som 

exemplifierades av noga utvalda intervjuutdrag, med syfte att göra det lättare för 

läsaren att få en bild av medarbetarnas reaktioner och upplevelser. Dessa 

faktorer skapade en förståelse för sammanhanget och medverkade därmed till att 

den analys som gjordes och de slutsatser som drogs är rimliga. Genomgående i 

rapporten användes ett språk som vi bedömde var lätt att förstå, men ändå 

passande för det akademiska fältet.  

 

3.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets etiska principer (2002) är något som beaktats i denna studie. 

Avsikten med dessa principer är att kontakten mellan forskare och deltagare i en 
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studie ska ske på ett etiskt sätt. I studien sattes såväl den studerade 

verksamhetens som respondenternas integritet i främsta rummet. Samtliga fyra 

etiska principer iakttogs därför. I enlighet med informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002) delgavs samtliga deltagare innehållet i och syftet med 

studien. Vid första kontakten med respondenterna tydliggjordes frivilligheten i 

deltagandet enligt de kriterier som samtyckeskravet omfattar. Detta framgår 

också av det missiv som deltagarna tog del av inför intervjuerna. Av 

konfidentialitetsskäl presenterades varken företagets namn eller respondenternas 

namn, befattning, kön eller ålder i rapporten. Inte heller markerades vad 

respektive respondent sagt i resultatredovisningen och resultaten diskuterades 

endast på grupp- och fenomennivå för att ytterligare stärka konfidentialiteten. 

Vidare hanterades respondenternas personuppgifter och det inspelade materialet 

så att ingen identifiering kunde göras av en enskild individ eller den studerade 

verksamheten, vilket är i enlighet med konfidentialitetskravet. Detta gällde även 

hur datamaterialet hanterades vid bearbetning och analys samt att materialet 

förstörs när arbetet är avslutat. Det insamlade materialet användes endast för 

forskningssyfte och därmed följdes också nyttjandekravet.   
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4. RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet av vår undersökning, strukturerat dels med hänsyn 

till frågeställningarna, dels utifrån de olika teman som hittats. Det första 

området behandlar de reaktioner på förändringen som medarbetarna uppvisat 

och det andra avsnittet redogör för vad som bidragit till medarbetarnas 

upplevelser under förändringsprocessen. De två samgående företagen benämns 

företag X och företag Y, och beteckningen Det nya företag X avser det 

nuvarande företaget.  

 

4.1 Medarbetarnas reaktioner  

Olika reaktioner på förändringen har framkommit ur datamaterialet. De aspekter 

av oro som berörs är att oro är något individuellt som varierar beroende på var i 

processen företaget är, vad som kan öka respektive minska oron samt hur 

samhällsutvecklingen i stort påverkar upplevelsen av oro. Stress påverkas av 

kontroll över arbetssituationen, balans mellan arbete och privatliv, 

förändringstempot och hur hög arbetsbelastningen upplevts. De två företagen 

har medfört skilda organisationskulturer, olika arbetssätt och en upplevelse av 

vi- och dom-grupper. Medarbetarna har hanterat förändringsprocessen med hjälp 

av olika strategier.  

4.1.1 Oro i samband med förändring 

Förändringar innebär för många en rädsla för framtiden och en oro för vad som 

komma skall. Varje individ har sitt eget sätt att reagera på och förhålla sig till 

förändringen, och det går inte att förvänta sig en viss reaktion. Där vissa 

medarbetare reagerar med att jobba hårdare och anstränga sig mer, gör andra det 

motsatta och gör mindre. En del har också reagerat med känslor såsom ilska 

eller ledsamhet och andra med handlingskraft, lugn eller passivitet. De som 

reagerat med mest lugn har antingen sett förändringen som en möjlighet för dem 

själva, som en hjälp att komma igång med något annat, eller så har de haft andra 

jobbmöjligheter. De som inte reagerat negativt har själva inte mått dåligt, men 

det har påverkat dem att folk runt omkring inte mått bra. Det lyfts fram att 

individen ändå främst tänker på sin egen situation och framtid, om det finns jobb 

eller inte och inte hur det går för företaget eller ens kollegor. Även för de som är 

kvar finns en osäkerhet kring de arbetsuppgifter som utförs och de menar att det 

tar ett tag att komma in i det nya. Vissa nämner oro över den nya organisationen 

och nya kollegor eller arbetssätt att vänja sig vid. Andra talar om att det 

förekommit rädsla för att förlora olika förmåner och liknande som fanns i det 

gamla bolaget. 

 

Det upplevdes ett vakuum i början av förändringsprocessen, från det att 

ledningen informerade om allt som skulle göras, tills att det faktiskt hände 

något. Detta skapade oro, medarbetarna undrade vad som pågick och visste inte 



22 

 

vem de skulle vända sig till. Detta gjorde att motivationen att utföra sitt arbete 

minskade hos en del.  

 
Så jag menar det var ju många veckor, jag skulle säga månader där, då det var väldigt 

stor anspänning och folk visste inte om de skulle ha jobbet kvar och ”jag kanske inte 

ska göra det här så det är ingen idé att jag engagerar mig”. 

 

Även tidigare erfarenhet av förändringsprocesser har betydelse för hur en 

individ reagerar. Vid negativa tidigare erfarenheter av förändringsarbete tycks 

en individ ha svårare att acceptera ytterligare en förändring. Kommentarer som 

”Nej, inte igen” belyser detta. Den initiala oron la sig dock ganska snabbt när 

arbetsuppgifterna under förändringsarbetet klargjordes. Detta gjorde att fokus 

skiftade till att se förändringsprocessens potential som kunskapskälla och 

möjligheter snarare än svårigheter. Detta är vanligt återkommande. 

Beskrivningar av oro har också handlat om att den har kommit och gått i flera 

steg, beroende på var i förändringsprocessen företaget befunnit sig. I början var 

mycket osäkert vilket lindrades när den första informationen kom. Därefter blev 

det värre igen när medarbetarna började fundera på vad som skulle hända.  

 
Men sen kom ju, alltså, det kom ju andra, sen kom ju andra orosmoment, man 

började tala om vad man skulle göra och så vidare. Det är klart. Men kanske, det här 

året innan det blev sålt kanske var det som var värst då (…) då vet man inte vad som 

ska hända då. Men man kanske lär sig hantera det också på olika sätt. 

 

Att förändringen av affärsområdenas organisationer blev klara vid olika 

tidpunkter sågs som en bidragande faktor till oron och även att de olika 

avdelningarna har berörts i varierande grad av downsizingen. Eftersom det 

genom detta tillvägagångssätt har gått att följa de andra avdelningarnas 

förändring kan det ha lett till spekulationer om hur ens egen avdelning kommer 

att se ut när förändringen nått dit. Något annat som bidar till oron är 

”korridorsnack” och rykten. 

 
När det är liksom hemligt eller det är konfidentiellt så blir det mycket snack och 

mycket spekulationer. Och innan man vet, och det tror jag är jobbigt för många innan 

man liksom vet ”det är nånting på gång”. 

 

Oron kan minska genom att se nyttan av sin roll i organisationen. Något som 

också tycks ha påverkat oron är huruvida förändringen upplevts som väntad eller 

inte. Att regelbunden och tydlig information ges från ledningen tycks kunna 

minska oron samt att se hur sådant som informeras om också förverkligas. 

 
Det är tydligt vad som ska ske, och det sker också. Och ja, det blir ju så. Man lyckas 

med det man ska göra, och hur man har lyckats att leverera vinst också under den här 

tiden vilket är väldigt bra också så att. Det skapar ju också en trygghet. 
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Möjligheten att se syfte och mål med förändringen kan försvåras av oro. 

Samtidigt kan arbetssituationen ha inneburit så mycket att göra att det knappt 

funnits tid att fundera över framtiden eller oroa sig. Även om de som är kvar på 

företaget uttrycker en stolthet över att de överlevt förändringsprocessen och 

finner en trygghet att de har fått ett jobb i den nya organisationen, inser de att 

det fortfarande kan ske förändringar i framtiden som kan påverka deras 

situation. På grund av hur branschen ser ut så är förändringar till och med 

ganska väntade och medarbetarna tror sig aldrig riktigt kunna vara säkra.  

 
Sen tror jag att det här är ett sånt företag som alltid är i en förändringsprocess hela 

tiden. Jag tror inte att det kommer, för det var [företag Y] tidigare också, just 

branschen och allting gör att det är säkert förändring hela tiden. 

 

Det är inte bara föränderligheten i det egna företaget som skapar oro, utan 

uppfattningen är att hela samhället utvecklas i denna riktning, vilket får olika 

konsekvenser såsom avsaknad av trygghet. Medarbetarna uttrycker också att de 

ibland känner sig trötta på förändring. 

 
Ibland så kan det bli, jag tycker det är alldeles för mycket organisering nu, 

omorganisering i företag. Det skapar ju för lite trygghet tror jag, i längden. Om det 

ska vara så mycket som där är, faktiskt. Jag förstår varför två företag går ihop, det är 

en annan sak (...) Jag tror att företag gör alldeles för många omorganiseringar. Vi 

hade nästan, på [företag Y], vartannat år ungefär. 

4.1.2 Stress, arbetsbelastning och tempo i förändringen 

Det framkom att förändringsprocessen inneburit en mycket hög arbetsbelastning 

och att det varit en stressad period för alla på företaget. I och med att 

organisationen har minskat antalet anställda och är mer slimmad än tidigare, 

betyder det att färre människor gör samma jobb som innan, vilket lyfts fram som 

en anledning till den höga arbetsbelastningen och stressen. Denna tendens ses 

inte bara på det egna företaget utan i samhället som helhet. Även att ta på sig 

nya roller på grund av förändringen, samtidigt som olika projekt ska genomföras 

och göra detta utöver de vanliga arbetsuppgifterna, är också bidragande orsaker 

till en upplevelse av stress eftersom detta inte går ihop tidsmässigt.  

 
Men då satte vi väl igång vid åtta-rycket, och ja, åtta till åtta var ju, det var ju 

normalt. 
 

Medarbetarna beskrivs som otroligt engagerade och har presterat sitt yttersta för 

att hinna med det som krävts till olika deadlines. Exempelvis kan medarbetare 

skicka arbetsrelaterade mail hemifrån klockan tolv på natten. Många definierar 

sig också som personer som av praktiska och personliga skäl inte har problem 

att jobba mycket.  
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Det engagemanget som jag upplevde från alla, det hittar du nog inte i en vanlig 

organisation en vanlig dag, en vanlig torsdag. Så är det nog. Även från min sida. 
 

Vissa anser att det inte går att välja hur mycket tid som läggs ner på arbetet, 

andra menar att det är upp till en själv att bestämma hur mycket man orkar med. 

Dock beskrivs att även om det är roligt att jobba mycket ett tag så är det inte 

hållbart i längden. Medan en del beskriver hur de varit noga med att dra en gräns 

mellan arbete och privatliv, redogör andra för hur de tog arbetet med sig hem 

trots att de jobbat sina långa dagar och att fritiden nästintill var obefintlig. Även 

att ständigt vara kontaktbar lyftes fram som något som påverkar stressnivån.  

 
Och sen kanske också media, e-mail (…) lätt att få tag på alla människor på olika sätt 

idag. Det skapar nog en stress också som vi inte har lärt oss hantera riktigt än. 
 

Den höga arbetsbelastningen har visat sig vara ohälsosam för vissa medarbetare 

som poängterar att de haft fysiska reaktioner på den stress de varit utsatta för.  

 
Det hände ju mig litegrann och det har jag ju reflekterat över. Speciellt ett tillfälle när 

vi stod inne på mitt kontor, jag och, vet inte vem det var. Vi stod och pratade, jag 

stod och pratade med nån om nånting och så gick personen därifrån och jag kom inte 

ihåg vad vi pratade om direkt efteråt. Vad hände? Och så där var det, jag fick ont i 

magen och det var så att, jag var inte så här utan det var en så här smygande 

stresskänsla, man jobbade ihjäl sig. Men det, man visste ju att nånstans tar det ju slut.  

 

Vad som dock har hjälpt under processen är att veta att det finns ett slut på den 

intensiva arbetsperioden och att det är för en begränsad tidsperiod. Något som 

emellertid ökar stressen är det dubbelarbete som en del vittnar om och att det 

inte bara är arbete att göra på arbetsplatsen utan också på hemmaplan.  

 

Medarbetarna har haft relativt stor kontroll över hur saker ska göras och haft 

tämligen stort handlingsutrymme. Å andra sidan beskriver de också att själva 

ramarna för arbetet bestämdes på en högre nivå och att det var svårt att påverka. 

Inte heller själva förändringsprocessens genomförande har de känt att de haft 

någon kontroll över, eftersom den varit svår att påverka. Emellanåt har det 

funnits en känsla av att inte veta vad som händer. Viss brist på kontroll har även 

upplevts i de fall förändringsprocessen inneburit förändrade arbetsuppgifter som 

individen inte riktigt känner sig behärska fullt ut. 

 

I den här förändringens höga arbetsbelastning har stresstålighet varit av vikt. 

Dock är det inte bara hög arbetsbelastning under förändringen som lett till stress. 

Även den oro som uppstått under förändringen har varit en källa till stress och 

stressen anses ha minskat i och med att osäkerheten har lagt sig. Det upplevs 

också som en stressande situation att arbeta tillsammans med andra som mår 

dåligt på grund av förändringen. Vad gäller förändringsprocessens 
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genomförande finns till viss del upplevelsen att förändringen har stressats fram 

och att det gått för fort, även om det finns en förståelse för att det var nödvändigt 

för att företaget skulle överleva.  

 
Ja men det är väl just det där att ibland känner man att det är lite för, man förändrar 

först och frågar sen. Och så säger man ”oj, det kanske inte blev så bra”. Nähä, men 

du kanske skulle ha kollat det innan. 
 

Det beskrivs att vad företaget gjort på sex till tolv månader gör andra på två eller 

tre år. Medarbetarna menar att detta har påverkat arbetet och kvaliteten, 

exempelvis i form av att olika processer och avstämningar inte hunnits med. 

Medarbetarna menar också att detta gjort att företaget fått släcka mycket 

bränder. 

 
Man löste problem som uppstod väldigt brandkårsmässigt om man säger så, det var 

väldigt mycket släcka bränder i början. 
 

Trots tidsbristen och den höga arbetsbelastningen har alla organisationens delar 

kommit på plats och deadlines har kunnat hållas. Dock hade det varit bra med 

mer tid till förfogande och möjlighet att göra mer uppföljningar. Med mer tid 

hade företaget kunnat göra en sak i taget för att minska arbetsbelastningen och 

slutföra något innan något nytt påbörjas. Enligt medarbetarna är en viktig 

lärdom att saker tar längre tid än förväntat och det antas ta säkert ett år till innan 

allt är på plats. De hoppas nu att det finns tid för att anpassa sig till allt det nya 

och göra de finjusteringar som krävs, eftersom egentligen bara det stora arbetet 

är gjort i nuläget.  

 
Man tillåter tid för att liksom finjustera in, för nu har man gjort det stora arbetet och 

nu måste man tillåta tiden att få liksom finjustera in, stämma av, få med sig alla 

processer. 

4.1.3 Organisationstyp, organisationskultur samt känsla av vi och dom 

I förändringsprocessen har organisationstypen haft stor påverkan. Upplevelsen 

finns att olika slags organisationer antingen kan underlätta eller försvåra såväl 

ett förändringsarbete som det dagliga arbetet. Ett av de ursprungliga företagen 

upplevdes som stort, stelt och byråkratiskt, arbetade globalt samt hade 

invecklade och komplexa processer. Den nuvarande organisationen anses i 

jämförelse vara mycket mindre och har en lokal förankring samt är rörligare. 

Samgåendet sågs därför som positivt och underlättades av att det nya företaget 

upplevdes mindre och arbeta mer effektivt.  

 
Trött på [företag Y:s] globala organisation, att det var väldigt tungrott, byråkratiskt, 

ja alla de där orden som jag egentligen inte vill ha med att göra. 
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Medarbetare från företag Y anser att om någon utifrån skulle sett de krångliga 

processerna i företag Y objektivt, vore det inte konstigt om arbetssättet 

ifrågasattes. Därför förvånades de heller inte av omorganiseringen och 

minskningen av personalstyrkan. Att det som tidigare upplevts som onödiga 

organisationsnivåer och kontrollinstanser nu försvunnit ses som positivt. Att ta 

bort de extra leden av personal och att reducera de dubbla administrationerna 

som uppstod av sammanslagningen har bidragit till en smidig organisation. Den 

nya organisationen ses som snabbare och mer flexibel mot företagets marknad. 

 
Sen tycker jag att man har fått en slimmad organisation, har man ju också fått då med 

alla. Sen tror jag det, en organisation som kan förändras ganska lätt också som kan 

anpassa, anpassningsbar organisation. 

 

Den interna effektiviteten upplevs också öka när avdelningar i större 

utsträckning kan vara lyhörda mot företagets behov utifrån situationen på 

marknaden. Sammanslagningen och det påföljande arbetet med att förenkla 

processerna för att få en rörlig organisation ses också som en bidragande 

anledning till varför medarbetarna tror att företaget kommer att nå sina mål med 

förändringen, främst att få en bättre marknadsposition. Även arbetsuppgifterna 

har blivit enklare att utföra i den nya organisationen och det går snabbare att få 

saker gjorda. Något som framkommer som en nackdel med ett spontant företag 

som företag X anses ha varit, där alla kände alla och medarbetarna kunde göra 

lite som de vill, är att det inte alltid finns tillräckliga rutiner. 

 
Medan [företag X] ”vi kör och ser vad som händer”, nu överdriver jag men för att ni 

ska förstå lite mer. 

 

Det upplevs vidare finnas en skillnad mellan individer från de olika företagen, 

vilket en del formulerar som vi och dom och andra talar om i termer av att det 

finns två olika kulturer. Det framkom även olika synsätt kring detta, där vissa 

tycker att anpassningen till Det nya företag X och skapandet av en ny, 

gemensam vi-känsla redan är uppnådd och att skillnaden jämnat ut sig eftersom 

medarbetarna arbetat tillsammans ett tag. Andra menar att det fortfarande märks 

stor skillnad och att företaget inte riktigt lyckats förena de två kulturerna.  

 
Just den delen när man får med sig alla ”vi är [Det nya företag X]”, den här vi-

känslan, den har vi nog fått ifrån i år först, 2012. Det var vi och dom, det var vi 

ganska länge (...) det tog nog ett tag innan allt gick ihop, båda bolagen, så det är 

väldigt stor skillnad på företagsskultur. 

 

Medarbetarna arbetar fortfarande på lite olika sätt, till exempel vad gäller 

struktur, kommunikation och sätt att resonera. Det är också olika hur villiga 

medarbetarna själva är att förändra sig. Vissa håller kvar vid ett gammalt 

arbetssätt medan andra har anammat det nya. Det poängteras att det inte har 
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funnits någon direkt tid att ta tag i problemet med de olika kulturerna eftersom 

alla haft så mycket att göra under förändringsprocessen. Från företagets sida har 

dock olika aktiviteter anordnats som syftat till att sammanföra de båda 

grupperna anställda. Av de rutiner som används nu kommer lite från företag X 

och lite från företag Y. Detta upplevs vara något som gör det enklare att anpassa 

sig till det nya. Det diskuteras hur förmåner hanteras och menar att såväl 

medarbetare från företag X och företag Y kan känna igen sig då det finns kvar 

förmånslösningar från båda de tidigare företagen. Det finns emellertid en 

tveksamhet till om det företaget gjort räcker för att förena kulturerna eller ens 

om ledningen uppfattat att det kan finnas en sådan problematik. 

 
Ja, men det vet jag inte om de har varit medvetna om. Vi har pratat väldigt mycket 

om det, i alla fall vi ifrån [företag Y] tidigare. Men, nej, de har inte aktivt gjort 

nånting för att, för att jag antar att inte en mingelkväll räknas. 

 

Gemenskap har uppstått efter en tid när medarbetare från de olika företagen lärt 

känna varandra i samband med olika sociala arrangemang som anordnats under 

förändringsarbetet och att det varit viktigt med dessa tillfällen att fira att något 

viktigt mål nåtts. En strategidag hölls nyligen där företagets ledning informerade 

om företagets framtid och visioner, vilket stärkte vi-känslan på företaget som 

helhet. 

 
Då tog man upp vad som ska hända med [Det nya företag X] närmaste åren, var har 

vi för långsiktiga strategimål och så vidare, vilket också bidrog till den här vi-känslan 

givetvis. 
 

I början av förändringsprocessen förekom olika uppfattningar om hur de andra 

skulle vara. Det fanns en bild av att medarbetarna från det ena företaget skulle 

vara ”stela och strikta kostymnissar”. Dessa förväntningar infriades inte riktigt, 

utan de visade sig vara öppna och utåtriktade. Det finns vidare en ganska tydlig 

bild om hur de båda arbetssätten är. Där de som kommer från företag X menar 

att de arbetat mer avslappnat, tycker företag Y:arna att det saknas rutiner. 

Skillnaden beskrivs som att företag X:arna är mer vana vid en rak organisation. 

Dock poängteras det att skillnaden inte är så jättestor, eftersom företagen ändå 

har varit i samma bransch. 

 
Medan jag vet att [företag X:arna] säger ”Ja men, du är ju [företag Y:are], du ska 

alltid ha det så uppstyrt” och så vidare, så att vi vet om varandras, vart vi kommer 

ifrån.  

 

I företag X har det varit rakare kommunikation, mer kontakt mellan människor 

och mer samvaro. Det framkommer att det är lite av en utmaning att förstå 

varandra. 

 



28 

 

Det som är utmaningen är att förstå varandra och så där. Det har ju varit en del 

gnissel med att man sitter med två olika kartor och då blir det ju prestige. (...) Vi har 

haft mycket större kunder och mycket mer komplexa lösningar och då tycker vi att 

den lilla firman förenklar tillvaron. Och då tycker de att vi krånglar till det alltså. Och 

så blir det lite tvärstopp. Men det gäller att inte ge sig liksom. 

 

Det finns uppfattningar om att så länge arbetet är uppdelat med olika 

ansvarsområden beroende på vilket företag en medarbetare kommer ifrån, så 

kommer inte vi och dom-känslan att försvinna. Ytterligare ett stort problem var 

att medarbetarna från de olika företagen satt i skilda datasystem, vilket ansågs 

medverka till att vi och dom-känslan kvarstod. Dock förändrades detta när alla 

började använda samma datasystem och intranät. Det finns flera idéer för att 

komma till rätta med att de två kulturerna inte riktigt upplevs ha blivit till en 

ännu. I nuläget sitter företaget i företag Y:s gamla lokaler och ett förslag bestod i 

byte av lokaler för att medverka till en vi-känsla. Å andra sidan upplevs det inte 

finnas någon företag Y-kultur kvar i väggarna. Att förändra eller skapa en ny 

organisationskultur och en vi-känsla tros inte kunna göras på en dag. Eftersom 

företaget är ganska ungt och inte har någon längre historia, anses det kunna gå 

att bygga en ny kultur. Kultur anses också vara något värdeladdat.  

4.1.4 Hantering av förändringen 

Det finns en stor variation av sätt att hantera förändringen. Det har funnits de 

som jobbat och engagerat sig antingen mindre eller mer än innan.  

 
Vissa har en tendens att lägga av helt och hållet, andra ökar takten och jobbar så in i 

helsike va. Så det är lite olika reaktioner som kan bli. 
 

För att hantera och slippa se det som händer med kollegorna runt omkring har 

strategier som att fokusera på det egna jobbet och sig själv förekommit. Detta 

betyder inte att det inte finns sympati för kollegorna som fått sluta på grund av 

förändringsarbetet. Många har också intalat sig att det nog har gått bra för de 

som förlorat jobbet. Strategierna benämns också i termer av att förhålla sig aktiv 

eller passiv. En aktiv medarbetare beskrivs göra allt den kan för att förbättra sin 

situation och förutsättningar för en framtida roll i organisationen, till exempel 

genom att anpassa sig till rådande omständigheter och villkor eller nätverkande. 

En passiv medarbetare beskrivs som någon som sitter och väntar på att något ska 

hända. 

 

En eventuell förlust av arbete kan i vissa fall beskrivas som något positivt, något 

som egentligen inte är så farligt om det skulle hända. Det skulle i så fall få dem 

att komma igång med någonting annat, ofta med uttryck som att de ansåg att det 

”nog var på tiden”. En del av medarbetarnas kollegor tog saken i egna händer, sa 

upp sig direkt och sökte nya jobb. Något som har hjälpt i hanteringen av 

situationen verkar ha varit att ställa in sig på olika saker, till exempel att det 
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kommer finnas ett jobb till slut, och förbereda sig på olika möjligheter. 

Medarbetarna har också pratat med varandra om tänkbara framtider. Att vara en 

av de som blev kvar beskrivs i termer av att vara mer lämpad snarare än att den 

som fick sluta var dålig. Dock finns en viss känsla av skuld och att medarbetarna 

försökt sätta sig in i situationen att bli tvungen att sluta. Samtidigt hänvisas till 

tidsbrist och att det inte har funnits tid till alltför mycket sådana reflektioner. 

 

Något som framkommer är en syn på förändring som syftande till förbättring, att 

ett förändringsarbete i företag kan medföra att dåliga vanor försvinner och att 

förändringen ger en möjlighet att se saker med nya ögon. Det betonas att 

förändring är nödvändig både för företag, speciellt i den aktuella branschen, och 

människor, även om det kan verka skrämmande att gå ifrån gamla vanor. Det 

handlar i mångt och mycket om att våga sig på det nya. 

 
Det är ganska enkelt att vara konservativ, men man får tänka att förändring brukar 

oftast innebära förbättring. Även om det är ovant i början. 

 

Även om det finns en förbättringsambition i en förändringsprocess är det många 

som ser negativt på förändringar. Det framkommer en bild av hur en del 

medarbetare haft svårt att släppa det gamla och biter sig kvar i det eftersom det 

är tryggt. Även de som säger sig ha varit lugna under förändringen beskriver en 

viss trygghet i det som fanns förut. Det kan gälla allt från kollegor, system, 

processer och arbetsuppgifter. Det finns vidare en upplevelse av ökad lojalitet 

mot företaget efter att förändringsarbetet pågått en tid. Det finns exempel på 

uttryck av tacksamhet mot företaget och att det då blir lättare att orka med den 

sista fasen av förändringen. Det kan fungera som en inspiration i det fortsatta 

arbetet och det finns optimism hos de som är kvar. 

 
Nu är vi ju fortfarande, vi står ju fortfarande mitt uppe i allt det här och vi ska göra 

jättemånga projekt i vår och det händer mycket och de som är kvar är ju verkligen 

taggade liksom att gå vidare. Alltså, det finns ju en stolthet i de som är kvar att de har 

överlevt de här förändringarna och de har fått ett jobb och företaget tror på dem. Så 

nu en vilja att sätta tänderna i saker. 

 

4.2 Faktorer som bidrar till upplevelser av förändringsprocessen 

Det finns faktorer som enligt medarbetarna bidragit till hur förändringsprocessen 

upplevts. Var och hur medarbetarna kunnat få stöd och hur stödet sett ut, samt 

hur tidsbrist och arbetsbelastning påverkat möjligheten till stöd beskrivs. I 

vilken grad medarbetarna anser sig ha varit delaktiga i förändringsprocessen 

tycks ha påverkats av såväl formell roll i organisationen som att kunna 

medverka informellt. Delaktighet påverkar också motivation för och 

engagemang i arbetet. Att förändringsprocessen upplevs som tydlig har inverkat 

på de erfarenheter som fåtts under förändringen.  
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4.2.1 Stöd under förändringsprocessen 

Det finns en upplevelse av gott kollegialt stöd under förändringsprocessen, att 

medarbetarna fångat upp de som inte orkat och att de inte varit ensamma. Det 

har dock upplevts som svårt att få stöd när ens kollegor har haft för mycket att 

göra och att mer stöd skulle behövts.  

 
Alltså stöd och stöd. Det kanske har varit lite dåligt med det eftersom alla har varit så 

upptagna med sitt, så det kanske är nånting som man skulle ha haft mer utav. För alla 

har varit väldigt, väldigt ockuperade och man vill inte störa folk heller som har 

otroligt mycket att göra.  
 

Den ena anledningen till bristande stöd som lyfts fram är sålunda att 

medarbetarna är så inne i sitt eget arbete, medan en annan anledning som 

framkom var att människan i första hand ser till sig själv och att ens kollegor 

som fortfarande svävar i ovisshet avseende framtida jobb delvis glöms bort vid 

besked om att man själv sitter säkert. Möjlighet att få stöd har således funnits, 

men eftersom alla har haft så mycket att göra så har ansvaret legat på en själv att 

söka det stöd som önskats. Alla har dock inte varit i behov av stöd. 

 
Eller, det är ingen som kommer och frågar mig: ”Hur går det, hur mår du, hur känner 

du dig?” utan, som där är det upp till var och en att man får se till att få det stödet då. 

 

Stödet från chefer har varit varierande. Vissa har haft mycket bra stöd från sin 

chef, men andra till stor del saknade det stödet. Det upplevdes dock ofta enklare 

att söka stöd hos sina kollegor på samma nivå än hos chefen. Som alternativ till 

stöd från chefen framhölls också mentorskap som något givande och positivt. 

 
Den där coachande rollen, och det har man ju liksom, det har ju min chef inte hunnit 

med någonting och liksom, utan ”do it yourself”. 
 

Något återkommande var att stödet framhävdes i form av olika lösningar som 

företaget erbjuder eller som stöd för själva arbetsuppgifterna. Det betonades att 

Trygghetsrådet finns att tillgå för de som ska sluta, dock finns inga arrangerade 

forum för de som är kvar på arbetsplatsen. Även stöd från fack och HR nämns. 

Stödet i det faktiska arbetet har funnits i form av till exempel uppföljning. Detta 

stöd har upplevts som bra, men det har gått lite för fort i förändringsprocessen 

för att tillräckligt kunna följa upp mer i detalj hur arbetet flyter på. Utöver detta 

har medarbetarna kunnat få stöd genom de informationsmöten som hållits 

kontinuerligt. 

4.2.2 Delaktigheten i förändringsprocessen 

Det finns olika beskrivningar av delaktighet i förändringsarbetet. Exempel på 

detta kan handla om medverkan i olika projekt utifrån sin yrkesroll och genom 

detta ha en formell funktion i förändringsprocessen. Projekten har i vissa fall 

varit korta och inriktade på enstaka uppgifter eller i andra fall varit mer 
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omfattande och pågått under en längre period, i vissa fall parallellt med 

ordinarie arbetsuppgifter. Informell delaktighet beskrivs som att vara med och 

skapa en företagsanda. Det nämns också att medarbetarna ibland kunnat utforma 

vägen till målet även om själva målet redan är bestämt av ledningen. 

Kopplingen mellan den egna formella rollen utifrån position i företaget och 

möjligheten att kunna delta informellt i förändringsprocessen betonas.  

 
Jag har känt också att jag haft en stor del, ett ägarskap genom förändringen. 

Samtidigt så har jag haft en väldigt, eftersom jag har en [respondentens funktion]-

roll, så blir ju den rollen i sig unik.  

 

Medarbetarens formella roll har även påverkat möjligheten att vara delaktig i 

byggandet av den nya organisationen. För medarbetare utan någon direkt 

formell roll har det informella deltagandet till viss del hängt på om individen 

själv är aktiv och tar för sig. 

 
Informellt är att man kan påverka och säga saker absolut. Det är det. Sen är det ju så 

att, däremot måste man ju vara mer lyhörd och sätta fram fötterna lite mer än förut 

också, visa framfötterna så att säga. Om man inte gör det så då, nej då sitter man där 

på sin stol i kanske. Ja. Man måste vara framåt, lite mer framåt här.  

 

Delaktighet upplevs ge kontroll, vilket skänker tillfredsställelse i arbetet och 

ökar motivationen. Att tillåta individer ett ägarskap och ledarskap över sig själv 

samt att ge dem handlingsutrymme och möjlighet att känna stolthet över idéer de 

bidrar med är en del av detta. Något som däremot minskar delaktigheten är när 

alla beslut tas på högre nivå. 

 
I vissa lägen, inte alla dock, men i vissa delar så kan det bli lite för toppstyrt.  

 

Organisationsstrukturen i Det nya företag X upplevs dock överlag möjliggöra 

mer inflytande och chans till karriärmöjligheter, eftersom avståndet upp till 

toppen med VD känns kortare än på företag Y. Dessutom anses det finnas god 

möjlighet till att själv vara med och utforma individuella lösningar genom det 

som uppfattas vara en smidig organisation. 

  
En liten och flexibel organisation, så man kan mycket väl bestämma över sin egen tid 

och såna grejer så att det är väldigt bra.  

4.2.3 En tydlig förändringsprocess 

Något som tycks ha minskat oron för medarbetarna är de kontinuerliga 

informationsmöten som hållits under hela processen. Att få information är något 

som lyfts fram som viktigt under en förändringsprocess. Informationen som 

företaget gett har uppfattats som tydlig och målfokuserad, utom den första 

informationen som ansågs ytlig. 
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Man fick reda på att [företag X] (…) tar över alla de här affärsområdena, allt utom 

det och det, så där så att det var väldigt så att säga high level, det var väldigt ytlig 

information. 
 

Informationsmötena har upplevts som givande och det anses ha hjälpt att ha 

dessa som en stående punkt i förändringen. Att information har getts anses 

motverka korridorsnack och avdramatiserar situationen, även om visst 

korridorsnack ändå funnits. Ryktesspridning tros vara oundvikligt vid en 

förändring, men det framhålls att det nog hade varit mer utbrett om information 

getts ”ad hoc” när företaget haft något att berätta istället för regelbundet. Även 

om inte all information kan ges till de anställda, så har företaget allteftersom haft 

uppföljning i förhållande till syfte och mål. Detta har gjort att medarbetarna 

kunnat förstå varför förändringen genomförts och nyttan med den samt se en 

tydlig process med klara mål, vilket i sin tur verkar ha gjort många positivt 

inställda till förändringen. I de fall medarbetarna sympatiserat med den plan som 

företaget upplevts ha haft, har de också haft sympati för förändringsarbetet i sig.  

 
Nej, jag reagerade sunt på det. Jag förstod varför och tyckte planen var bra.  

 

Ett strategimöte där Det nya företag X tydliggjorde sina avsikter inför framtiden 

upplevdes som positivt. Medarbetarna har uppfattat att företaget har en vision 

för framtiden och är beredda att satsa. Den information som har kommunicerats 

har främst gällt vad som händer i företaget, dock har det saknats information om 

hur det går för företaget finansiellt, vilket skulle kunna minska oron. Hur 

information presenteras i allmänhet anses också vara viktigt för att minska den 

oro och osäkerhet som råder i förändringsarbete. 

 
Det handlar mycket om hur du säger, vad du säger och hur du väljer att agera liksom. 

Mycket är också det att lugna, lägga lite lugn över situationen. Man skulle kunna gå 

in och liksom elda upp folk och så blir det än värre, men det kan man inte heller 

göra. 
 

Även om synen på den information som getts vad gäller processen i stort sett är 

positiv, anses för mycket information kunna missas i det dagliga arbetet och 

detta beror bland annat på att information ofta ges under informella möten i 

korridorerna och inte med hjälp av befintliga kommunikationsmedel.  

 
Samtidigt så, jag menar, händer det så mycket olika smågrejer också. Så det kan vara 

lite, vi får reda på de stora, men alla små, mindre saker som kan vara bra att känna 

till i det dagliga arbetet kanske går förbi en för det har vart så många av de här 

förändringarna under förändringsprocessen då.  
 

Informationen under processen har, utöver på informationsmöten, kunnat fås 

även på andra sätt, exempelvis genom att höra av sig till ledningsgruppen i 

efterhand eller fråga sin närmaste chef som tar det vidare. Dock har 
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informationsmötena varit det primära forumet för frågor. Vissa menar att det 

under sådana forum finns en risk för att folk inte vågar ställa de frågor de vill. 

Medarbetarna menar att informationen har bidragit till en tydlighet som upplevts 

under nästan hela processen. Målen för vad som skulle göras internt anses vara 

tydliga, medarbetarna har uppfattat att det finns en tydlig ansvarsfördelning och 

en plan för vart företaget vill komma.  

 

4.3 Resultatsammanfattning 

Reaktionerna på organisationsförändringen har skiljt sig åt mellan medarbetarna 

på företaget. Där somliga reagerat med oro har andra istället valt att arbeta och 

engagera sig mer. Detta har för vissa inneburit en hög arbetsbelastning som kan 

ha medfört stress. Reaktionerna på detta har dock varit individuella. Det finns en 

förståelse för varför förändringen gjorts och en tillfredsställelse med att ha kvar 

sitt jobb fastän vissa upplever en osäkerhet inför framtiden. Dock ses 

förändringar genomgående som nödvändiga och ofrånkomliga. Förändringar 

betraktas även som huvudsakligen positiva, åtminstone i de fall då de syftar till 

att hålla ett företag modernt och minska risken för stagnation. 

Organisationsförändringen har för många inneburit enklare arbetssätt och mer 

effektiv kommunikation, även om företaget inte riktigt lyckats förena de två 

företagskulturerna. Hur förändringsprocessen hanterats skiljer sig åt mellan 

medarbetarna.  

 

Olika faktorer har också påverkat medarbetarnas upplevelser av 

förändringsprocessen. Vissa har känt delaktighet i förändringen, men för lite tid 

och den höga arbetsbelastning som förändringen medfört har setts som en 

anledning till den delvisa avsaknad av stöd som upplevts. Företaget har trots ett 

pressat schema informerat medarbetarna löpande om vad som händer i 

processen, vilket har upplevts som positivt och tydliggjort syftet med 

förändringen. Såväl kommande förändringar i det egna företaget som i samhället 

i stort gör att en viss förändringströtthet kan skönjas. Det finns också ett 

antagande om att det kommer att ske fortsatta förändringar i företaget. 
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5. DISKUSSION 

Utifrån de undersökta frågeställningarna diskuteras här studiens resultat i 

relation till vår teoretiska referensram. Här fokuseras både generella tendenser 

i resultatet och sådant som funnits vara unikt, motsägelsefullt eller intressant av 

andra orsaker. Dessutom granskas i metoddiskussionen studien som helhet med 

inriktning på våra metodologiska utgångspunkter och det tillvägagångssätt som 

använts i studien. Faktorer som kan ha påverkat resultatet klarläggs och vi 

reflekterar över de delar av forskningsprocessen som upplevts särskilt 

intressanta och tänkvärda.   

 

5.1 Resultatdiskussion 

De reaktioner som medarbetarna haft på förändringen och de faktorer som 

bidragit till upplevelsen av förändringsarbetet diskuteras i det kommande 

avsnittet. Varför har medarbetarna reagerat på förändringen så som de gjort och 

varför har just vissa faktorer betonats som speciellt framträdande av 

medarbetarna under denna process? 

5.1.1 Oro, osäkerhet och coping i förändringsprocessen 

Förändringsarbete medför generellt ökad osäkerhet om både den egna 

situationen och företagets framtid, vilket även kan ha samband med 

hälsoaspekter enligt en studie av Näswall et al. (2001). Dock tycks medarbetarna 

i vår studie inte haft särskilt mycket sådana reaktioner under det aktuella 

förändringsarbetet. Trots det förekommer begreppet oro ändå på olika sätt i 

medarbetarnas skildringar av arbetet med och under förändringsprocessen. Det 

tycks som att orosreaktionerna hängt ihop både med mängden information och 

hur informationen presenterats. Detta grundas på att oron verkar ha varierat över 

tid. van Dam et al. (2008) framhåller god kommunikation från ledningen som en 

viktig uppgift i förändringsarbete och menar att detta även kan motverka att 

rykten startar och sprids, vilket i sin tur motverkar stress. Eftersom 

medarbetarna till stor del upplevt att förändringen drivits som en tydlig process, 

delvis med anledning av god kommunikation, tycks detta också ha minskat oron. 

Detta kan kopplas till Theorells (2003) diskussion om kontroll över 

arbetssituationen. Genom kontinuerlig information om vad som händer och 

varför, kan medarbetarna uppleva att de har kontroll och därmed känna sig 

tryggare. När informationen uteblir eller är otydlig, uppstår oro vilket kan leda 

till ryktesspridning. Näswall et al. (2001) visar i sin studie om 

anställningsotrygghet att risken att förlora jobbet hänger samman med ett 

minskat välbefinnande hos individen. För de medarbetare som tidigare varit med 

om downsizing och andra organisationsförändringar uppstod en rädsla för att 

samma sak skulle hända igen. Det finns också de med positiva tidigare 

erfarenheter av organisationsförändringar, där reaktionerna inte nödvändigtvis 

var rädsla och oro utan snarare tillförsikt och intresse. Det framgår också att den 
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egna förmågan att vara aktiv och nätverka är något som kan minska oron. Detta 

överensstämmer med vad Agervold (2001) menar utgör grunden för en positiv 

upplevelse av psykosocial arbetsmiljö. Dock anser vi att såväl delaktighet som 

att minska oroskänslor och få stöd i hög grad tycks ligga på individen i den 

studerade organisationen, eftersom det enligt medarbetarna är upp till en själv att 

be om stöd, göra sig delaktig och på så sätt öka sin anställningstrygghet. Allvin 

et al. (2006) beskriver ett individualiserat arbetsliv där det är individens ansvar 

att se till sin trygghet. Hur går det då till när medarbetarna hanterar de okända 

förhållandena i förändringen?  

 

Ett antal mer eller mindre uttalade coping-strategier har använts av 

medarbetarna under förändringsprocessen. Precis som Pilar Matud (2004) och 

Olff et al. (1993) beskriver tycks förmågan att hantera interna och externa krav 

genom coping vara högst individuell, vilket tydliggörs genom att medarbetarna 

hanterat det okända och osäkra i förändringsprocessen på olika sätt. Vanliga 

strategier är att tänka ut olika scenarier för en möjlig framtid och prata med 

andra om vad som ska hända. Även detta kan ge en känsla av kontroll över den 

egna situationen, vilket anses minska stressen (Theorell, 2003). Utöver detta är 

socialt stöd något som underlättar coping (Medin & Alexandersson, 2000). Dock 

är det i den studerade organisationen mycket upp till individen själv att söka 

stöd, vilket kan leda till att individer som har svårare för att söka stöd inte har 

lika effektiva coping-strategier. Detta är problematiskt eftersom det kan resultera 

i medarbetare som både saknar stöd och coping-strategier i de fall då sådant inte 

kan fås från annat håll. De konsekvenser som Appelbaum et al. (1997) beskriver 

av att vara en medarbetare som överlevt en förändringsprocess genom att få 

behålla jobbet, går knappt att finna i denna studie. Medarbetarna beskriver sig 

som positivt inställda och de verkar ha en hög arbetsmotivation. Dock kan vi se 

en liten känsla av skuld gentemot de som fått sluta, vilket skulle kunna tyda på 

att det finns ett visst mått av så kallat survivor syndrome. Vi tror att flera 

förklaringar kan finnas till detta, till exempel kan det bero på hur medarbetarna 

upplever att företaget skött processen för de som fått sluta. Vi bedömer också att 

det troligen är lättare att se möjligheter vid downsizing i en storstad. Detta kan 

göra att de som fått stanna kvar bedömer sannolikheten att de tidigare kollegorna 

skulle få nya jobb som god och därmed inte behöver oroa sig för deras framtid.  

5.1.2 Organisationskultur för gruppen och individen 
De två organisationskulturerna som upplevs existera sida vid sida inom företaget 

tror medarbetarna kommer ta tid att integrera med varandra, även om denna 

åsikt inte delas av alla. Den generella uppfattningen är dock att det är svårt och 

tidskrävande att förändra kulturer. Detta ligger i linje med Scheins (1986) 

synsätt på organisationskultur som något framväxande under lång tid. 

Skillnaderna mellan olika arbetssätt och synsätt på hur saker görs bäst inom 

respektive organisationskulturer bidrar till upplevelsen av hur medarbetare från 
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respektive företag är, vilket inte bara skildras på individnivå utan paralleller dras 

även till grupper och organisationen som helhet. Upplevelsen att individer från 

ett företag är på ett visst sätt för att de kommer från det företaget, inte att 

företaget var som det var för att dessa individer jobbade där, speglar 

distinktionen mellan att organisationer är respektive har kultur (Alvesson & 

Sveningsson, 2008; Bolman & Deal, 2005). Resultatet stödjer uppfattningen om 

det senare, att medarbetarna upplever att organisationskultur är något som 

företaget har vid sidan av andra egenskaper. Dock tycks det som att den tidigare 

företagskulturen inte ifrågasatts förrän den blivit utmanad av en annan. Möjligen 

kan därför de båda ursprungliga företagen anses ha varit kulturer, men i 

förhållande till en annan organisationskultur blir den egna plötsligt påtaglig. 

Relationen till en annan kultur kan göra att är blir har. Detta kan också liknas 

vid hur Haslam et al. (1999) beskriver att gruppers självbild förstärks genom att 

skillnad görs mot andra grupper. I resultatet märks detta även när medarbetarna 

diskuterar för- och nackdelar med den nya organisationen jämfört med den 

gamla. Dessutom jämförs egna erfarenheter med hur det andra företaget arbetat.  

 

Det förekommer också motsatta åsikter om att kulturerna i företaget redan har 

förenats. Detta tolkas som att upplevelsen av organisationskultur, trots att flera 

teorier beskriver organisationskultur som något gemensamt (Alvesson & 

Sveningsson, 2008; Johnson, 1992; Schein, 1990), ändå kan vara något 

subjektivt och att det troligen ser olika ut beroende på var medarbetaren finns i 

företaget. Beroende på hur olika avdelningar i den nya organisationen är 

uppbyggda med medarbetare från de båda företagen kan den kulturella 

föreningen upplevts ha gått relativt snabbt. För de som ännu arbetar utan att ha 

kollegor på samma avdelning från det andra företaget verkar uppfattningen om 

två skilda kulturer förstärkas. Detta sker på en högre nivå och i enlighet med 

Haslam et al. (1999) kan det förstås som att det inte finns något ”dom” att 

jämföra med varför inte gruppskillnaden syns, utan kulturskillnaden. 

Organisationskulturbegreppet beskrivs av medarbetarna utifrån en övergripande 

nivå i form av regler, processer och rutiner, men också som något värdeladdat 

och känslan mellan individer och grupper. Dessa uppfattningar påminner om hur 

Schein (1986; 1990) och Allvin et al. (2006) delar in organisationskultur i ett 

antal beståndsdelar. Att beskriva organisationskulturen i termer av arbetssätt och 

hur information hanteras kan också liknas vid gruppnormer (Angelöw & 

Jonsson, 2000). Det tycks som om medarbetarna nu är inne i en fas av att forma 

nya gruppnormer, där olika arbetssätt och rutiner ställs mot varandra. Normerna 

tycks formas genom att individen förordar sitt arbetssätt i diskussion med de nya 

kollegorna.  

 

Det verkar också som att organisationskultur och -struktur påverkar 

kommunikationen och ger olika förutsättningar för information, vilket kan 

motsvara de praktiker som Allvin et al. (2006) menar utgör en del av 
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organisationskulturen. Det är bland annat utifrån dessa termer skillnaden mellan 

de två organisationskulturerna beskrivs, att ”dom” sköter information och 

kommunikation si medan ”vi” gör så. Medvetenheten om hur ”vi” och ”dom” är 

tycks vara hög. Mycket av detta rör sig säkerligen om fördomar eller överdrifter, 

men det kan också handla om ytterligare ett sätt att hantera situationen. Genom 

att förklara saker med ”vi och dom”-resonemang skjuts problemet till något som 

individen själv inte kan lösa. Om det upplevts att förändringen exempelvis tagit 

längre tid eller varit jobbigare än vad som ursprungligen räknats med, kan de 

olika organisationskulturerna kanske förklara detta genom att det är svårare att 

arbeta tillsammans med ”dom andra” eftersom det finns två olika synsätt på hur 

saker ska göras.  

5.1.3 Hållbarhet 
Ett tydligt drag i den hittills befintliga och gemensamma organisationskulturen 

är att medarbetarna tycks arbeta väldigt mycket och ha ett stort intresse för sitt 

jobb, även utanför förändringsarbetet. Den grad av stress som medarbetarna 

utsätter sig för och hur mycket stress de tolererar skulle kunna förklaras av att 

organisationskulturen enligt Schein (1990) är ett kulturlager där normer och 

värderingar finns. Dessa normer och värderingar tycks föreskriva hårt arbete och 

mycket engagemang.  Även om arbetet upplevs som stressigt så finns ett 

engagemang som bidrar till långa arbetsdagar. Här tycks jobbet gå före 

individen och att jobba mycket ses som hedervärt och nästan ett mål i sig. Sett 

utifrån definitioner av grupper som ett antal människor med gemensamt syfte 

(Adams & Galanes, 2009; Nilsson, 2005) skulle detta kunna förstås som en vilja 

att vara en del av gruppen och att gruppen bestämmer kulturen och vad som ses 

som normalt inom den. Huruvida att jobba mycket är något som förekommer i 

hela organisationen går utifrån resultatet inte att säga. Dock framkom 

genomgående att medarbetarna upplevt stor stress i förändringsarbetet. Pfeffer 

(2010) menar att en organisationsförändring bör syfta till mänsklig hållbarhet. 

Utifrån detta ställer vi oss frågande till om det verkligen är hållbart att 

medarbetare jobbar så mycket som faktiskt skett under förändringsprocessen.  

 

Av det som framkommit i denna studie har inte arbetsbelastningen lett till några 

sjukskrivningar, men vissa medarbetare beskriver en del fysiska konsekvenser 

av att exempelvis arbeta långa dagar. Enligt Perski (2003) kan långvarig stress 

leda till fysiska symtom. Fortsätter medarbetarna att arbeta mycket under en 

längre tid, eller om eventuella framtida förändringar av organisationen innebär 

nya perioder av hög arbetsbelastning, ökar troligen risken för sjukskrivningar. 

Medarbetarna överlag verkar dock inte ha mått dåligt, vilket skulle kunna 

förklaras med att de själva valt att arbeta mycket under förändringsprocessen 

och känner ett engagemang i arbetet. I linje med detta menar Theorell (2003) att 

egen kontroll över arbetssituationen kan minska stressen. Det går, enligt vår 

uppfattning, inte att göra en direkt koppling mellan hög arbetsbelastning och 
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stress. Det är dock uppenbart att individer påverkas i olika grad av hur mycket 

de arbetar och att några blir lättare stressade medan andra är mer stresståliga. En 

del medarbetare menar dock att det inte är upp till en själv att välja hur mycket 

man vill jobba, tvärtom förutsätts en stor arbetsinsats inom företaget, vilket 

skulle kunna förklaras av organisationskulturen. I en sådan situation kan 

rollkonflikter uppstå (Angelöw & Jonsson, 2000) eftersom medarbetaren inte 

vill framstå som oengagerad i sitt arbete, men ändå kan känna ett ansvar 

gentemot familj och vänner att inte arbeta så mycket. I vissa fall beskrivs hur 

förutsättningar i privatlivet möjliggjort den stora arbetsinsatsen.  

5.1.4 Balansgången mellan arbete och fritid för en flexibel individ 

Allvin et al. (2006) beskriver hur arbete kan inkräkta på fritiden, vilket också är 

tydligt i studien. Medarbetarna tar med sig arbetet hem och har regelbundet 

under förändringsprocessen haft arbetsdagar som varit längre än åtta timmar. 

Även fast arbetsbelastningen minskat till viss del verkar de långa arbetsdagarna 

fortsätta för vissa. Dock anser de att de har kontroll över sin situation och ser 

inte något problem med balansen mellan arbete och fritid. Medarbetarna skulle 

enligt Allvin et al. (2006) därmed kunna kallas flexibla. Balansen mellan arbete 

och privatliv beror enligt medarbetarna dessutom på hur privatlivet ser ut och 

hur familjesituationen är. Detta tolkas som att det inom organisationen kan 

finnas olika normer för storlek på arbetsinsatsen beroende på en medarbetares 

privata situation. Om dessa relativa normer sätts från företagets håll eller av 

medarbetarna själva är dock omöjligt att säga utifrån resultatet. Enligt de studier 

som Allvin et al. (2006) genomfört kunde samma arbetsvillkor påverka vissa 

positivt och få andra att känna sig osäkra. Vissa av de dragen återfinns även i 

denna studies resultat. Det tycks som att de medarbetare som anstränger sig 

kanske i företagets ögon verkar kunna offra mer och därför får ännu mer att 

göra. Detta skulle i så fall kunna skapa en negativ spiral. För den som inte 

hanterar stress lika väl eller har svårare att dra en gräns mellan arbete och 

privatliv kan det, vilket även framkommer i resultatet, bli besvärligare att klara 

av situationen.  

 

Gällande medarbetarnas benägenhet att arbeta mycket uppstår flera frågor. Är 

det de som är särskilt arbetsvilliga, de som inte klagar, som är kvar i 

organisationen när en downsizing genomförts? Kan de som använder sig av 

coping-strategin ”att jobba mycket” få stanna kvar eftersom denna coping-

strategi kan innebära minskat behov av stöd och mindre oro? Eftersöks till den 

nya organisationen tuffa, stresståliga medarbetare som ”kan ta” både det ena och 

det andra och tycker att det bara är roligt med stora arbetsinsatser? Medarbetarna 

tycktes visa sådana tendenser. Dock måste möjligheten att medarbetarnas svar 

styrs av annat övervägas. Kanske anpassar medarbetarna hur de framställer för 

att leva upp till den förväntade bilden av individer i arbetslivet, vilket Allvin et 

al. (2006) beskriver som att individer fokuserar på sin karriär. Kanske vill de av 
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lojalitet mot företaget inte kritisera förändringsprocessen och måhända gör 

lojaliteten det lättare att motivera sig. Detta skulle kunna vara ytterligare en 

coping-strategi, en undvikande sådan (Pilar Matud, 2004). Att inte kritisera 

förändringen kan vara av självbevarelsedrift. Medarbetarna vill inte gå till ett 

jobb de inte längre trivs med eller mår dåligt på.  

 

Något slående var medarbetarnas vilja att diskutera utifrån ett 

företagsperspektiv. Medarbetarna visar god kännedom om hur branschen ser ut, 

vilket tycks ha underlättat acceptans av och förståelse för motiven för 

förändringsprocessen. De verkar även ha en förändringsvana och en 

medvetenhet om att förändringar är något vardagligt i samhället, vilket kan 

skapa en acceptans för förändringar. Detta skulle kunna förklaras med att 

organisationen kan ses som ett öppet system och att medarbetarna ingår däri 

(Adams & Galanes, 2009). Detta kan skapa en god kännedom om omvärlden 

vilket kan ses som en del av systemets öppenhet (Nilsson et al., 2011). När 

medarbetarna talar om den roll de haft i förändringsarbetet är beskrivningarna 

opersonliga och formella och handlar mer om hur företaget gjort, än hur de 

själva upplevt situationen. Resonemangen präglas av en professionell ingång 

och distans till det privata. En möjlig förklaring till detta är att det finns en hög 

professionalitet hos medarbetarna, vilket kan bero på en yrkessocialisation 

(Angelöw & Jonsson, 2000). Att agera professionellt kan vara en del av 

gruppnormen på företaget och dessutom höra till medarbetarnas yrkesidentitet 

(Allvin et al., 2006).  

5.1.5 Stöd som något individualiserat och arbetsrelaterat 

Stödet mellan kollegor under förändringsprocessen har varit förhållandevis bra, 

men på grund av tidsbrist och den höga arbetsbelastningen till viss del inneburit 

att individen själv haft ansvaret att fråga efter stöd om så önskats. Eftersom 

socialt stöd enligt Perski (2003) kan motverka stressymtom skulle detta kunna 

resultera i en ond cirkel, där medarbetarnas stressade arbetssituation minskar 

möjligheten till stöd vilket i sin tur kan öka stressymtomen. Bristande stöd kan 

alltså påverka medarbetarnas hälsa (Angelöw, 2004). Vidare kan tillgången på 

stöd vara beroende av individens egen förmåga att skapa relationer (Orth-

Gomér, 2003). Att ha ett individualiserat stödsystem kan därför innebära att 

vissa individer som är i behov av stöd istället blir utan, eftersom alla inte har lika 

lätt för att varken be om stöd eller skapa relationer. Även om individen har en 

god förmåga att be om stöd, kan denna förmåga störas av vetskapen om att alla 

är stressade och upptagna.  

 

Det stöd som erbjudits under förändringen har främst varit informativt och getts 

som stöd i själva arbetet. Stödet diskuterades också främst utifrån den egna 

arbetsrollen och inte som individ. Det informativa stödet innebär att kollegor 

hjälper till att identifiera problem för att sedan finna lösningar på dem (Orth-
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Gomér, 2003). Detta har dock delvis inneburit att det saknats stöd för de känslor 

som kan uppkomma av att vara med om en stor förändring och den stressen det 

kan medföra. Enligt Orth-Gomér (2003) fås detta känslomässiga stöd i första 

hand av de som står en närmast, vilket kan vara en anledning att detta stöd 

saknats på arbetsplatsen. Theorell (2003) menar dock att även chefer och 

kollegor kan bidra med det känslomässiga stödet. Varför denna typ av stöd 

enligt detta sätt att se det inte funnits skulle kunna bero på att medarbetarna 

istället fått detta stöd från sin primärgrupp, såsom familj och vänner (Adams & 

Galanes, 2009). Alternativt har medarbetarna inte varit i behov av det. Forskning 

visar också att det känslomässiga stödet inte är speciellt vanligt på arbetsplatsen, 

utan snarare erbjuds från hemmet (Falkenberg, 2011). Även det som av 

Angelöw (2004) benämns värderande stöd och utgörs av feedback har endast 

förekommit sporadiskt, framför allt på grund av tidsbrist. Detta kan göra att 

medarbetarna får svårare att utvecklas, då det värderande stödet syftar till att 

förbättra självbilden och öka självförtroendet (Angelöw, 2004).  

 

Vad gäller stöd från chefer verkar detta inte vara så viktigt utifrån den formella 

rollen som en chef innehar, utan chefen ses snarare som ytterligare en kollega 

varifrån en individ kan få stöd. Detta skiljer sig från den forskning som visar att 

det finns en skillnad i stöd mellan chefer och kollegor på samma organisatoriska 

nivå (Falkenberg, 2011). Det framkom en viss begränsning i chefens möjlighet 

som stödjare på grund av sin chefsroll, då medarbetarna inte känner att de kan 

prata om allt med sin chef. Här finns en överensstämmelse med forskning i form 

av att medarbetare verkar söka mer stöd från kollegor på samma nivå än sin chef 

(Falkenberg, 2011).    

 

Eftersom medarbetarna inte fått så mycket stöd som de önskat och haft en 

mycket pressad arbetssituation anser vi att förändringen som genomförts grundat 

sig på teori E. Detta innebär att en förändring i huvudsak bygger på ekonomiska 

motiv (Beer & Nohria, 2000). Mot teori E ställs teori O, som fokuserar på 

mjukare värden. Enligt medarbetarna i vår studie har det inte heller gjorts några 

större försök att sammanföra organisationskulturerna från de två företagen, 

vilket också tyder på teori E-motiv. Det kan dock vara svårare att se varför ett 

företag skulle göra en teori O-förändring istället för en teori E-förändring, då 

hela tanken med företag är att gå med vinst. Dock är de två perspektiven teori E 

och teori O kanske inte möjliga att följa var för sig, utan kan snarare ses som 

varandra kompletterande.  

5.1.6 Att vara delaktig i en förändring 
Delaktighet diskuteras i huvudsak utifrån individens formella yrkesroll och de 

arbetsuppgifter som innehas, inte hur en individ kan vara delaktig mer 

informellt. Medarbetarna har fått vara med och påverka hur saker ska göras, 

men inte vad som ska göras och inte heller hur själva förändringsprocessen ska 
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genomföras. Detta tyder på en top down-styrning av förändringsprocessen, det 

vill säga att besluten tas på en högre nivå och endast verkställs av medarbetarna 

(Nilsson et al., 2011). Detta minskar delaktigheten, vilket i sin tur ökar oro och 

stress (Angelöw, 2004). Den formella delaktigheten är något som en individ är 

ålagd att göra och är inte delaktighet utifrån den egna viljan, vilket också skulle 

kunna öka stress och oro. En allmän uppfattning är till exempel att 

förändringsarbetet har gått lite för fort. Med en större lyhördhet hade en bottom 

up-process kunnat uppnås genom att medarbetarna haft mer att säga till om 

gällande förändringen som sådan (Nilsson et al., 2011). Även fast det finns en 

upplevelse av att det är närmare till ledningen än tidigare, så är top down-

processer och upplevd närhet två skilda saker enligt oss. Top down-processer 

medför minskad delaktighet genom att beslut tas utan inblandning av 

medarbetarna (Nilsson et al., 2011), medan upplevd närhet snarare berör antalet 

beslutsnivåer och kontaktmöjligheter.  

 

Medarbetarna har alltså kunnat vara delaktiga i viss utsträckning utifrån sin 

formella roll, men i lägre grad informellt då deltagandet i mångt och mycket 

hängt på om individen själv tar för sig. I linje med detta menar Agervold (2001) 

att individen har ett ansvar att upplysa sin chef om hur delaktig denne vill vara, 

men att det fortfarande är chefens ansvar att se till att den medvetenheten finns. 

Antingen har möjligheten att vara delaktig informellt inte funnits eller så har 

medvetenhet om möjligheten att vara delaktig inte nått medarbetarna, vilket kan 

vara förklaringen till den låga informella delaktigheten. Risken med en 

individualiserad delaktighet skulle kunna vara att endast de som vågar ta för sig 

blir delaktiga. Att få medarbetarna att känna sig delaktiga är kritiskt för att 

förändringsprocessen ska lyckas, eftersom det gör att motståndet mot 

förändringen minskar (van Dam et al., 2008). I denna studie har i princip inget 

motstånd mot förändringen uppvisats, vilket kan bero på att medarbetarna har 

upplevt sig tillräckligt delaktiga. Det skulle också kunna vara så att 

medarbetarna upplever sig mer delaktiga än de faktiskt varit och därför är nöjda 

med hur förändringen gjorts. Vi tror att något som bidrar till detta är att 

medarbetarna uppfattar den nya organisationen som flexibel och effektiv, vilket 

kan bero på den samverkan som sker med omgivningen, likt i ett öppet system 

(Adams & Galanes, 2009).  

5.1.7 Insyn, insikt och acceptans 

En känsla av delaktighet kan också fås genom att medarbetarna har insyn i 

förändringsprocessen, vilket även kan skapa acceptans för förändringen (van 

Dam et al., 2008). Medarbetarna har även upplevt att de haft kontroll över sin 

egen situation, de har haft en hög motivation och visar en stor acceptans mot 

olika beslut, vilket alla är viktiga faktorer som är nära sammankopplade med 

delaktighet (Nilsson et al., 2011; van Dam et al., 2008). Denna insyn i 

förändringsarbetet kan också skapa en förståelse för hur saker påverkar varandra 
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i affärsprocesserna samt att medarbetarna ser nyttan med förändringen. I denna 

studie har en stor förståelse funnits för varför förändringen genomförts vilket 

borde tyda på en hög grad av insyn och delaktighet, något som van Dam et al. 

(2008) konstaterat i sin studie. Dock har ledningen även varit duktig på att 

informera löpande, vilket också kan vara en anledning till den höga graden av 

insyn och förståelse för vad som händer.  

 

Förändringen tycks vara evolutionär till sin karaktär och planerad, eftersom den 

skett mer långsamt och stegvis än vad som hade varit fallet med en revolutionär 

förändring (Alvesson & Sveningsson, 2008; Nilsson et al., 2011). Detta kan 

medföra att det blir lättare att se en tydlig process. En tydlig process med 

löpande information, ett klart syfte och målbild kan enligt van Dam et al. (2008) 

tack vare en ökad förståelse för varför förändringen genomförts minska 

medarbetarnas motstånd, likväl som oro och stress. I studien har väldigt lite eller 

inget motstånd påträffats, vilket kan tyda på att ledningen gjort processen tydlig. 

Något som enligt van Dam et al. (2008) är ett resultat av dålig kommunikation 

från ledningen är ryktesspridning, vilket i viss utsträckning existerat på 

företaget. Medarbetarna menar dock att det är ofrånkomligt vid 

förändringsarbete. En möjlig anledning till att det gått rykten kan vara att 

ledningen inte kunnat ge medarbetarna all information, framför allt i startskedet 

av processen. För individen kan detta göra det svårt att ha ett större perspektiv 

och se tendenser i samhället som helhet, vilket tycks både krävas och 

eftersträvas av individen (Sennett, 1998). Likväl som det kan vara svårt att 

komma in utifrån som forskare och få en överblick av förändringsprocessen, kan 

det vara svårt för medarbetarna som är mitt i förändringen att se helheten. Det 

kan vara problematiskt att avgöra exakt var ett företag befinner sig i en 

förändringsprocess enligt Lewins trestegsmodell eftersom de olika teoretiska 

stegen är renodlade, men i detta fall verkar företaget vara någonstans mellan 

andra stegets förändringsfas och återfrysningens sista steg (Alvesson & 

Sveningsson, 2008). Företaget har ännu inte riktigt slutfört förändringen, men 

organisationen börjar sätta sig och en tydlig bild börjar kunna ses. Frågan är 

dock om någon organisationsförändring helt accepteras av samtliga inblandade, 

vilket enligt Lewin krävs för att återfrysning ska ske (Alvesson & Sveningsson, 

2008). 

5.1.8 Att se affärsprocesser före känsloupplevelser 
Medarbetarnas erfarenheter från förändringsarbetet är flera gånger en 

beskrivning av hur det var innan och hur det är nu. Sällan berörs själva 

processen i förändringen, utan utsagorna präglas av en vilja att jämföra. Detta 

skulle kunna tyda på en brist på utvärdering av förändringsprocessen inom 

företaget, vilket lett till en vilja att under intervjuerna utvärdera 

förändringsarbetet. Intervjuerna kan ha upplevts som ett forum där medarbetarna 

kunnat säga det de velat och känt att de blivit lyssnade på. Möjlighet att bli hörd 
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menar Agervold (2001) är viktigt under en förändring för att få medarbetarna att 

känna sig delaktiga. Det finns vidare en förståelse hos medarbetarna för hur 

affärsprocesserna fungerar, med vad Adams och Galanes (2009) beskriver som 

delsystem. Medarbetarna ser konsekvenserna av att saker förändras och förstår 

att om en del förändras så påverkar det i sin tur annat. Delsystemen upplevs lika 

viktiga som helheten och det finns ett beroendeförhållande dem emellan 

(Alvesson & Sveningsson, 2008). Företaget upplevs även i stor utsträckning 

interagera med sin omgivning och påverkas av marknaden, vilket tyder på att 

företaget fungerar som ett öppet system (Nilsson et al., 2011). Det är också 

uppenbart för medarbetarna att det är ekonomiska drivkrafter som ligger till 

grund för förändringen, vilket återspeglar den generella tendensen i samhället 

(Docherty & Huzzard, 2003).  

 

5.2 Metoddiskussion 

I följande avsnitt diskuteras faktorer som kan ha påverkat resultatet av vår 

undersökning och studiens genomförande granskas. Bidragande till denna 

studies tillförlitlighet bedöms vara att en pilotstudie genomförts, att materialet 

som genererats är omfattande och intervjufrågorna tycktes vara tillräckligt 

tydliga för att respondenten skulle förstå dem. Dessutom har respondenternas 

integritet prioriterats, vilket troligen kan öka uppriktigheten i utsagorna. Syftet 

med avsnittet är också att underlätta granskning av slutresultatet. 

5.2.1 Metodologiska utgångspunkter 

Valet att genomföra en intervjustudie har påverkat studiens resultat genom att 

den förståelse som uppnåtts är djup, vilket underlättar att besvara studiens syfte. 

I en intervjustudie framkommer enstaka och unika skildringar, vilket minskar 

möjligheten att överföra resultaten till andra kontexter (Repstad, 2007). Ett visst 

mått av överförbarhet kan dock finnas eftersom de upplevelser som studerats 

ändå härrör från situationer som förekommer i arbetslivet vilket innebär att en 

viss insikt om hur förhållanden är i andra kontexter kan fås från vår studie 

(Repstad, 2007). Vi tror att de resultat vi funnit kan användas i många 

sammanhang där medarbetare är med om förändring, genom att anpassa 

resultaten till aktuella omständigheter.  

5.2.2 Val av respondenter och tidpunkt för studien 

Det tillvägagångssätt som vi hade vid urvalsprocessen tror vi har bidragit till ett 

rikt kvalitativt material. Att försöka få urvalet av respondenter att i någon mån 

representera organisationen genom avdelningstillhörighet och position tror vi 

var värdefullt eftersom vi genom detta fått vad vi bedömer är en helhetsbild av 

den studerade verksamheten. Eftersom urvalet gjordes av oss och oberoende av 

företaget, anser vi att rapporten är självständig och inte tillkommit under 

påverkan från företaget.  
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En person som ursprungligen tackat ja till att medverka i studien valde att inte 

delta på grund av tidsbrist. Denna person ersattes genom att ett kompletterande 

urval gjordes med samma metod som de övriga respondenterna valts ut (se 

avsnitt 3.2). Vi bedömer att denna ändring av en respondent kan ha påverkat 

slutresultatet eftersom varje individs unika bidrag är oersättligt, men vi anser 

ändå att vi fått ett rikt och fylligt material. Å andra sidan har vårt urval inte 

grundat sig på någon statistisk princip, vilket gör att respektive respondent inte 

representerar specifika kriterier som ska uppfyllas. Den tidpunkt vi valt för att 

göra vår studie har troligen påverkat studiens resultat. Om vi hade gjort ett 

nedslag i ett tidigare skede av företagets förändringsarbete hade vi kanske fått 

andra och mer negativa svar på grund av den ökade chansen att urvalet skulle 

inkludera medarbetare som fått besked om att de skulle få lämna företaget. 

Dessutom hade intervjuerna kunnat genomföras under en stressigare period, 

vilket kunde ha påverkat både viljan att delta, kvaliteten i intervjuerna samt 

slutresultatet. Om studien istället genomförts längre fram i tiden, efter att 

förändringsarbetet slutförts, hade ytterligare ett annat resultat sannolikt visat sig. 

5.2.3 Intervjuguide 

Ett av syftena med att använda en intervjuguide var att ge intervjusituationen 

mer struktur och hjälpa oss som oerfarna intervjuare att minnas de områden vi 

var intresserade av att täcka av tillsammans med respondenterna. Något som 

slog oss var att respondenterna hellre än att tala om sina känslor beskrev sina 

upplevelser på en strukturell nivå och pratade om affärsprocesser och 

organisationsstrukturen, fastän vi frågade om upplevelser och perspektiv. Detta 

gav oss data som var oväntad. Det tål dock att diskuteras huruvida anledningen 

till detta var att de på förhand valda intervjufrågorna var felaktigt konstruerade 

eller om något annat ligger bakom. Till exempel kan platsen för intervjuerna ha 

medverkat eftersom vi befann oss i direkt anslutning till medarbetarnas 

arbetsplats. Ytterligare oväntat var viljan att beskriva förändringsprocessen i 

jämförande termer kring ”före och efter” utan att vi bad om en sådan jämförelse. 

Även till detta bedömer vi att intervjufrågornas formulering möjligen kan ha 

bidragit. Repstad (2007) menar att en kortfattad och tydlig information till 

respondenterna inför intervjun om vilka dimensioner forskaren avser att 

undersöka kan underlätta detta. Vi upprepade därför syftet med studien i början 

av varje intervjutillfälle (se Bilaga 2, Intervjuguide) för att understryka att vi var 

intresserade av upplevelsen av situationer, snarare än fakta om dem.  

5.2.4 Intervjusituationen 

Under intervjuerna noterades inget oväntat som skulle kunna försämra själva 

datainsamlingen. Det som främst kan ha påverkat intervjusituationen är den 

eventuella effekten av att vi var två intervjuare och respondenten var ensam i sin 

roll. Enligt Repstad (2007) kan en obalans i antalet intervjuare och respondent 

speciellt påverka då ämnet för intervjun är känsligt.  Vi bedömer att de områden 

vi undersökt inte är av den karaktären och därmed bör inte respondentens vilja 
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att berätta om sina upplevelser ha påverkats. Vi tolkade inte heller situationen 

under intervjuerna som att respondenten kände sig besvärad eller utsatt. Vi anser 

att intervjufrågorna förståtts, då respondenterna endast enstaka gånger bad om 

förtydliganden. Här kan vi konstatera att vi blivit hjälpta av pilotstudien efter 

vilken vi justerat några av frågorna. Två av intervjuerna genomfördes via 

telefon. Förutom något sämre ljudkvalitet i inspelningen av dessa intervjuer kan 

vi inte märka några skillnader på grund av detta.  

 

Vi kan utifrån karaktären på det transkriberade materialet konstatera att vi hade 

ett rikt och fylligt material att arbeta med, något som Braun och Clarke (2006) 

menar hänger ihop med den intervjuteknik som används. Våra intervjufrågor var 

till större delen öppna vilket också gav svar som bedömdes som uttömmande. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är antalet intervjuer inte möjligt att 

fastställa utifrån generella kategorier utan det bör genomföras så många 

intervjuer som krävs för att studiens syfte ska kunna uppnås. Vi anser att 

mängden data som de åtta genomförda intervjuerna genererat varit tillräcklig för 

att nå syftet med studien.  

5.2.5 Bearbetning och analys 
I denna studie närvarade vi båda vid samtliga intervjuer, likväl som andra steg i 

arbetsprocessen utförts gemensamt. Detta kan ha ökat kvaliteten genom att 

materialet har tolkats på ett likvärdigt sätt (Bryman, 2011), något som är viktigt 

att tänka på i en studie som genomförs med flera forskare (Kvale & Brinkmann, 

2009). Dessutom har intervjuerna transkriberats enligt riktlinjer som är 

gemensamt framtagna av oss, vilket ytterligare bidrar till en konsekvent 

hantering av materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). Något som kan vara 

problematiskt vid bearbetning av datamaterialet är att flera av de teman som 

framkommit hänger samman och i vissa fall delar begrepp. På grund av detta 

kan ett visst tema bli över- eller underrepresenterat eftersom det kan finnas 

svårigheter med att placera en utsaga i ett tema. I bearbetningen har vi dock 

strävat efter en noggrannhet i att se helheten och skildra det som verkligen 

framkommit. Detta kan ha medfört att vissa teman är mer omfattande än andra. 

Vi är medvetna om att det kan vara svårt att ta till sig resultatet eftersom vi valt 

att inte ange vilken respondent utdragen kommer ifrån. Detta är gjort med 

hänsyn till respondenternas integritet. Vi har gjort en noggrann avvägning och 

värderar konfidentialiteten högre än den behållning som fås av att kunna utläsa 

vilken respondent som sagt vad. Varje intervju gav också ett rikt material, vilket 

innebar att det inte var några svårigheter att få utdrag från alla respondenter. 

Eftersom varje tema kommer från en bearbetning av hela materialet används 

också material från samtliga intervjuer. Braun och Clarke (2006) poängterar 

vikten av att inte använda ett så kallat anekdotiskt tillvägagångssätt vid 

sammanställning av resultat där enstaka exempel tillåts bära ett tema, utan 

istället utgå från materialet som helhet, något vi alltså anser att vi gjort.   
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6. SLUTSATSER 

I undersökningen av hur medarbetare reagerat på och upplevt förändringsarbete 

har det, i likhet med andra studier, framkommit att förändringar kan skapa en 

upplevelse av oro och stress (Allen et al., 2001). Det går att konstatera att 

resultatet av studien visar färre negativa upplevelser av förändringsarbete än 

förväntat, i motsats till den forskning som visar att förändringsarbete ofta 

medför anställningsotrygghet och skapar motstånd hos individen (Allen et al., 

2001; Alvesson & Sveningsson, 2008; Amundson et al., 2004; Appelbaum et al., 

1997; Näswall et al., 2001; van Dam et al., 2008). Medarbetarna tycks kunna 

hantera den aktuella förändringen, vilket kan tänkas bero på en viss vana vid och 

förberedelse för förändring. Eftersom samhällsklimatet upplevs föränderligt 

tolkas inte förändringarna i det egna företaget som något särskilt eller oväntat. 

Varken medarbetarna som individer eller företaget i sig är isolerade från 

samhället utan är en del av det, varför det finns en förståelse för att företag 

behöver förändras. Medarbetarna ser att det finns en överensstämmelse mellan 

tolkningen av företagets motiv till förändringen och samhällstendensen i stort. 

Förändringen tycks bli lättare att acceptera när ingen motsättning finns 

däremellan. Det finns en utbredd individualisering av olika funktioner såsom 

stöd, delaktighet, coping och former för information på företaget. Det är alltså 

upp till individen att ta del av dessa funktioner. Vi menar att sådana funktioner 

istället måste finnas tillgängliga för samtliga medarbetare, oavsett formell roll 

och personlighet.  

 

Mellan de olika faktorerna som bidragit till upplevelsen av förändringsprocessen 

finns en nära koppling. Stöd tycks hänga ihop med delaktighet och huruvida 

förändringen uppfattas som en tydlig process. Genom delaktighet i processen 

ökar möjligheten att få stöd, vilket i sin tur skulle kunna göra det lättare att se 

förändringen som en tydlig process. Också genom att från ledningens håll driva 

förändringsarbetet som en tydlig process tycks medarbetarnas vilja att vara 

delaktiga öka, vilket kan skapa förutsättningar för stöd. Det verkar således som 

att dessa faktorer samverkar och det blir en synergieffekt.  

 

Vårt resultat har också visat att organisationskultur både tycks vara något 

subjektivt upplevt och något som människor gemensamt kommit överens om. 

Tidigare forskning (Alvesson & Sveningsson, 2008; Bolman & Deal, 2005; 

Schein, 1990) framställer organisationskultur som något enbart gruppupplevt. Vi 

menar dock att även om det existerar en allmän uppfattning om hur företagets 

organisationskultur är, kan det också finnas en individuell tolkning och 

upplevelse av denna kultur. Istället för att låta organisationskulturen utgöras av 

”minsta gemensamma nämnare”, kan den ses som summan av samtliga 

individers upplevelser, där även extrema ytterligheter inkluderas.  
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Våra slutsatser är troligen inte möjliga att i sin helhet överföra till en annan 

kontext, utan bidrar snarare till en förståelse för det studerade området för 

medarbetare och ledning i organisationer samt akademiker.  

 

6.1 Praktiska implikationer 

Det finns lärdomar som vi anser kan vara till nytta i förändringsarbete för att 

minska medarbetarnas negativa upplevelser. Eftersom värdet av faktorer som 

stöd och delaktighet tycks minska om det är upp till individen att tillgodose sitt 

behov av dem, kan en medvetenhet om detta hos ledningen underlätta 

förändringsprocessen för medarbetarna. Att integrera faktorerna stöd och 

delaktighet i förändringsarbetet liksom att genomföra förändringsarbetet som en 

tydlig process, tror vi skulle motverka motstånd och gynna samtliga inblandade 

parter. Även tidsaspekten i en förändring är viktig att reflektera över, i relation 

till ett hållbart arbetsliv. I de fall förändringar genomförs alltför brådskande och 

övertaliga medarbetare lämnar i ett för tidigt skede, kan kvarvarande individers 

hälsa påverkas av hög arbetsbelastning och stress, oavsett hur förstående och 

engagerade dessa medarbetare är. Att företag som går samman också hanterar 

mötet mellan skilda organisationskulturer genom att försöka integrera de två 

kulturerna mer, anser vi kan öka möjligheten till stöd och dessutom minska 

friktion mellan grupper.  

 

6.2 Fortsatt forskning 

Utifrån resultatet i denna studie tror vi att nyttan för det akademiska området 

främst är uppslag till vidare forskning. Vi bedömer att en studie kring hur 

förhållandet mellan stöd, delaktighet och en tydlig process i ett 

förändringsarbete ser ut, skulle klargöra vikten av och utmaningar i att hantera 

dessa faktorer. Dessutom kan det vara intressant att undersöka vilka ytterligare 

faktorer som kan påverka en medarbetares upplevelser av en förändringsprocess. 

I denna studie har stöd, delaktighet och en tydlig process funnits vara av 

betydelse, men i andra kontexter och vid andra tidpunkter kanske fler eller andra 

faktorer går att finna. 
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Bilaga 1: Missiv 
 

Linköping 2012-03-26 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser tredje och sista året på Kandidatprogrammet i 

Personal- och arbetsvetenskap vid Linköpings universitet. För närvarande 

arbetar vi med vår kandidatuppsats och vi kommer i samband med denna att 

genomföra en intervjustudie. Intervjuerna syftar till att ge oss en bild av hur du 

som medarbetare uppfattar den förändringsprocess som pågår på [Det nya 

företag X] med utgångspunkt i dina egna erfarenheter och upplevelser.  

 

Du är slumpmässigt utvald till denna studie utifrån din position och funktion i 

företaget. Vi tror att dina unika erfarenheter är värdefulla för vår undersökning 

och värdesätter därför ditt deltagande. Vi vill ändå poängtera att ditt deltagande 

är helt frivilligt.  

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och inga enskilda personer eller 

företaget kommer att kunna identifieras. Resultaten kommer att presenteras på 

gruppnivå och kommer inte att användas för andra syften än denna uppsats.  

 

Vi är väldigt tacksamma att du tar dig tid att delta i en intervju och vi ser fram 

emot din medverkan. 

 

Vid allmänna frågor eller synpunkter kring uppsatsarbete kan ni vända er till 

handledare Michael Rosander. Vid frågor om den specifika studien, kontakta 

Erika Jonsson eller Annaclara Söderström. Se kontaktuppgifter nedan. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Erika Jonsson och Annaclara Söderström 

 

 

 

Erika Jonsson  Annaclara Söderström     Michael Rosander (handledare) 

[e-postadress]  [e-postadress]     [e-postadress] 

[telefonnummer] [telefonnummer]     [telefonnummer] 

 

 

 
 

  



 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Introduktion: information om studiens syfte och etiska aspekter 

Bakgrundsfrågor 

Namn 

Ålder 

Nuvarande befattning (enhet/funktion/avdelning) 

Utbildningsbakgrund 

Anställningstid (inom yrket/branschen och på företaget) 

Vilket företag kom du ifrån? 

Berätta om hur du ser på organisationsförändringar i allmänhet - inte med tanke 

på er specifika förändring.  

Vad har du för tidigare erfarenhet av organisationsförändringar? 

 

Nu när vi pratat om det allmänna vill vi att du tänker på den här specifika 

förändringen ni gjort fortsättningsvis.  

 

Område 1: Dina första intryck av förändringen 

 Hur reagerade du när du först hörde talas om förändringen? 

o Farhågor, möjligheter, föreställningar 

o Konsekvenser för dig själv, för arbetsgruppen, för företaget 

 När fick du först information om att ditt företag skulle genomföra den här 

förändringen?  

o Vad fick du veta? (Syfte och mål? Annat?) 

o På vilket sätt kom den första informationen? (Ryktesvägen, officiell 

information, på något annat sätt?) Vilken slags information kom 

sen? 

o Hur uppfattade du företagets avsikt med förändringarna? 

 Vilka förväntningar hade du på förändringsprocessen? 

o På förändringens genomförande? Delaktighet, stöd, samarbete... 

o På resultatet av förändringsprocessen?  

 Något du vill tillägga om dina första intryck av förändringen? 

 

Område 2: Din arbetssituation 

 Hur ser din situation ut idag? (Mitt i/under/efter förändringen, förändring 

av arbetsplats/yrke) 

o Hur upplever du din roll i organisationen med tanke på 

förändringen?  

o Vad är positivt i arbetssituationen? 

o Vad är negativt i arbetssituationen? 

 Hur såg din arbetssituation ut innan förändringsprocessen började? 

o Hur upplevde du din arbetssituation när det gäller stress före 

förändringsprocessen? 



 

 

o Hur såg du på balansen mellan arbete och privatliv? 

o Förekom övertid, hemarbete, helgarbete...? 

 Om du jämför din arbetssituation nu och innan förändringen, vad har 

förändrats? 

o Vad är bättre? (Arbetstider inkl. övertid, hemarbete, helgarbete, 

balansen arbete/privatliv, hälsa/stress, lön, utvecklingsmöjligheter, 

möjlighet till avancemang, relation till medarbetare, relation till 

chef & ledning...)  

o Vad är sämre? (Arbetstider inkl. övertid, hemarbete, helgarbete, 

balansen arbete/privatliv, hälsa/stress, lön, utvecklingsmöjligheter, 

möjlighet till avancemang, anställningstrygghet, relation till 

medarbetare/kollegor, relation till chef/ ledning...) 

o Hur gick den praktiska processen till (t.ex. byta lokal/rum/chef)? 

 Något du vill tillägga om din arbetssituation med tanke på förändringen? 

 

Område 3: Förändringen fram till idag 

 Vad anser du att man har uppnått med förändringen hittills? 

o På vilket sätt har förändringen varit framgångsrik? 

o Har syfte och mål uppnåtts? Varför/varför inte? Tror du att det 

kommer uppnås? Vad tror du kommer vara avgörande för det? 

 Vilka faktorer har påverkat förändringsarbetet positivt enligt din 

uppfattning? 

o (Faktorer: facket, informationen, klimatundersökningen, samarbete, 

stöd, tydlig process osv.) 

 Vad har påverkat negativt? 

o (Stress, kortsiktighet, arbetsbelastningen, osäkerhet...)  

 Om du tänker på din egen roll i förändringsprocessen, på vilket sätt har du 

haft möjlighet att vara delaktig? 

o Genom formell roll (ex. projektansvarig, samordnare...) 

o Informellt – forum, alla tillfrågades, det hölls diskussioner osv. 

o Har du fått tycka till om förändringsprocessen? 

 Hur har du upplevt stödet i förändringsprocessen? 

o Chefer, ledning, medarbetare? 

o Hur har det påverkat dig? 

o Har du själv gett stöd? Hur? 

o Har du några kollegor som fått gå? Hur var det? Hur blev det för er 

som är kvar? 

o Forum: rådgivning, coachning, krishantering... 

 Något du vill tillägga om förändringsprocessen fram till idag? 

 Vad tar du med dig från förändringsprocessen? 

o (Lärdomar - både professionellt och privat, erfarenheter, åsikter...)  

 Hur ser du på framtiden? 


