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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga deltagare för er medverkan, utan Er hade detta arbete inte 
varit möjligt. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Kristian Vänerhagen för 
guidning och stöttning i arbetet. Slutligen vill vi tacka vår kontaktperson på företaget för ett 
trevligt bemötande och för hjälpen att hitta deltagare till studien.  
 
Uppsatsen är genomgående utförd av oss båda, från början till slut.  
 
 

Vi önskar dig en intressant och givande läsning! 
 
Malin Andersson och Linn Aronsson. 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Syftet med undersökningen är att få en förståelse för medarbetarnas upplevelse av en 
organisationsförändring på ett företag i den privata sektorn. Studien syftar även till att ta reda 
på vilka faktorer som skulle kunna påverka upplevelsen. I studien har en kvalitativ metod 
använts med intervjuer som datainsamlingsteknik varav totalt har nio intervjuer genomförts. 
Åtta av intervjuerna skedde med medarbetare på företaget och en intervju med en person ur 
ledningsgruppen. Resultatet av undersökningen visar på faktorer som har betydelse för 
upplevelsen varav företagets geografiska läge hade störst betydelse för upplevelsen 
av  förändringen, då det bidrog till en upplevelse av meningsfullhet med förändringen. Detta 
till trots att deltagarna var missnöjda med stora delar av förändringen. De upplevde de ändå en 
meningsfullhet med den eftersom företaget kunde leva vidare och alla anställda fick behålla sin 
anställning. Resultatet visar också att det geografiska läget bidrog till en upplevelse av att 
förändringen till en viss grad var påtvingad, då det fanns få andra alternativ på 
arbetsmarknaden. Alternativet till förändringen upplevdes dessutom vara att företaget skulle 
varsla en stor del av personalstyrkan, vilket upplevdes som ett ännu sämre alternativ. Därför 
accepterade deltagarna ändå i stor utsträckning förändringen trots att de inte var nöjda med den. 
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1. Inledning 
 

I inledningskapitlet kommer först en introduktion till det valda ämnesområdet. Sedan 
presenteras studiens syfte och frågeställningar. I nästa avsnitt presenteras avgränsningen av 
studien. Därefter följer en kort presentation av uppsatsens upplägg och disposition. Slutligen 
följer en presentation av det aktuella företagets organisationsförändring. 

 
 

1.1 Bakgrund 
 
Dagens skiftande arbetsmarknad innebär en nödvändighet för organisationer att genomgå 
förändringar, vissa menar till och med att det krävs för att de överhuvudtaget ska finnas kvar 
(Jacobsen 2013, s. 20). Denna förmåga att anpassa sig till arbetsmarknadens krav benämns ofta 
som organisationsflexibilitet (Aronsson et al. 2012, s. 407ff). Organisationer som inte klarar av 
att anpassa sig till de nya kraven kan tvingas vidta drastiska åtgärder vilket riskerar att försämra 
både deras och medarbetarnas framtid (Aronsson et al. 2012, s. 407ff). Att kunna balansera 
omvärldens krav på förändring och utveckling och samtidigt förhålla sig till sina medarbetares 
behov är en svårighet för många organisationer (Aronsson et al. 2012, s. 307).  
 
För individer är stabilitet och förutsägbarhet viktigt i arbetet. Eftersom en 
organisationsförändring kan innebära att individens arbete inte längre upplevs som tryggt och 
säkert, kan organisationsförändringar vara stressfyllda för individen. Osäkerheten detta medför 
kan leda till att individer reagerar negativt och gör motstånd mot förändringen (Aronsson et al. 
2012, s. 315, 407ff). Negativa reaktioner som uppmärksammats i studier om 
organisationsförändringar är irritation och konflikter mellan medarbetarna samt minskad 
arbetsglädje och motivation (Angelöw 2010, s. 28ff). Det kan skilja sig från person till person 
hur väl denne kan hantera en organisationsförändring eller förändringsprocess (Aronsson et al. 
2012, s. 409f). 
 

När förändringens vindar blåser bygger en del vindskydd, medan andra 
bygger väderkvarnar - Mao Zedong (Angelöw 2010, s. 11) 

 
Antonovskys teori (1991), en känsla av sammanhang, ger en förklaring till varför det finns 
skillnader mellan hur väl individer hanterar svåra situationer. Förmågan att hantera dessa är 
individuell och beror på hur individen begriper och förstår sammanhanget samt vilka resurser 
som finns tillgängliga för att få hjälp att hantera situationen. Teorin lägger dock störst fokus vid 
meningsfullheten, en individ som känner hög meningsfullhet hanterar svåra situationer bättre 
än andra och gör sitt bästa för att ta sig igenom dem med hälsan i behåll (Antonovsky 1991).  
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Andra faktorer som kan påverka individens reaktion mot förändringen är förändringens 
omfattning, individens livssituation och erfarenheter samt möjligheter på arbetsmarknaden 
(Angelöw 2010, s. 16, 28ff). Hur mycket individen påverkas av förändringen har också 
betydelse för individens reaktion (Aronsson et al. 2012, s. 315). 
 
Studier visar att de flesta organisationsförändringar som påbörjats misslyckas på grund av att 
organisationer ofta underskattar medarbetarnas roll (Choi 2011,  refererad i Sverke et al. 2017, 
s. 234). Därav växer behovet att förstå hur medarbetarna i organisationen hanterar och förhåller 
sig till dessa förändringar eftersom kraven på organisationernas föränderlighet och anpassning 
till omvärlden ökar (Aronsson et al. 2012, s. 409f). För att lyckas med organisationsförändringar 
är förståelsen för individens reaktioner av stor betydelse, för både organisationens och 
medarbetarnas framtid (Aronsson et al. 2012, s. 409f). 
 
Särskilt är det viktigt för företag inom den privata sektorn att vara flexibla, då det råder en 
ständig konkurrens och ett vinstintresse. Många företag väljer att säga upp personal för att 
snabbt minska sina kostnader (Angelöw 2010, s. 152). När medarbetare riskerar att förlora sitt 
arbete leder det till negativa konsekvenser för både individen och företaget (Aronsson et al. 
2012, s. 156), vilket gör det intressant att undersöka detta område. Både för företagets framtid, 
men också för individens välmående i organisationen. 
 
Vi valde att undersöka ett företag i den privata sektorn. De genomförde en förändring för att 
inte behöva varsla personal under lågkonjunkturen för 10 år sedan (se rubrik 1.5), dessutom är 
företaget placerat i en liten ort. Stora företag i mindre samhällen kan leda till en ensidig 
näringsstruktur med få andra konkurrerande företag i anslutning (Lundberg 1997, s. 93; 
Bergström 1997, s. 101). Detta väckte en nyfikenhet att undersöka hur 
organisationsförändringen upplevdes av medarbetarna.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Det huvudsakliga syftet med studien är att få förståelse för hur medarbetare på ett företag i den 
privata sektorn upplevde en organisationsförändring. Vi vill även förstå vilka faktorer som 
påverkat medarbetarnas upplevelse.  
 
För att besvara syftet har vi ställt upp två frågeställningar:  
 

1. Hur upplevde medarbetarna förändringen? 
2. Vilka faktorer kan ha påverkat upplevelsen? 
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1.3 Avgränsning 
 
Avgränsningen i studien har gjorts till att enbart fokusera på den privata sektorn.  
 

1.4 Upplägg och disposition 
 
Härnäst följer en beskrivning av det aktuella företagets organisationsförändring, då den är av 
betydelse för resultat och analys. Vidare beskrivs i kapitel 2 olika teorier och modeller som har 
relevans för analysen av resultatet i studien. I metodkapitlet som följer presenteras hur 
genomförandet av studien gått till och i kapitel 4 korsbefruktas de resultat vi fått under våra 
intervjuer med teorierna från kapitel 2. Därefter presenteras studiens slutsatser i kapitel 5, som 
följs upp med en diskussion av studiens resultat.  
 

1.5 Organisationsförändringen 
 
Organisationsförändringen vi studerat genomfördes vid ett större företag i den privata sektorn. 
Orsaken till förändringen var en anpassning till en lågkonjunktur för ungefär tio år sedan. För 
att möta lågkonjunkturen tog företaget i samråd med fackföreningen fram ett förslag där de 
skulle låta medarbetarna gå ner i arbetstid och lön istället för att varsla.  
 
Innan ovanstående förändring verkställdes genomfördes åtgärder för att minska företagets 
utgifter. Åtgärderna innefattade avslut av kontrakt för företagets visstidsanställda samt 
företagets inhyrda personal. Arbetsuppgifterna dessa utfört tog företagets egna anställda över. 
De med åldern inne för pensionering fick erbjudande om förtidspensionering och skiftgången 
lades om, medarbetare som arbetat skift fick därmed arbeta dagtid. 
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2. Teoretisk referensram  
 

I detta avsnitt presenteras syftet med organisationsförändringar, arbetets betydelse för 
individen samt tidigare forskning kring organisationsförändringar och individens reaktioner 
på dem. Avsnittet presenterar även faktorer som kan ha betydelse för individens upplevelse av 
organisationsförändringar. Slutligen kommer en redogörelse för vikten av 
kompetensbevarande samt bruksorten och dess kultur.  

 
 

2.1 Organisationsförändringar 
 
Arbetsmarknadens skiftande karaktär ställer krav på organisationers förmåga att förändras. 
Organisationsförändringar är därmed ofta oundvikliga, “vissa har till och med gått så långt som 
att påstå att dagens organisationer inte har något val - de måste förändra sig eller dö” (Jacobsen 
2013, s. 20). För att kunna svara på omvärldens föränderliga krav bör organisationer vara 
flexibla i förhållande till arbetsmarknaden och den rådande konkurrensen. Då företaget inte 
klarar av att möta kraven kan de bli tvingade att utföra större och mer drastiska åtgärder, 
exempelvis flytta verksamheten eller varsla. Sådana åtgärder kan påverka företagets och 
medarbetarnas framtid negativt (Aronsson et al. 2012, s. 407ff). Aronsson et al. (2012, s. 312) 
hävdar samtidigt att organisationer kontinuerligt under sin livscykel genomgår både stora och 
dramatiska förändringar, men även mindre förändringar genom att ständigt arbeta med att 
anpassa sig till omvärlden (Aronsson et al. 2012, s. 312).  
 
Att genomföra förändringar kan dock vara svårt på grund av att organisationer är sociala system 
bestående av människor som alla är unika och reagerar olika (Jacobsen 2013, s. 57ff). 
Människor har även en tendens att vilja veta hur saker och ting kommer bli, vilket resulterar i 
en problematik för organisationen. Problematiken innefattar att det är svårt att förutsäga 
framtiden och risken är stor att saker och ting inte går som planerat (Jacobsen 2013, s. 37ff). 
Det är även svårt att i förtid säga vilka åtgärder som är de rätta eller förutse hur åtgärderna 
kommer att falla ut (Jacobsen 2013, s. 58). För att lyckas med organisationsförändringar är det 
viktigt att involvera medarbetarna i förändringsarbetet. De organisationer som inte gör det 
riskerar att misslyckas med genomförandet av förändringen (Choi 2011 refererad i Sverke et 
al. 2017, s. 234). Medarbetarnas inställning till förändringen kan också vara avgörande för om 
den lyckas eller inte (Aronsson et al. 2012, s. 307). 
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2.2 Individen i en organisationsförändring 
 
2.2.1 Känsla av sammanhang 
 
Det finns skillnader mellan hur väl individer klarar omställningar och förändringar. För att 
förstå dessa skillnader har forskare skapat olika modeller som främst används på händelser i 
individens liv, men är även lämpliga att användas i arbetslivet för att bättre kunna förstå hur 
individen anpassar sig till och hanterar organisationsförändringar (Aronsson et al. 2012, s. 
409f). En välanvänd modell i samband med undersökningar av människors välmående i 
organisationer är teorin KASAM, känsla av sammanhang, skapad av professorn Aaron 
Antonovsky (Aronsson et al. 2012, s. 412). Vi har valt att använda denna modell då den ger en 
förståelse och förklaring till de faktorer som kan påverka individens inställning till förändringar. 
 
Antonovsky undersökte vilka olika resurser individen använder sig av för att hantera 
svårigheter och namngav dem generella motståndsresurser (GMR) (Antonovsky 1991, s. 12f). 
Genom att skapa en förståelse för vilka faktorer som gör att vissa människor hanterar 
påfrestningar bättre än andra utvecklades teorin KASAM. Antonovskys (1991, s. 13) teori 
handlar i stora drag om att individer med höga poäng inom tre olika komponenter har en bättre 
förmåga att behålla en god hälsa när de möter svåra situationer i livet.  
 

Jag menade att det gemensamma för alla GMR var att de bidrog till att göra de stressorer, 
som vi ständigt bombarderas av, begripliga. Genom att gång på gång ge oss sådana 
erfarenheter skapar de med tiden en  stark känsla av sammanhang. (Antonovsky 1991, s. 
13) 

 
Komponenterna i KASAM är begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Antonovsky fann 
att deltagarna med dålig hälsa och svårigheter att hantera påfrestningar hade låga värden i dessa 
komponenter emedan deltagarna med höga värden och god hälsa hanterade påfrestningarna 
bättre. De personer med höga värden på de tre komponenterna ansåg Antonovsky besitta en 
hög känsla av sammanhang (Antonovsky 1991, s. 38). 
 
Den första av de tre komponenterna är begriplighet. Med begriplighet menas att det hos 
individen finns en förståelse för att händelser och information är ordnad, sammanhängande och 
tydlig. Motsatsen till begriplighet beskriver han som kaotisk, slumpmässig och oförklarlig. 
Dock poängterar Antonovsky att begripligheten inte säger någonting om önskvärdheten, det 
kan handla om att högst oönskade händelser ändå upplevs begripliga. Det handlar om förmågan 
att förstå och förklara situationen samt göra den gripbar (Antonovsky 1991, s. 39).  
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Att med jämna mellanrum uppleva att saker och ting passar ihop, hur det okända på ett 
tillfredsställande sätt förklaras och hur ordnade mönster uppstår stärker ens känsla av 
begriplighet. (Antonovsky 1991, s. 143) 

 
Den andra komponenten Antonovsky beskriver är hanterbarhet och handlar om upplevelsen av 
de resurser som finns är tillgängliga för individen. Resurserna kan exempelvis vara individens 
partner, läkare eller kollegor. Antonovsky poängterar dock att det är viktigt att individen 
upplever att denne kan lita på att resurserna finns till individens förfogande när ett behov av 
dem uppkommer (Antonovsky 1991, s. 40) 
 
Den tredje och sista komponenten i KASAM är meningsfullhet. Här betonar Antonovsky vikten 
av att individen känner sig delaktig i de processer som påverkar individen och dess livssituation 
(Antonovsky 1991, s. 40f). Han beskriver att meningsfullhet är en motivationskomponent, med 
detta menar han att det är känslomässigt viktigt för personen. Någonting personen bryr sig 
mycket om och prioriterar. En person med en känsla av hög meningsfullhet lägger fokus vid att 
hitta en mening med händelsen eller situationen och gör även sitt bästa för att ta sig igenom 
den. Individen tvekar inte på att konfronteras med utmaningen framför denne (Antonovsky 
1991, s. 40f). Meningsfullheten menar Antonovsky har en stor betydelse för individen, en 
känsla av meningsfullhet motiverar individen att finna resurser och skapa en förståelse för 
situationen (Antonovsky 1991, s. 44). 
  
2.2.2 Känsla av sammanhang i arbetet 
 
I arbetet betyder meningsfullhet att individen har en glädje och stolthet i sitt arbete och  att 
individen kan förverkliga sig själv och sina idéer. Det är också av betydelse hur verksamheten 
betraktas av andra utomstående personer (Granberg 2011, s. 655). Det är också av stor vikt att 
arbetsuppgifterna, arbetsordningen och arbetstakten är något individen själv kan vara med och 
påverka samt att individen ska ha en viss auktoritet över vad som ska göras och hur det ska 
göras. Dessutom menar Granberg (2011, s. 655) att det är relevant att individen får lov att 
använda sig av sin potential då det påverkar individens känsla av meningsfullhet i arbetet.  
 
Granberg (2011, s. 655) beskriver även arbetets meningsfullhet för individen på både ett direkt 
och indirekt sätt. Indirekt kan det handla om att personen har möjlighet att försörja sin familj 
och se till att ens barn har det bra. Mer direkt kan det vara meningsfullt att ha ett arbete på grund 
av den självförverkligande faktorn arbetet kan ha. Det finns även teorier vilka påstår att de 
individer som klarar sig bäst i svåra situationer är flexibla i fråga vad som är viktigt, förutom 
om svårigheterna hotar de grundläggande behoven hos en individ (Granberg 2011, s. 655).  
 
Komponenten begriplighet i ett arbetssammanhang kan beskrivas som en förståelse hos 
individen hur saker och ting hänger ihop med det andra i organisationen sysslar med (Granberg 
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2011, s. 655). Att det individen utför även har betydelse för hur framtiden kommer att bli samt 
att det hänger ihop med hur saker och ting var förr spelar också roll för begripligheten av arbetet. 
Individen behöver i tillägg även ha en förståelse för hur hennes del hänger ihop med den övriga 
situationen (Granberg 2011, s. 655).  
 
Slutligen framställer Granberg (2011, s. 655) att komponenten hanterbarhet i arbetet innebär 
att individen har en upplevelse av kontroll över olika situationer i arbetet, exempelvis en 
varierande arbetsbelastning. Vid en ovanligt hög arbetsbelastning ska individen exempelvis 
veta hur länge den kommer att pågå och samtidigt ha en insikt i att det kommer finnas tid för 
återhämtning framöver. Individen ska även besitta känsla av vad som är viktigt i sitt arbete samt 
om hjälp i arbetet är nödvändigt veta vart och hos vem det finns att tillgå (Granberg 2011, s. 
655).  
 

2.3 Individens reaktioner vid förändringar 
 
Något som är viktigt att förstå vid förändringar i organisationer är att dess omfattning kan skapa 
olika typer av reaktioner hos medarbetarna (Angelöw 2010, s. 28ff). Beroende på hur mycket 
individen påverkas av förändringen kommer den ha en starkare eller svagare inverkan vilket i 
sin tur har betydelse för dennes reaktion på förändringen (Aronsson et al. 2012, s. 315; 
Rubenowitz 2004, s. 120). Upplever individen att en organisationsförändring kommer ge 
negativa effekter för denne bemöts den ofta med motstånd, för att “vi vet vad vi har, men inte 
vad vi får” (Angelöw 2010, s. 18). En förändring som innebär försämringar för individen kan 
upplevas som ett hot då individen kan känna en stark osäkerhet inför framtiden (Angelöw 2010, 
s. 18).  
 
Förändringar som uppfattas ha positiva effekter på individen och dess mål möts istället med 
glädje, upprymdhet och ett stödjande beteende (Talat 2017, s. 24; Sverke, Falkenberg, Hellgren, 
Lu & Pienaar 2017, s. 233). Individen reagerar alltså mer sannolikt positivt på förändringar om 
det finns en medvetenhet att förändringen kommer leda till positiva effekter (Angelöw 2010, s. 
17; Rubenowitz 2004, s. 118). Även individens förståelse av bakgrund och motiv till 
förändringen har betydelse för reaktionen, om individen upplever att skälen till förändringen är 
godtagbara kan de ha lättare att acceptera den och följaktligen reagera med mindre motstånd 
(Aronsson et al. 2012, s. 316).  
 
Människor har i allmänhet ett stort behov av att känna trygghet, stabilitet och förutsägbarhet i 
sin omgivning vilket i arbetslivet innebär en upplevd anställningstrygghet samt tilltro att 
anställningen finns kvar även i framtiden (Aronsson et al. 2012, s. 315). Det innebär även att 
lönen ska vara stabil för att individen ska känna kontroll över sin tillvaro. Om individen förlorar 
kontrollen riskerar denne att drabbas av ohälsosamma stressreaktioner (Aronsson et al. 2012, s. 
407ff). Upplevs tillvaron inte trygg eller säker kan medarbetarna göra motstånd mot 
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förändringen (Aronsson et al. 2012, s. 315). Faktorer som kan resultera i motstånd mot 
förändringen kan exempelvis vara att individen upplever att förändringen är ett hot mot 
anställningstryggheten (Aronsson et al. 2012, s. 315) eller individens position i företaget 
(Rubenowitz 2004, s. 120; Markovits et al. 2014, s. 420). Ett önskemål som ofta inte går att 
garantera vilket kan leda till motstånd mot förändringen (Rubenowitz 2004, s. 120). Det kan 
också handla om att förändringen leder till en förändring av individens arbetsuppgifter 
(Aronsson et al. 2012, s. 315). Detta leder till att oavsett hur väl planerad 
organisationsförändringen är tenderar individer ändå att reagera negativt, då förändringar till 
viss grad alltid upplevs stressande (Aronsson et al. 2012, s. 315; Sverke et al. 2017, s. 233).  
  
Individens reaktion till förändringen kan bero individens nuvarande livssituation, vilka 
erfarenheter individen har från tidigare förändringar, individens kompetens att hantera 
förändringarna samt individens valmöjligheter på arbetsmarknaden (Angelöw 2010, s. 16). Har 
individen svårt att hitta andra arbeten på grund av låg utbildningsnivå eller hög ålder blir 
reaktionen ofta negativ om den hotar deras anställning (Jacobsen 2013, s. 148f). Det beror på 
att äldre individer ofta har svårt att byta eller hitta ett nytt arbete då de missgynnas på 
arbetsmarknaden (Aronsson et al. 2012, s. 75). Dessutom påverkas individens inställning till en 
förändring i organisationen om den är frivillig eller påtvingad (Angelöw 2010, s. 11). 
 
Vanliga reaktioner vid förändringar som upplevs som hotande är irritation, oroligheter, minskad 
arbetsglädje, kommunikationsproblem, ryktesspridning, missnöjde, minskad motivation samt 
konflikter mellan medarbetare (Angelöw, 2010 s. 28ff). Stressreaktioner har visat sig vara 
kraftigast när det finns en risk för avveckling, särskilt innan förhandlingar om förändringen har 
påbörjats (Angelöw 2010, s. 47). Anledningen till detta är att ovissheten om hur framtiden ska 
se ut och insikten om att eventuellt stå utan arbete kan upplevas som hotfullt mot individens 
överlevnad och därmed påverka inställningen negativt (Angelöw 2010, s. 47; Rubenowitz 2004, 
s. 121). Organisationer bör arbeta förebyggande mot uppsägning då oron inför för 
nedskärningar och den medföljande ryktesspridningen kring uppsägningar kan ha negativa 
följder för företaget (Rubenowitz 2004, s. 219). Angelöw menar å andra sidan att oron inför 
nedläggningar och besparingskrav också kan ge en drivkraft hos personalen. Den överhängande 
risken att förlora jobbet kan motivera personalen att förändra, effektivisera och spara 
tillsammans för att behålla jobbet (2004, s. 104) 
 
Vid förändringar kan medarbetare även reagera med omedvetna försvarsmekanismer 
(Aronsson et al. 2012, s. 316). En av dem är tendensen att hitta syndabockar, vilket innebär att 
en “person får bära skulden för flera personers försyndelser för att ge intryck av att rättvisa 
skipats” (Nationalencyklopedin, 2019). Försvarsmekanismer är individens naturliga svar på en 
osäker eller hotande situation, det är oftast inte en medveten eller avsiktlig mekanism från 
individens sida. De flesta är knappt ens medvetna om att de reagerar på detta vis. Individens 
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reaktion beror inte på att de vill förstöra för företaget eller sabotera förändringen, utan det är ett 
sätt att försöka hantera osäkerheten som kan uppstå (Aronsson et al. 2012, s. 316).  
 
2.3.1 Delaktighet 
 
Ytterligare en faktor som har en påverkan på individens inställning till förändringen är till 
vilken grad individen erbjuds delaktighet i förändringsprocessen. Om organisationen tillåter 
individers delaktighet kan det leda till en mer positiv attityd vilket i sin tur kan leda till lösningar 
och förbättringar som skulle kunnat förblivit förbisedda av ledningen (Angelöw 2010, s. 20). 
Medarbetarnas delaktighet och perspektiv öppnar även upp för en större förståelse från 
ledningens håll om hur processer och diverse arbetsmoment skulle kunna förändras. Det beror 
på att medarbetarna dagligen arbetar med dessa moment och vet hur de skulle kunna förbättras 
(Angelöw, 2010. s 20, 104). Att organisationen delar med sig av så mycket information som 
möjligt om förändringen resulterar även i bättre förståelse av förändringen hos medarbetarna 
(Angelöw 2010, s. 20; Talat 2017, s. 26). Hur väl  organisationen tar hänsyn till individens 
kompetens, synpunkter och önskemål har betydelse för individens attityd till förändringen 
(Rubenowitz 2004, s. 120). 
 
En stor del av de organisationsförändringar som genomförs misslyckas ofta då organisationer 
missbedömer medarbetarnas roll samt vikten av att involvera dem i förändringsprocessen (Choi 
2011 refererad i Sverke et al. 2017, s. 234). Rubenowitz (2004, s. 119) menar att en organisation 
“aldrig ska förvänta sig att en individ ska engagera sig i organisationen, om organisationen är 
helt oengagerad i individen”. Därför är det relevant att organisationen strävar efter att engagera 
medarbetarna i förändringsprocessen så tidigt som möjligt, då det kan leda till en större 
acceptans gentemot förändringen från medarbetarna (Rubenowitz 2004, s. 118).  
 
2.3.2 Rättvisa 
 
Upplevelsen av rättvisa är ytterligare en faktor som visat sig vara viktig för individens 
inställning och reaktion vid en organisationsförändring. När individer upplever att de själva 
eller någon närstående blir orättvist behandlade reagerar de vanligtvis negativt. Människan är 
skicklig på att jämföra sig med andra och bedömer då om alla får ta del av lika mycket eller om 
någon tillgodoses med mer eller mindre (Aronsson et al. 2012, s. 223).  
 
Distributiv rättvisa handlar om hur individen upplever att utfallet av det som delas ut eller 
fördelas mellan olika individer är representativt i jämförelse med deras bidrag. Är det individen 
fått i förhållande till det denne gett skäligt i jämförelse med andra, kommer individen uppleva 
en hög grad av distributiv rättvisa. Dessutom har studier visat att en upplevelse av rättvis 
behandling kan i samband med organisationsförändringar minska de negativa effekter 
förändringen kan ha (Aronsson et al. 2012, s. 223f). 
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2.3.3 Kvarvarande personal 
 
Det är inte alltid är de som förlorar sina jobb som mår sämst, de som får stanna kvar i 
organisationen ofta är de som får störst bekymmer (Angelöw 2010, s. 54). Att uppleva hot om 
en förlust av anställningen resulterar i en känsla av maktlöshet och otrygghet, en känsla som 
kan vara svårare att hantera än vissheten om en kommande arbetslöshet (Aronsson et al. 2012, 
s. 156). Denna känsla kan leda till minskade prestationer och arbetsglädje, det finns också en 
risk att överlevarna säger upp sig med anledning av detta (Angelöw 2010, s 54). Därför är det 
viktigt för organisationer att under förändringen vara tydliga med långsiktiga planer och försöka 
bygga upp en positiv framtidsbild. Det är även viktigt att diskutera överlevarnas upplevelse av 
de förändrade arbetsförhållandena (Angelöw, s 55). 
 
Enligt Pfeffer (1998 refererad i Sverke et al. 2017, s. 239) kan uppsägningar leda till att den 
kvarvarande personalen får en sämre attityd till organisationen, presterar sämre och får en ökad 
sjuk- och frånvaro. Dessutom kan det leda till att personalen känner mindre engagemang till 
organisationen (Brockner et al. 1987, s 538). Den kvarvarande personalen reagerar negativt om 
de upplever att de uppsagda inte behandlas rättvist eller blir tillräckligt kompenserade. Av 
denna anledning är det oerhört viktigt att behandla uppsagda medarbetare rättvist och visa 
engagemang mot dem eftersom det i sin tur även påverkar den kvarvarande personalens 
effektivitet och produktivitet (Brockner et al. 1987 s. 538).  
 
2.3.4 Kommunikation 
 
Kommunikation är ett viktigt element i förändringsprocesser då det är genom denna som 
medarbetarna exempelvis blir informerade hur en organisationsförändring ska implementeras 
eller strukturer förändras (Guţă 2015, s. 155). Det är viktigt att kommunikationen är effektiv, 
vilket betyder att de som tar emot meddelandet förstår vad som sägs (Guţă 2015, s. 155). 
Dessutom färdas nyheter snabbt i en organisation och beroende på hur effektiv 
kommunikationen har varit påverkar det hur nyheterna tas emot samt hur de uppfattas av 
medarbetarna (Talat 2017, s. 23).  
 
Hur informationen framförs och meddelandets innehåll påverkar också kommunikationens 
effektivitet. Meddelandets innehåll är viktigt ur två olika aspekter, dels att förmedla rätt 
information och dels att framföra meddelandet så tydligt att alla tolkar det likadant. Ytterligare 
en aspekt som är viktig gällande kommunikationen är tidpunkten för informationens 
framförande och på vilket sätt det framförs (Miller 2006, s. 229f). Därför är det viktigt för 
ledningen att reflektera över vilken kanal som används för att meddela den planerade 
organisationsförändringen (Talat 2017, s. 23). Väljer ledningen att skicka ut ett mail kan det 
leda till att medarbetarna gör varsin tolkning av informationen på grund av erfarenheter och 
perception. Det kan leda till förvirring och eventuellt motstånd hos medarbetarna. 
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Kommunikation via email kan även uppfattas som opersonlig och att den sortens 
kommunikation sällan klarar av att förklara eller för den delen motivera möjliga positiva 
effekter av en förändring. Inte heller går det att genom mail meddela medarbetarna på ett 
konstruktivt sätt att deras liv i organisationen inte behöver ta slut i samband med 
organisationsförändringen (Talat 2017, s. 23). Det rekommenderas istället att delge information 
om organisationsförändringar ansikte mot ansikte då den icke-verbala kommunikationen är en 
är en faktor som påverkar kommunikationen positivt (Miller 2006, s. 229f). 
 
När medarbetarna tar emot information om organisationsförändringen kan de ha svårt att förstå 
hur och varför vissa saker sker. Det beror på att de ofta inte klarar av att tänka på de långsiktiga 
effekterna som kommer infinna sig efter förändringen. Därför känner de sig ofta osäkra och är 
mer benägna att göra motstånd mot förändringen då den kan upplevas som ett angrepp på 
identiteten (Talat 2017, s. 23). Om medarbetarna inte har förståelse av meddelandets innehåll 
kan det uppstå en upplevelse av att de blir utstötta. Individen kan därför uppleva en 
identitetsförlust eftersom identiteten ofta är starkt förknippad med deras roll i organisationen 
(Talat 2017, s. 24). En rak och tydlig kommunikation från ledningens sida har långsiktigt en 
positiv effekt på medarbetarnas tillit till företaget och ledningen vilket kan vara viktigt under 
en förändringsprocess (Talat 2017, s. 26).   
 
Kommunikationen i förändringsprocesser har även en betydande roll i att få medarbetare att 
känna sig involverade och delaktiga. För att åstadkomma detta bör medarbetarna delges 
relevant och viktig information. Om kvaliteten på informationen som delges är god kan det  leda 
till att medarbetarna antar en öppnare inställning mot organisationsförändringen, om 
medarbetarna dessutom involveras tidigt förbättras kvaliteten ännu mer (Miller 2006, s. 224f).  
 
2.3.5 Ekonomins påverkan 
 
Markovits, Boer och Van Dick (2014, s. 413) har forskat kring ekonomi och dess påverkan på 
individers attityder gällande arbetstillfredsställelse och organisationsengagemang. De menar att 
forskningsområdet är viktigt eftersom individens inställning till arbetet och engagemang till 
organisationen påverkar deras beteende, produktivitet, kreativitet och omsättning. Detta 
påverkar i sin tur organisationens produktivitet och resultat. Genom att undersöka och förstå de 
psykologiska aspekterna som ligger bakom attitydförändringar, kan viktiga förändringar och 
hantering av kommande kriser utföras bättre (Markovits et al., 2014 s. 413).  
 
Lågkonjunkturer kan påverka individens inställning till sin karriär och arbete. Individen i 
företaget kan anpassa sin inställning till arbetet och dess betydelse som en naturlig reaktion på 
de mer osäkra arbets- och anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. Individen kan på så sätt 
skifta sitt fokus till ett större preventionsfokus, där värdet ligger i ett undvikande av förluster 
och en försiktighet som syftar till att säkerställa anställningstryggheten och arbetet. Medarbetare 
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kan dessutom vara på beredda att acceptera sämre arbetsvillkor i utbyte mot att organisationen 
skyddar deras anställning och position (Markovitz et al. 20144, s. 414) En lågkonjunktur kan 
således leda till att individen blir mer mån om att behålla sin nuvarande status och position i 
företaget än de annars kanske skulle ha varit (Markovits et al. 2014, s. 420). Medarbetarnas 
reaktion på hot från omgivningen såsom lågkonjunkturer är en slags försvarsmekanism som 
leder till att individen förändrar sin inställning och attityd till arbetet (Markovitz et al. 2014, s. 
414).  
 

2.4 Arbetets betydelse  
 
Arbete har ofta en instrumentell innebörd för individen på grund av den ekonomiska trygghet 
arbetet skapar samt möjligheten för individen att tillgodose materiella behov. Arbetet är idag i 
stort sett det enda sättet för individen att försörja sig på, därav är det för många den viktigaste 
anledningen till att arbeta. Anställningstryggheten är också en viktig faktor, då den säkrar de 
ekonomiska tryggheten. Trots att de flesta menar att arbete har ett grundläggande värde för oss, 
då det ger en inkomst och möjlighet till försörjning, kan arbetet ändå värderas olika mellan 
individer (Aronsson et al. 2012, s. 61f). En del värderar möjligheten till självförverkligande och 
att uppleva meningsfullhet i arbetslivet högre än den ekonomiska trygghet arbetet medför 
(Aronsson et al. 2012, 62ff). Detta bekräftar även studier där personer blev tillfrågade varav de 
skulle sluta arbeta om de vann en stor summa pengar i ett lotteri. En stor andel av deltagarna 
uppgav att de skulle fortsätta arbeta vilket indikerar på att individer värderar arbetet högre än 
endast ett som medel till försörjning (Aronsson et al. 2012, s. 64f). Det omgivande samhället 
och samhälleliga normer har också betydelse för arbetets värde för individen (Aronsson et al. 
2012, s. 63). 
 
Karlsson (2013, s. 116f) resonerar i liknande tankar som Aronsson (2012) när det gäller 
drivkrafterna för individen att arbeta. Individer kan välja att arbeta av biologiska skäl, för att 
exempelvis undgå svält. Individen kan också välja att arbeta utav strukturella skäl, på grund av 
de normer och värderingar som är inbyggda i samhället (Karlsson 2013, s. 116f). Det finns även 
materiella drivkrafter till att arbeta, individen arbetar för att kunna ta del av olika typer av 
belöningar vilka anskaffas i utbyte mot den ekonomiska ersättningen (Karlsson 2013, s. 116f). 
 

2.5 Behålla kompetens 
 
Desto mer avancerat arbetet på ett företag är och ju längre tid tar det att utbilda ny personal till 
de olika tjänsterna, dessutom blir värdet högre av att behålla den befintliga personalen på 
företaget (Catasús, Högberg & Johrén 2012, s. 93). I allmänhet förväntas sig organisationer att 
medarbetare presterar 100 procent, men faktum är att en erfaren medarbetare arbetar mer 
effektivt och producerar bättre resultat med högre kvalitet än en individ som är nyanställd 
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(Catasús et al. 2012, s. 86). Organisationer som väljer att säga upp sina anställda löper större 
risk att misslyckas på sikt, då det kan leda till minskad effektivitet och förlust av viktig 
kompetens och resurser. Organisationer behöver tänka och planera långsiktigt, vilket innebär 
att behålla personal med viktiga kompetenser för att vara redo att agera när ekonomin 
återhämtar sig (Pearce & Michael 2006, s. 207). Minskade kostnader och uppsägningar kanske 
förbättrar de kortsiktiga resultaten, men till priset av eventuella långsiktiga problem för 
företaget (Pearce & Michael 2006, s. 208). 
 
Många företag tillgriper ofta alltför uppsägningar som metod för att snabbt minska kostnaderna 
(Angelöw 2004, s. 152). Ur ett långsiktigt perspektiv kan denna metod vara förödande för 
företaget. Dels på grund av den ineffektivitet som drabbar företaget, men också på grund av att 
fler än de som blir uppsagda väljer att lämna organisationen. Olika besparingsstrategier företag 
istället kan använda sig av är att utbilda sin personal för att utveckla deras kunskaper. De som 
riskerar att förlora sin anställning kan således få färdigheter passande till andra positioner i 
företaget (Angelöw 2004, s. 152). Övriga förebyggande strategier kan innefatta att 
organisationen avslutar tillfälliga anställningar, tidigarelägger olika typer av projekt och införa 
stopp för nyanställningar. Organisationen kan även säga upp serviceavtal och låta de egna 
anställda sköta underhållsarbeten, avtala om förtidspensioner och studieledighet med mera 
(Angelöw 2004, s. 154). 
 

2.6 Bruksanda 
 
Bruksanda är ett begrepp som inte är exakt eller vetenskapligt preciserat. Beroende på våra 
erfarenheter och tankar kring begreppet tolkar vi och läser in olika meningar i ordet (Lundberg 
1997, s. 83). Innebörden av begreppet bruksanda har därmed flera olika sidor och kan 
sammankopplas med exempelvis positiva saker som sammanhållning, lojalitet, omtänksamhet 
och tryggheten i en storfamilj (Lundberg 1997, s. 83 & 90). Det kan beskrivas som en kultur 
som uppstått i samhällen vilket domineras av ett stort industriföretag. Platsen är även väldigt 
viktig för invånarna i samhället då de identifierar sig med företaget (Isacson 1997, s. 122). 
Allting på orten fokuserar på den stora arbetsgivaren och det är företaget som är motorn i 
samhället och för det framåt (Isacson 1997, s. 125).  
 
Kulturen som uppstår på dessa platser kan ses som en arbetskultur där pliktkänsla och viljan att 
göra ett bra arbete uppmuntras. Den kännetecknas också av arbetsglädje, teknisk kompetens, 
yrkesstolthet och en stark vilja att utveckla företaget och samhället runt omkring (Isacson 1997, 
s. 125 & 131). En annan viktig faktor inom bruksorterna är att individerna i samhället är fackligt 
anslutna i hög grad, det är genom facket och kollektivet individerna får makt att agera. Individen 
på egen hand har svårt att få makt gentemot den stora arbetsgivaren (Isacson 1997, s. 132). 
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En bruksort är ofta ensidig i sin näringsstruktur, vilket innebär att det finns få andra företag på 
orten utöver bruket, då det är den stora arbetsgivaren och det finns alltså få konkurrerande 
företag eller inga alls (Lundberg 1997, s. 93; Bergström 1997, s. 101). Den stora arbetsgivaren 
också kan ha bidragit till att småföretagen i samhället har missgynnats och hindrat deras 
uppkomst, då bruket gav en trygg anställning för många på orten (Bergström 1997, s. 101). Ett 
problem som uppkommit på senare tid är att företag i allt mindre utsträckning är beroende av 
de lokala naturresurserna, därför behöver inte det stora företaget längre vara lika troget mot 
samhället som förr (Isacson 1997, s. 123). 
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3. Metod 
 

Detta avsnitt innefattar den metod som använts i studien. Här behandlas även hur 
förberedelsearbetet gått till, urval av respondenterna, datainsamling, analysmetod och 
redogörelse för hur de fyra forskningsetiska kraven uppfyllts. Avsnittet avslutas med en 
diskussion kring undersökningens reliabilitet och validitet. 

 
 

3.1 Metodval 
 
Denna studie är en kvalitativ undersökning utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Det 
hermeneutiska perspektivet handlar om att tolka och försöka förstå människor genom språket 
(Patel & Davidson 2011, s. 28ff). En kvalitativ studie syftar till att få en förståelse för individens 
subjektiva upplevelse av ett fenomen eller händelse, och inte till att observera fenomenet eller 
händelsen i sig (Backman 2016, s. 55). En kvalitativ ansats lämpar sig även då människan är 
det huvudsakliga instrumentet för forskarens datainsamling (Backman 2016, s. 56). Vi valde 
att använda denna typ av metod då syftet med studien är att få en förståelse för hur individen i 
organisationen upplever och tolkar verkligheten, därför lämpade det sig med en kvalitativ ansats 
i studien.  
 
Då studien syftar till att samla in kunskap om ett än så länge outforskat område på företaget 
ansåg vi att en kvalitativ metod var mest lämpad för att förstå för deras upplevelse av 
förändringen. En kvalitativ metod är lämplig då forskaren söker att förstå outforskade händelser 
och ger en bra grund att stå på (Repstad 2007, s. 16f). Det hade varit svårt att ställa relevanta 
frågor om upplevelsen i exempelvis en enkätundersökning när det finns begränsade kunskaper 
kring området. Detta visar ytterligare på lämpligheten med en kvalitativ metod. Den kvalitativa 
studien ger även forskaren flexibilitet i sitt arbete. Det blir inte särskilt problematiskt att under 
arbetets gång ändra till exempel frågorna i intervjuguiden då problem och nya frågeställningar 
kan behöva undersökas närmare (Repstad 2007, s. 16). Fördelen med att ha denna typ av 
flexibilitet beror på att människor ofta uppfattar samma sak på olika sätt, då behöver forskaren 
ibland uttrycka sig på ett annat vis (Repstad 2007, s. 16). 
 
Datainsamlingen har i denna studie skett via intervjuer. Då det var den subjektiva upplevelsen 
hos medarbetarna vi ville få en förståelse för, alltså deras upplevelse och tolkning av 
organisationsförändringen passade denna metod väl för ändamålet. Intervjuer är ett lämpligt 
tillvägagångssätt för att ta reda på hur individer uppfattar eller känner inför diverse fenomen 
(Lantz 2013, s. 13). Organisationsförändringen på företaget ligger ett antal år bakåt i tiden vilket 
innebär att vi utförde en retrospektiv intervju. Retrospektiva intervjuer innebär att deltagarna 
tittar tillbaka på någonting som hänt (Repstad 2007, s. 105). Vi övervägde även möjligheten att 
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använda fokusgrupper som alternativ till intervjuer, men kom fram till att intervjuer var det 
mest lämpade tillvägagångssättet i denna studie. Då förändringen genomfördes en tid tillbaka 
ville vi inte riskera att deltagarna i fokusgruppen skulle påverka varandra och deras minne av 
händelsen. 
 
Det finns olika typer av intervjuformer. Den öppna och riktade öppna innebär att respondenten 
helt fritt får beskriva sin upplevelse och uppfattning av ett fenomen. Det fokuserar på sådant 
som är betydelsefullt för individen och ger en beskrivning av dennes bild av verkligheten. 
Respondenten gör därmed avgränsningen i studien och bestämmer själv det sammanhang som 
är betydelsefullt (Lantz 2013  s. 43). En annan typ av intervjuform är den strukturerade. I denna 
typ av intervjuform har svarsalternativen och frågorna i förväg bestämts av forskaren och det 
är forskaren som bestämmer vilka fenomen som är av intresse utifrån dennes förförståelse och 
teoretiska utgångspunkter (Lantz 2013, s. 44f) 
 
En annan typ av intervjuer är den halvstrukturerade intervjuformen. Vi valde att använda oss 
av denna intervjuform för att samla in material till studien. Den halvstrukturerade 
intervjuformen innebär att forskaren bestämmer avgränsningen i intervjun. Forskaren har i 
förväg definierat och bestämt det fenomen som skall undersökas samt de frågor som ska ställas 
till respondenten. Respondenten får själv ge sin tolkning av det som är meningsfullt för denne 
inom det valda området. Därefter skapar forskaren själv en bild av vad respondenten upplever 
som meningsfullt (Lantz 2013, s. 47). 
 
Då vi innan intervjuerna ägde rum bestämt vilket fenomen som skulle undersökas var den 
halvstrukturerade intervjuformen mest lämpad för ändamålet. Då vi inte hade någon kunskap 
kring medarbetarnas upplevelse om organisationsförändringen sedan tidigare ville vi fånga 
deras upplevelse av det i förväg utvalda området. För att hålla samtalet kring det ämne som 
skulle undersökas var de förutbestämda frågorna en god hjälp. Den halvstrukturerade intervjun 
lämpade sig även på så sätt den möjliggjorde nya infallsvinklar i studien. Dessa hade varit svåra 
att fånga i en mer strukturerad intervjuform där svarsalternativen är bestämda i förväg. 
 

3.2 Datainsamling 
 
3.2.1 Urval 
 
Urvalet i studien var både ett tillgänglighetsurval och ett selektivt urval. Tillgänglighetsurval 
innebär att de personer som väljs ut finns tillgängliga för forskaren. Detta är användbart när det 
är ett nytt område som ska undersökas (David och Sutton 2016, s. 197). I studien utsågs 
deltagarna av vår kontaktperson på företaget vilket gjorde att det var dessa personer som fanns 
tillgängliga för oss. Det selektiva urvalet innebär att forskaren väljer ut personer som ska 
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undersökas baserat på en egen uppfattning om vilka som kan lämpa sig för området, de bedöms 
exempelvis ha specifika kunskaper inom ett visst ämne (David och Sutton 2016, s. 197). I denna 
studien var det ett krav att de skulle ha varit anställda under organisationsförändringen. Därav 
lämpade sig även ett selektivt urval i detta fall då vi ville säkerställa att deltagarna hade 
kunskaper kring området som skulle undersökas. 
 
3.2.2 Förberedelsearbete 
 
När forskare ska studera ett ämne de inte har så stor kunskap kring kan det enligt Lantz (2013, 
s. 26) vara betydelsefullt för forskaren att förbereda sig genom att studera ämnet innan studien 
genomförs. Det är både till forskaren och studiens fördel om en viss förförståelse finns 
tillgänglig om området, eftersom det kan bidra till en djupare förståelse för området som 
studeras (Patel & Davidson 2011, s. 28ff). På grund av vår sparsamma kunskap inom området 
valde vi att följa dessa rekommendationer. Vi började vår undersökning med att studera 
organisationsförändringar samt individens reaktion på dessa. Vi studerade tidigare forskning 
och vetenskaplig litteratur med fokus på hur företag ska lyckas med organisationsförändringar 
samt möjliga faktorer som kan påverka utfallet. Kunskapen från djupdykningen inom området 
nyttjades vid utformningen av intervjuguiden vilken användes under intervjun med en personen 
i företagets ledningsgrupp. Denna intervju var ytterligare en del av förberedelsearbetet och 
syftade till att få en djupare inblick i företagets organisationsförändring och dess bakgrund. 
Kunskaperna som förberedelsearbetet gett oss användes slutligen för att konstruera 
intervjuguiden till medarbetarna. Förberedelsearbetet var en god hjälp för att ställa relevanta 
frågor till medarbetarna utifrån studiens syfte. 
 
3.2.3 Intervjuguide 
 
Strukturen i intervjuguiderna utgick från de ämnesområden som ämnades undersökas i studien. 
Intervjuguiden till medarbetarna innehöll frågor kring arbetets betydelse, employer branding, 
kommunikation, livssituationen under förändringen, förståelse kring 
organisationsförändringens bakgrund, arbetsmiljö samt förändringens inverkan på 
medarbetarnas uppfattning av företaget (se bilaga 1). Vi valde att ställa öppna frågor under 
intervjuerna för att låta deltagarna berätta utifrån sig själva och lyfta sådant de anser är relevant. 
Adler et al. (2018, s. 209) menar att öppna frågor uppmuntrar deltagarna att berätta om sina 
åsikter och känslor kring ämnet, något vi ville inspirera deltagarna till. Vi undvek att ställa 
slutna frågor under intervjuerna då det ger korta svar, som ja eller nej. Slutna frågor uppmuntrar 
inte heller deltagaren att berätta och kan ge intrycket av ett förhör snarare än en intervju 
(Rautalinko 2013, s. 35). För att säkerställa att vi fick svar på det frågorna syftade till 
förtydligade vi på intervjuguiden vilket område vi syftade till att undersöka med varje fråga. 
Genom att anteckna vilket ämne som berördes vid varje avsnitt var det okomplicerat att 
omformulera frågan om deltagaren inte berörde ämnet som avsågs.   
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Under det pågående arbetet med framställningen av intervjuguiden diskuterade vi de olika 
frågornas lämplighet och ställde frågorna till varandra för att formulera dem på ett lättförståeligt 
sätt. Efter första intervjun valde vi dock att omformulera några frågor för att förtydliga syftet 
med dem ytterligare. Under första intervjun ställdes exempelvis frågan “kan du beskriva 
relationen du har till företaget?” vilket vi upptäckte att deltagaren hade svårt att svara på. Vi 
omformulerade frågan och frågade istället “kan du beskriva företaget som arbetsgivare?” för 
att få en förståelse för deltagarnas relation till företaget. 
 
3.2.4 Genomförande av intervjuer 
 
Samtliga nio intervjuer genomfördes i företagets lokaler och varade mellan 30-55 minuter. 
Enligt Repstad (2007, s. 95) är det rekommenderat att intervjuerna utförs på en plats där 
deltagarna känner sig hemmastadda, exempelvis vid deras arbetsplats. Att hålla intervjuerna på 
en plats där deltagarna befinner sig i en trygg miljö kan påverka kommunikationen positivt 
(Lantz 2013, s. 96). Med anledning av detta valde vi att hålla intervjuerna i företagets lokaler. 
Detta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att deltagarna skulle känna sig 
avslappnade under intervjuerna. Repstad (2007, s. 93) menar att det är en bra idé att spela in 
intervjuerna eftersom det blir lättare att fokusera på vad deltagaren säger istället för att försöka 
hinna med att anteckna. Det finns en risk att missa viktiga detaljer i intervjun vilket kan göra 
det svårare att ställa relevanta följdfrågor, något som kan påverka resultatet i studien (Repstad 
2007, s. 93). Vi valde att med deltagarnas samtycke spela in intervjuerna, för att kunna fokusera 
på deltagarna och deras svar. Inspelningen var även en hjälp för oss vid analysen av 
datan.  Repstad (2007, s. 93) menar att en inspelad intervju kan vara en stor hjälp vid analysen 
eftersom informationen återspeglas till forskaren utan att först gå igenom ett filter av minne och 
anteckningar. 
 

3.3 Analysmetod 
 
För att kunna analysera intervjuerna som genomförts överförde vi de inspelade intervjuerna 
från tal till skrift. Därefter gick vi igenom varje intervju och skapade en bild av varje deltagares 
upplevelse och vilka faktorer som skulle kunna haft betydelse för upplevelsen. Vid 
bearbetningen av datan en analysmetod som kallas kategorisering använts. Materialet från 
intervjuerna kodas vilket innebär att den stora textmassan data som samlats in reduceras till 
likheter och skillnader som kan observeras i materialet. De delas sedan in i ett antal kategorier 
för att skapa struktur i materialet (Fejes & Thornberg 2017, s. 37). I analysarbete jämförde vi 
deltagarnas svar med varandra för att kunna urskilja likheter och skillnader i deras upplevelser, 
men även för att få en förståelse för de faktorer som haft betydelse för den. För att illustrera 
analysmetoden på ett tydligt sätt belyser vi i Figur 1 ett exempel på hur vi kodat det insamlade 
datamaterialet. 
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Figur 1. Kategorisering 
 
Figuren exemplifierar en skillnad mellan deltagarnas upplevelse av företagets vilja att behålla 
kompetens på företaget i samband med organisationsförändringen. För att förstå och förklara 
upplevelserna kopplade vi resultatet från våra intervjuer till de teorier och modeller vi samlat 
kunskap kring i den teoretiska referensramen.  
 

3.4 Etiska aspekter 
 
Enligt Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2017) är behandlingen av de individer som 
medverkar viktig, de ska skyddas från skador och kränkningar i samband med dessa 
(Vetenskapsrådet 2017, s. 12). Det är relevant att forskaren beaktar och tar hänsyn till kraven 
samt granskar och förhåller sig kritisk till sitt projekt gällande de etiska aspekterna 
(Vetenskapsrådet 2017, s. 15). De etiska reglerna går under samlingsnamnet 
individskyddskravet och delas in i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet eller nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). 
 
3.4.1 Informationskravet och Samtyckeskravet 
 
Informationskravet behandlar i rapporten det ansvar forskaren har för att informera om studiens 
syfte till de som berörs av forskningen. Forskaren ska informera deltagarna om deras del i 
projektet och de villkor som ställs på deras deltagande (Vetenskapsrådet 2002, s 7). Det som 
deltagarna kan tänkas påverkas av ska de bli informerade om. Deltagarna ska också göras 
införstådda i att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 
Deltagarna ska kunna få kontakt med forskaren därav ska de ansvarigas namn och anknytning 
till institution uppges i förhandsinformationen. Samma förhandsinformation skall också visa på 
studiens syfte och en beskrivning av undersökningen (Vetenskapsrådet 2002, s 7) 
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Samtyckeskravet innebär att de som deltar i en studie har rätt att själva bestämma om de vill 
medverka eller inte, forskaren behöver få deras samtycke till deltagande i studien 
(Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Deltagarna har också rätt att bestämma hur länge och på vilka 
villkor de vill medverka i studien. Detta innebär att de när som helst har rätt att avbryta sitt 
deltagande (Vetenskapsrådet 2001, s. 10). 
 
För att säkerställa att vi uppfyllt informationskravet och samtyckeskravet valde vi att innan 
starten av intervjuerna dela ut ett informationsblad till deltagarna. Informationen förklarade 
under vilka villkor medverkandet syftade till samt presenterades studiens syfte. Deltagarna blev 
även informerade om att deras svar inte kommer att kunna kopplas till dem då vi inte ämnar att 
nämna varken deras eller företagets namn i uppsatsen. Det framkom också att deras deltagande 
var frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta intervjun utan någon som helst motivering.  
 
När deltagarna läst igenom informationsbladet bad vi om deras samtycke till att medverka under 
dessa villkor, i samband med det bad vi även om deras samtycke till att få spela in intervjun.  
 
3.4.2 Konfidentialitetskravet 
 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Det innebär att alla 
uppgifter om deltagarna i studien ska ges största möjliga konfidentialitet och deras 
personuppgifter ska förvaras där obehöriga inte kan ta del av dessa. Alla uppgifter som samlas 
in om deltagarna ska lagras och avrapporteras på ett sätt så att utomstående inte kan identifiera 
vilka som deltagit i studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Data som är särskilt detaljerad göra 
det möjligt för individer att identifiera någon av deltagarna även om de inte nämns vid namn. 
Därför är det särskilt viktigt att genomföra åtgärder för att försvåra för utomstående att 
identifiera personer som deltagit i studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 13). 
 
För att uppfylla konfidentialitetskravet har vi avkodat dialektala uttryck och ord, detta för att 
säkerställa att ingen kan identifiera deltagarna. Vi utesluter även deltagarnas tjänst, ålder, kön 
och personliga händelser utanför arbetet eftersom fokus i studien är på medarbetarnas 
upplevelse i organisationen och denna information inte är relevant för syftet. Ytterligare ett steg 
vi tog för att säkra konfidentialiteten i undersökningen var att inte presentera våra 
intervjupersoner mer än som exempelvis IP 1 och IP 2. Intervjuperson 1 är inte heller den första 
person vi intervjuade utan alla deltagare tilldelades en slumpmässig siffra mellan ett till åtta. 
Dessutom har vi i del 4 (analys och resultat) presenterat en sammanfattande tolkning av 
deltagarnas svar, för att säkerställa att svaren inte kan kopplas till en viss person. 
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3.4.3 Nyttjandekravet 
 
Det fjärde och sista kravet som beskrivs är nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s 14). 
Nyttjandekravet innebär att insamlad information om enskilda personer i forskningsändamål 
inte får användas i andra syften än det deltagarna gett sitt samtycke till. 
 
För att uppfylla det sista etiska kravet fick deltagarna veta att informationen de gett oss under 
intervjuerna enbart används i syfte av en kandidatuppsats inom ramen för vår utbildning på 
Karlstads Universitet. Vi framhöll även att informationen efter avslutad kurs att raderas och 
inte ges vidare till tredje part.  
 

3.5 Validitet och reliabilitet  
 
För att mäta kvaliteten på en studie används begreppen validitet och reliabilitet. Reliabilitet 
handlar om hur huruvida studiens datainsamlingsmetod är pålitlig och validitet går ut på att 
resonera kring studien och om undersökningen har mätt det den var avsedd att mäta (Repstad 
2007, s. 151).   
 
I denna studie användes retrospektiva intervjuer. Retrospektiva intervjuer kan medföra 
metodiska problem då individer har en tendens att glömma detaljer kring olika händelser och 
upplevelser  (Repstad 2007, s. 105). Men det största problemet är att människor även minns 
dåtiden genom ett filter av tankar och känslor som anskaffats efteråt. Det riskerar att ge en 
felaktig bild av upplevelsen eller händelsen (Repstad 2007, s. 105). Dock minns människor ofta 
konkreta händelser och sådant som är viktigt för dem, därför är det fördelaktigt att undersöka 
detta snarare än allmänna tyckanden och känslor om ett fenomen (Repstad 2007, s. 106). Denna 
studie undersöker en konkret händelse en tid tillbaka, vilket är fördelaktigt för pålitligheten av 
resultatet då människor har lättare att minnas detta. Dessutom var det en händelse som 
påverkade flera medarbetares livssituation vilket tyder på att det var en viktig händelse som 
därmed kan vara lättare att minnas för deltagarna. Studien undersöker inte heller 
organisationsförändringens detaljer, fokus ligger vid deltagarnas upplevelse och 
känslor  kopplade till  förändringen.  
 
Att samla in data via intervjuer kan på olika sätt påverka studiens resultat. Exempelvis kan valet 
att hålla intervjuerna på deltagarnas arbetsplats kunna påverka deras svar. Kanske leder det till 
att de vill avslöja negativa åsikter med risk för att någon annan på företaget skulle kunna höra 
dem. För att undvika detta valde vi att hålla intervjuerna i lokaler som inte låg i direkt anslutning 
till arbetsplatsens centrum för att minimera risken att någon obehörig person skulle höra 
någonting som sades under intervjuerna. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till under 
intervjuerna är relationsbaserad och handlar om hur villiga deltagarna är att dela med sig av sin 
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upplevelse av organisationsförändringen (Adler et al. 2018, s. 85). Enligt Adler et al. kan det 
vara svårt att dela med sig av privat eller känslig information till en okänd person, vilket skulle 
kunna påverka studiens resultat. Viktig information kring organisationsförändringen och 
medarbetarnas upplevelse kan gå förlorad och resultatet blir då missvisande för medarbetarnas 
egentliga upplevelse. Dock upplever vi att vi under intervjuerna fått ta del av blandade 
upplevelser från deltagarna, detta menar vi tyder på att studiens resultat ändå har gett en rättvis 
bild av deltagarnas upplevelser.  
 
Forskare blir ibland tvungna att ta hjälp av personer inom organisationer då de inte alltid har 
insikt i ett företag och kan inte veta vilka personer som kan vara lämpliga att prata med (Repstad 
2001, s. 89). För att få ett så tillförlitligt resultat av studien som möjligt var det lämpligt att ta 
hjälp av en kontaktperson då vi inte hade någon insikt i vem eller vilka som arbetat under den 
tidsperiod vi var intresserade av att undersöka. Att vår kontaktperson valde ut deltagarna skulle 
kunna ha betydelse för resultatet i studien. Repstad (2007, s. 89) menar att genom att låta en 
annan person välja ut deltagare skulle resultatet kunna bli missvisande då de personer 
kontaktpersonen valde ut kan väljas efter lämplighet utifrån studiens syfte. Dock är inte risken 
överhängande att personen har ett önskemål om att styra vilken typ av person som bör delta, 
men som forskare bör det finnas en medvetenhet om att resultaten kan bli styrda (Repstad 2007, 
s. 89). I denna studien är deltagarnas upplevelser och resultatet varierande vilket tyder på att 
det inte blivit styrt av kontaktpersonen i studien och därmed inte blir missvisande. 
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4. Analys och resultat  
 

I följande avsnitt presenteras resultatet av den insamlade datan och analyseras utifrån teorier 
i den teoretiska referensramen. Resultatet redogör för vår tolkning av medarbetarnas 
upplevelse av förändringen samt de faktorer som påverkat upplevelsen.  

 
 
Studiens syfte är att få förståelse för hur medarbetare på ett företag i den privata sektorn 
upplevde en organisationsförändringen samt vilka faktorer som kan ha påverkat deras 
upplevelse. För att få en förståelse för medarbetarnas upplevelse kommer vi i denna del av 
uppsatsen presentera de olika faktorer vi tolkar kan ha påverkat upplevelsen av 
organisationsförändringen. 
 

4.1 Geografiska läget 
 
Samtliga deltagare i studien menar att företaget har stor betydelse för samhället och alla de 
småföretag som finns där. Det framgår även under intervjuerna att det inte bara är orten där 
företaget ligger som skulle drabbas hårt om företaget försvann, utan att halva länet är beroende 
av företaget.  
 

Ja, utan företaget så är det ju slut på samhället. Jag menar vi är många anställda, men 
vi sysselsätter det tredubbla som har och göra med företaget i någon omfattning som 
entreprenörer och allting sånt. Så jag menar att utan företaget så är det slut. Då är det 
som en sådan där gammal westernfilm när det kommer sådana där bollar och blåser. 
(Intervjuperson 7) 

 
Deltagarna var alla medvetna om företagets betydelse för samhället och småföretagens 
beroendeställning till det. Vi tolkar att det finns en oro hos deltagarna att hela samhället och 
halva länet skulle dö ut om företaget måste varsla eller flytta verksamheten. Enligt Isacson 
(1997, s. 125) är företag i mindre samhällen ofta “motorn” som driver samhället och allting 
cirkulerar kring det stora företaget. Detta skulle kunna ge en förklaring till deltagarnas 
upplevelse av oro kring företagets framtid; utan motorn stannar hela samhället av. Lundberg 
(1997, s. 93) beskriver bruksorten som en ensidig näringsstruktur, vilket innebär att företaget 
är den största arbetsgivaren och därmed är de flesta av småföretagen som etablerat sig på orten 
är kopplade till det. Detta kan ge en förklaring till den oro deltagarna upplever, utan det stora 
företaget kommer det inte finnas kvar några arbeten i det omgivande samhället. Detta för att de 
etablerade småföretagen också försvinner i samband med att företaget försvinner. 
Underleverantörer samt entreprenörer är på olika sätt knutna till det stora företaget enligt 
deltagarna, vilket leder till att även dessa skulle försvinna utan bruket. 



 24 

 
Det hade varit skillnad om det fanns ett stort företag till här. (Intervjuperson 3) 

 
Förutom samhällets beroende av företaget har företaget stor betydelse för individens 
möjligheter på arbetsmarknaden. Vi upplever att det finns ett problem som går i linje med 
Bergströms (1997, s. 101) forskning. Problemet är att den stora arbetsgivaren på orten kan ha 
bidragit till att småföretag inte etablerat sig på orten i lika stor utsträckning som i exempelvis 
större städer. Vilket gör valmöjligheterna ännu färre för individen om bruket skulle försvinna. 
Kombinationen av företagets placering i den lilla orten och medarbetarnas få valmöjligheter på 
den lokala arbetsmarknaden tolkar vi som en bidragande faktor till att medarbetarna gick med 
på förändringen. De gick med på förändringar som de kanske inte gått med på om 
arbetsmarknaden sett annorlunda ut då  många inte kan tänka sig att flytta därifrån.  
 

Jag har ju mina vänner, min familj och mina intressen här. Det är ju här jag vill bo. 
(Intervjuperson 4).  

 
Detta kopplar vi till Angelöws teori (2010, s. 16) att arbetsmarknadens villkor kan påverka 
individens reaktion på förändringar. Vi tolkar det som att deltagarna reagerar positivt på 
förändringen eftersom den resulterade i att företaget skulle stanna kvar. Förändringen innebar 
alltså att de kan bo kvar på orten och inte behöver flytta för att få ett nytt arbete. 
 
Ytterligare en aspekt kopplat till företagets geografiska placering innefattar deltagarnas 
acceptans av andra arbetsuppgifter.  
 

Det gjorde inte så mycket tyckte jag, för att jag visste ju att jag hade jobbet kvar 
(Intervjuperson 2) 

 
Vi tolkar att denna deltagare tycker det är viktigare att behålla företaget på orten samt sin 
anställning än att ha meningsfulla arbetsuppgifter. Enligt Aronsson (Aronsson et al. 2012, s. 
315) kan andra arbetsuppgifter för medarbetarna i en organisationsförändring resultera i att de 
gör motstånd mot den, men utifrån deltagarnas svar i studien tolkar vi att det inte stämmer. På 
grund av företagets geografiska placering tolkar vi det som att deltagarna accepterar sämre 
arbetsvillkor, andra arbetsuppgifter och lägre lön för företaget och samhällets överlevnad. Detta 
beteende tolkar vi istället ligger i linje med Angelöws (2010, s. 104) resonemang, där hot om 
nedläggning och risken att förlora arbetet kan motivera medarbetarna att förändra och 
effektivisera arbetet för att behålla anställningen. 
 
Idag är företag inte är bundna till den plats de är belägna på som de var förr, då råvarorna många 
företag använder inte längre utvinns i närheten av platsen företaget ligger på (Isacson 1997, s. 
93). Denna platsbundenhet var förr en stor del av bruksorten men är idag i princip upplöst. 
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Vilket skulle kunna ge ytterligare en förklaring till deltagarnas oroskänslor kring att företaget 
skulle behöva flytta verksamheten. Då de inte längre är bundna till platsen upplever vi en 
angelägenhet hos medarbetarna att ha kvar företaget på orten. Detta skulle även kunna vara en 
förklaring till varför deltagarna gick med på förändringen. Trots att alla inte var nöjda med 
förändringen och dess konsekvenser tolkar vi det ändå som att de insåg en meningsfullhet med 
förändringen.  
 
Slutligen tolkar vi att det geografiska läget har stor betydelse för deltagarnas upplevelse av 
förändringen. En av deltagarna menar att medarbetarna kanske inte gått med på 
organisationsförändringen och dess villkor om företaget legat på en annan ort.  
 

Jag tänker som medarbetare, att man ställer upp för företaget. Jag tror du ställer upp 
mer för företaget i och med att det ligger här, än om det hade legat i Stockholm till 
exempel. (Intervjuperson 7) 

 

4.2 Behålla kompetens 
 
En del av förändringen innebar att medarbetarna fick lägre lön och kortare arbetstid. 
Anledningen till att företaget valde denna lösning istället för att varsla tydliggörs i följande 
citat: 
 

Om man lägger ett varsel så har man en varseltid innan det verkställs. Företaget kapar 
inga kostnader överhuvudtaget under den tiden, för du har fortfarande folk kvar [...] 
Hade vi verkställt varslet, så hade folk slutat och förmodligen fått andra jobb. Då får 
inte vi tillbaka den kompetensen. […] Vi trodde att det bara var under en begränsad 
period, så vi ville ha folk kvar när det väl tog sig. Så att vi skulle kunna börja 
producera igen. (Intervju med representant för ledningsgruppen) 

 
Företagets resonemang kring varför det är viktigt att behålla kompetensen i organisationen 
ligger i linje med Catasús et al. (2012) samt Pearce och Michaels forskning (2006). De 
rekommenderar att företag ska  jobba långsiktigt genom att behålla kompetens inom företaget. 
Företag bör inte göra sig av med personal som en kortsiktig lösning på ett problem som 
eventuellt är tillfälligt. 
 
Under intervjuerna framkommer det att deltagarna förstår företagets behov att varsla om inte 
förändringen utfördes. Aronsson et al. (2012, s. 316) beskriver att en förståelse för anledningen 
till förändringen kan underlätta acceptansen hos medarbetare gentemot den. Författarna 
påpekar dock att bakgrunden till förändringen måste upplevas som skälig av medarbetarna för 
att de fullt ut ska acceptera den. Vi tolkar att deltagarnas svar som att de har en förståelse för 
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företagets anledning till att inte vilja varsla personal. Dock anser inte alla att anledningarna är 
godtagbara.  
 

Jag anser inte att det är rätt lösning egentligen. Blöder ett företag så kanske vi ändå 
är tvungna att säga upp ett antal personer för att man ska kunna driva det vidare. De 
som är kvar i ett företag måste ha någonting meningsfullt att göra. Du kan inte bara 
gå hit och trampa luft en hel dag för du vill ju ha nånting att göra när du kommer. Då 
kan man inte ha hur många som helst som springer omkring här. (Intervjuperson 3) 

 
Under intervjun framkommer det att deltagaren har en uppfattning om att de personer som 
förlorar arbetet förmodligen söker sig till andra arbeten vilket leder till kompetensförlust för 
företaget. Trots denna förståelse upplever inte intervjuperson  (IP) 3 att det var en bra lösning. 
Under intervjun förklarade deltagaren även att en av de viktigaste bitarna med arbetet är att få 
bidra till företaget och utmanas i sina arbetsuppgifter. Detta överensstämmer med 
beskrivningen Aronsson et al. (2012, s. 62) redogör för kring arbetets betydelse, för många har 
arbetet en självförverkligande roll och en meningsfullhet i sig. De förändrade arbetsuppgifterna 
under förändringen gjorde så att arbetet förlorade sin meningsfullhet och därför var IP 3 
negativt inställd till förändringen. Vi kan även se en koppling till Antonovskys (Granberg 2011, 
s. 655) teori om känsla av sammanhang, då det enligt KASAM är viktigt för individen att känna 
glädje och stolthet i arbetet. Det är även viktigt för medarbetarna att få utrymme för att använda 
sin potential i arbetet för att kunna uppleva meningsfullhet. Detta skulle kunna ge ytterligare 
förklaring till varför IP 3 var missnöjd med förändringen. IP 3 upplevde inte en möjlighet att 
använda sin potential och kände under förändringen inte en glädje i arbetet. Deltagarens 
reaktion på förändringen skulle även kunna förklaras med Angelöws teorier. Angelöw menar 
att den kvarvarande personalen i organisationsförändringar ofta är de som mår sämst då de 
drabbas av försämrade arbetsvillkor (Angelöw 2010 s. 54f), vilket i detta fall leder till en 
upplevelse av meningslöshet i arbetsuppgifterna.  
 
IP 3:s negativa upplevelse av att inte få betydelsefulla arbetsuppgifter under förändringen skulle 
även kunna förklaras med den kultur som finns i brukssamhällen. Bruksandan i samhället 
innebär att individerna känner en stark lojalitet mot företaget, bryr sig om dess välmående och 
identifierar sig med det (Lundberg 1997, s. 83 & 90). Detta kan vara en bidragande faktor till 
den negativa upplevelsen av de förändrade arbetsuppgifterna, då det inte bidrar till företagets 
välmående att ha personal som går och “trampar luft”. Vi kan även koppla IP 3:s upplevelse till 
bruksandan på så vis att det är en arbetskultur som kännetecknas av en pliktkänsla och en stark 
vilja att göra ett bra arbete (Isacson 1997, s. 122). Därmed kan vi förstå att det var påfrestande 
för personen att medarbetarna under förändringen inte bidrog till företaget och kom till arbetet 
utan att ha meningsfulla arbetsuppgifter.  
 
Företagets åtgärder syftade även till att försöka behålla den unga arbetskraften i företaget. 
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De är framtiden på företaget och det är de företaget vill ha kvar. Även därför kom 
den här lösningen till. Hade de skickat hem 200 stycken så är det de 200 som hade 
gjort kortast tid här. Och vart tar de vägen då? De kanske inte sitter och väntar i 6 
månader på att de får komma tillbaka igen, de kanske flyttar till nåt annat ställe. 
Längre bort till Stockholm eller vart som helst där det finns jobb.  
(Intervjuperson 8) 
  

IP 8 förklarar att anledningen till varför företaget var måna om att behålla den unga 
arbetskraften till stor del beror på företagets placering, då företaget har svårt att locka till sig 
ung personal. Detta tolkar vi som en förståelse av företagets resonemang kring att behålla den 
unga personalen. Det fanns dock andra deltagare som menade att anledningen för att kunna 
behålla den unga personalen inte stämde. Framförallt då det var de unga som hade 
visstidsanställningar och för att företaget hade gjort sig av med de visstidsanställda innan 
förändringen ägde rum. Detta resulterade i att det för några deltagare var svårt att förstå 
argumentet. Detta tolkar vi som att de inte godtog anledningen till åtgärden. Acceptans av 
skälen till förändringen är enligt Aronsson et al. (2012, s. 316) viktigt för acceptansen av 
förändringen. Därmed tolkar vi att vissa deltagares oförståelse av skälen till förändringen 
påverkade deras upplevelse av organisationsförändringen negativt.  
 
Ett annat perspektiv på företagets fokus att behålla den yngre arbetskraften innefattar 
erbjudandet de äldre fick om pensionsavtal.  
 

Jag tycker det är viktigt att man har någon form av balans. De yngre ska ju kunna få 
gå med de äldre innan de äldre får gå hem. Innan man skickar hem de äldre som är 
specialister borde man föra vidare de kunskaper och specialknep som man inte får 
lära sig i skolan. De som gick i pension fick gå väldigt fort så de hann inte riktigt 
vidarebefordra sin kunskap, något som skulle kunnat göras annorlunda. 
(Intervjuperson 4) 

 
Att använda sig av strategier som exempelvis förtidspensioneringar kan vara ett bra alternativ 
till att säga upp personal (Angelöw 2004, s. 154). Enligt Catasus et al. (2012) och Pearce och 
Michael (2006) är det viktigt att företag inte säga upp personal för snabbt då de i framtiden kan 
vara värdefull kompetens. Vi ser här en koppling till IP 4:s tankegång, deltagaren menar att det 
är viktigt att behålla kompetens i företaget och att det är de äldre i organisationen som sitter på 
en stor del av kompetensen. Detta tolkar vi som att deltagaren inte accepterade skälen till 
förändringen då det inte bara är den unga personalen som är viktig i företaget. Detta resonemang 
kan vi även koppla till Pearce & Michaels forskning (2006, s. 207), de menar att förlusten av 
kunnig personal kan göra det svårare för företaget att återhämta sig när ekonomin blir bättre. 
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4.3 Kommunikation 
 
En annan faktor som vi tolkar påverkade flera av deltagarnas upplevelse av 
organisationsförändringen var kommunikationen från ledningen. De svar vi fått tyder på en 
oenighet kring vissa detaljer i kommunikationen. Flera deltagare uttrycker en uppfattning att de 
10 procent medarbetarna förlorat under avtalet skulle betalas tillbaka när företaget var på fötter 
igen. Då vi uppfattade en oenighet bland deltagarna tolkar vi det som en indikation på att på att 
kommunikationen kring organisationsförändringens detaljer var otydlig. Detta kopplar vi till en 
av de effekter som Talat (2017, s. 26) beskriver, när en organisation inte är tillräckligt tydlig i 
sin kommunikation om förändringens effekter kan det uppstå olika tolkningar av den. 
Otydligheten angående organisationsförändringen på företaget tolkar vi som en faktor som 
resulterade i att medarbetarna fick en negativ inställning till förändringen. En öppenhet och ett 
kontinuerligt informationsflöde kan bidra till att medarbetarna får en mer positiv inställning till 
förändringen (Guţă 2015, s. 155).  
 
Ytterligare en aspekt rörande kommunikationen under förändringen innefattar en oenighet 
mellan deltagarna om på vilket sätt medarbetarna fick ta del av information. Vissa menade att 
de fick information om förändringen via veckovisa möten medan andra menade att de fick ta 
del av information via informationsblad på avdelningarna. Enligt Talat (2017 s. 23) kan det 
instrument som används för att kommunicera information till andra påverka hur informationen 
tas emot. Opersonlig kommunikation kan skapa förvirring och olika tolkningar av 
informationen (Talat 2017, s. 23). Vi tolkar deltagarnas svar utifrån Talats teori. Oenigheten 
kring förändringens detaljer kan i detta fall ha berott på att de fick ta del av informationen via 
olika kanaler, detta kan ha varit orsaken till deras delade uppfattningar. 
 

4.4 Rättvisa 
 
Deltagarna beskriver ett missnöje kring löneavdraget som infördes under 
organisationsförändringen. Samtliga anställda fick 10 procent avdrag på lönen vilket 
företagsledningen menade skulle bli rättvist. Det framkommer dock under intervjuerna att 
deltagarna inte upplevde att det var en rättvis lösning. Känslan av orättvisa grundar sig främst 
i att medarbetarna upplevde att de förlorade olika mycket trots samma procentuella avdrag på 
lönen.  
 
Deltagarna som tidigare arbetat skift gick över till dagtidsarbete vilket innebar en lönesänkning 
på flera tusen varje månad. Därefter fick de 10 procent avdrag på dagtidslönen, vilket 
resulterade i en upplevelse att det var de som förlorade mest pengar och offrade mest i 
förändringen. Missnöjet handlar dessutom om att de personer med högre lön inte upplevdes 
offra lika mycket som de med lägre lön.  
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“De tar ju 10% av mig också” sa chefen. Då sa jag; Ja, men det är väl en jävla skillnad 
sa jag, hur mycket tjänar du? Och vad jag tjänar? Ja, du tjänar 150 eller 200 tusen i 
månaden. Jag tjänar 25, sa jag. [...] Du kan ge bort 10% varenda dag sa jag, ändå 
tjänar du mycket mer än vad jag gör. (Intervjuperson 8) 

 
Medarbetarnas upplevelse om orättvis behandling kan förklaras med hjälp av de 
försvarsmekanismer hos medarbetarna som kan uppstå under organisationsförändringar. 
Aronsson et al. (2012, s. 316) beskriver försvarsmekanismerna som medarbetarnas försök att 
hantera förändringen och den osäkerhet som ofta medföljer. En av dessa försvarsmekanismer 
som författarna beskriver är att medarbetare ibland söker syndabockar (Aronsson et al. 2012, s. 
316). Vi tolkar det som att deltagarna i sin beskrivning av upplevelsen lägger skulden på de 
som tjänade mest för att hantera upplevelsen av orättvisa. 
 
Vissa av deltagarna lyfter även en annan aspekt av den upplevda orättvisan, då lågkonjunkturen 
på vissa avdelningar inte resulterade i arbetsbrist, snarare tvärtom fick de mer att göra. 
Medarbetarna på dessa avdelningar fick ändå avdrag på lönen vilket vissa av deltagarna 
uppfattade som orättvist. 
 

De hade ju fullt upp, varför skulle de behöva gå ner i lön? Men ja, det var ju så, det 
skulle vara ledet rätt ner. (Intervjuperson 4)  

 
Upplevelsen av de olika aspekterna av orättvisan som deltagarna lyfter kopplar vi till den 
distributiva rättvisan som Aronsson et al. (2012, s. 223f) beskriver. Den distributiva rättvisan 
handlar om att individen jämför det den får i förhållande till det den bidragit med. Det handlar 
också om att individen jämför resursfördelningen i förhållande till andra. I denna situation 
tolkar vi utifrån den distributiva rättvisan att fördelningen av resurser upplevdes som orättvis 
på grund av hur fördelningen av avdraget föll ut i praktiken. Trots att företagsledningen menade 
att det blev rättvist att alla anställda fick 10 procent avdrag på lönen upplevdes det inte rättvist 
av medarbetarna. Deltagarna upplevde att det blev en ojämn fördelning av avdraget i 
förhållande till hur mycket de tjänade eller hur mycket de förlorade. De upplevde att alla inte 
fick offra lika mycket och reagerade därför negativt mot förändringen. Dessutom upplevdes det 
orättvist att vissa avdelningar fick mer att göra, då de bidrog mer, men ändå fick offra sin lön.  
 
Vidare tolkar vi utifrån deltagarnas svar under intervjuerna att det var tack vare medarbetarnas 
uppoffring som företaget kunde räddas och fortsätta sin verksamhet i samhället.  
 

Jag anser inte att vi arbetare ska betala för en lågkonjunktur. [...] Det är ju företaget 
som tjänar pengar på det, inte vi. (Intervjuperson 3) 
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På grund av denna uppoffring uttrycker flera av deltagarna även ett missnöje och en upplevd 
orättvisa över att företaget inte gav tillbaka pengarna medarbetarna gick miste om. Dessutom 
upplevde vissa av deltagarna att företaget hade för avsikt att ge tillbaka pengarna när de var på 
banan igen. När avtalet bröts och ekonomin återhämtade sig betalades inte pengarna tillbaka 
till medarbetarna, vilket var en stor besvikelse och en källa till missnöje hos flera av deltagarna. 
Vår tolkning grundar sig även här i den distributiva rättvisan (Aronsson et al. 2012, s. 223f). 
Arbetarna upplevde att det var de som fick offra sig för att företaget skulle få vara kvar, och att 
deras uppoffring räddade företaget. Flera menade därmed att det skulle vara rättvist om 
företaget betalade tillbaka pengarna  medarbetarna förlorat under organisationsförändringen.  
 

4.5 Delaktighet  
 
Delaktighet är en faktor vi tolkar haft betydelse för deltagarnas upplevelse av 
organisationsförändringen. Upplevelsen grundade sig bland annat i bristen på delaktighet under 
förhandlingarna kring hur organisationsförändringen skulle utformas.  
 

Jag tror inte facket pratade någonting med oss, det var bara påskrivet och så var det 
klart. Det kan vara mycket därför, inte bara för pengarna. Kanske var det just det där 
med facket som retade folk, man vill få vara delaktig i sådana beslut. Det var nog en 
besvikelse på facket snarare än företaget. (Intervjuperson 1) 

 
Missnöjet över den bristande delaktigheten riktas främst mot facket, då förhandlingarna enligt 
IP 1 inte involverade medarbetarna. Isacson (1997 s. 132) beskriver att bruksorter ofta har en 
hög andel fackligt anslutna. Orsaken till detta menar Isacson beror på att enskilda individer inte 
har någon makt gentemot arbetsgivaren, utan att de enbart har makt genom fackföreningen. 
Detta ser vi kan vara en förklaring till den besvikelse som riktades mot fackföreningen, då 
medarbetarna upplevde att facket inte förde deras talan eller framförde deras vilja i 
förhandlingarna. I en bruksort förlitar sig medarbetarna på fackföreningen, då medarbetarna på 
bruksorten inte har någon egen makt gentemot arbetsgivaren. Därav kan detta ge en förklaring 
till medarbetarnas besvikelse. 
 
Upplevelsen av den bristande delaktigheten kan vi också koppla till Rubenowitz argument kring 
varför det är viktigt för medarbetarna att få vara delaktiga i ett tidigt stadie av 
förändringsprocessen. Han menar att genom att involvera de anställda i ett tidigt skede kan det 
skapa en större acceptans för förändringen (Rubenowitz 2004, s. 118). Besvikelsen hos 
medarbetarna kan här förstås då de inte fick vara delaktiga i förhandlingsprocessen, vilket kan 
ha betydelse för deras inställning till förändringen. Vissa deltagare menar dock att de upplevde 
en viss delaktighet tack vare att de fick rösta om förslaget skulle accepteras eller inte. 
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På en sådan här liten ort så är vi ju så beroende av företaget så folk ställer upp på 
företaget i vått och torrt vill jag säga. De är rädda för att de [företaget] ska dra 
härifrån. Jag tror det är så att du kan ställa upp på det mesta. (IP 7) 

 
Angelöw (2010, s. 11) menar att medarbetarnas inställning till en organisationsförändring kan 
påverkas om den upplevs vara frivillig eller påtvingad. Vi tolkar IP 7:s svar som en upplevelse 
av brist på delaktighet och en upplevelse av att förändringen till en viss grad var påtvingad. 
Företagets placering kan haft en inverkan på deltagarnas upplevelse av valmöjligheterna, som 
IP 7 uttrycker ställer medarbetarna därför upp på det mesta eftersom företaget är beläget på en 
liten ort. Den ensidiga näringsstrukturen i en bruksort resulterar även i en brist på konkurrens, 
vilket gör att individen har få andra valmöjligheter på arbetsmarknaden. Oron över att företaget 
skulle tvingas flytta verksamheten resulterade även i att medarbetarna var måna om att företaget 
skulle vara kvar. En flytt av verksamheten skulle få  allvarliga följder för det lokala samhället, 
därför accepterade de förändringen.  
 

Det var ju pest eller kolera, bara att välja (Intervjuperson 8)  
 
Detta tolkar vi som att medarbetarna upplever att de egentligen inte har några andra 
valmöjligheter än att acceptera förslaget, på så vis kan organisationsförändringen upplevts som 
delvis påtvingad. Då förändringen upplevdes som påtvingad av vissa deltagare kan deras 
inställning till förändringen ha påverkats negativt. 
 

4.6 Livssituationen 
 
I detta  avsnitt följer en redogörelse för hur vi tolkar att deltagarnas livssituation haft betydelse 
för deras upplevelse av organisationsförändringen.  
 

Det påverkade något fruktansvärt. Det slog väldigt hårt på privatekonomin bara de 
10 procenten [...] man fick ju liksom göra slut på allt man ägde och hade och så fick 
man låna. (Intervjuperson 7) 

 
I detta sammanhang finner vi en koppling mellan individens livssituation och arbetets 
ekonomiska betydelse som både Aronsson et al. (2012, s. 61f) och Karlsson (2013, s. 116f) 
betonar. De menar att människor i dagens samhälle måste arbeta för att kunna försörja sig. 
Upplevelsen IP 7 beskriver tolkar vi som att förändringen hotade personens möjlighet till 
försörjning vilket ledde till en negativ inställning av förändringen. En reaktion som kan 
förklaras med hjälp av Rubenowitz resonemang, då medarbetare påverkas negativt av en 
förändring får individen en negativ inställning till den (Rubenowitz 2004, s. 120). Förändringar 
som medför osäkerhet och otrygghet kan få individen att reagera negativt på förändringen 
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(Aronsson et al. 2012, s. 315), vilket skulle kunna ge ytterligare förklaring till IP 7:s negativa 
inställning till förändringen.  
 
Ytterligare en faktor som påverkade upplevelsen av organisationsförändringen var 
oroligheterna på arbetsmarknaden under lågkonjunkturen. Hot om nedläggningar och varsel 
bidrog till en stor osäkerhet.  
 

Det var ju en väldig ovisshet när man inte visste ett dugg vad som skulle ske. Man 
kunde lika gärna bli av med arbetet, för det var ju dåligt tidigare. Så det kunde lika 
gärna ha fortsatt så nu. [...] man var orolig för att vi skulle få gå hem även om man 
hade varit med i många år. [..] I och med att man varit med om det här tidigare och 
blivit hemskickade. Så satte erfarenheterna spår. (Intervjuperson 5) 

 
Vi tolkar uttalandet som att IP 5 är orolig över att förlora sin anställning på grund av de 
omständigheter som rådde i samhället. En upplevelse vilken kan förklaras med att 
anställningstryggheten för medarbetare är av stor betydelse (Aronsson et al. 2012, s. 61f). Trots 
att förändringen syftade till att säkra anställningstryggheten upplevde IP 5 ändå en oro kring 
framtiden och en osäkerhet inför hur förändringen skulle påverka anställningstryggheten. Detta 
ligger i linje med hur Aronsson et al.s beskrivning, medarbetarna kan ha svårt att hantera 
situationen när det finns en ovisshet kring den framtida anställningen. Det kan till och med vara 
mer stressfyllt att uppleva hot om att förlora anställningen, än att faktiskt förlora anställningen 
(Aronsson et al. 2012, s. 156). Vidare uppmärksammar vi att många av deltagarna spenderat 
hela sina yrkesverksamma liv på företaget. De har heller ingen annan utbildning utöver sin 
branschspecifika kompetens. Dessutom påverkade IP 5 tidigare erfarenheter upplevelsen av oro 
kring förändringen då tidigare förändringar påverkat anställningstryggheten. Detta går i linje 
med Angelöws resonemang, då tidigare erfarenheter av organisationsförändringar kan påverka 
hur individen reagerar på nya förändringar (Angelöw 2010, s. 18). 
 

Jag har ingen annan utbildning, man kan ju bara det här [...] Arbetet har större betydelse ju 
äldre man blir, eftersom det blir svårare att byta jobb. Stor betydelse att företaget finns kvar 
av den anledningen. (Intervjuperson 5) 

 
Flera upplever att det kan finnas svårigheter att få ett nytt arbete då de har en specifik 
yrkeskompetens eller låg utbildning. Individer som är lågutbildade eller har svårt att få andra 
arbeten kan också ha svårare att hantera en förändring som innebär en osäkerhet för framtiden 
och anställningstryggheten (Jacobsen 2013, s. 148f). Det var av stor betydelse att företaget 
fanns kvar på orten för IP 5, på grund hög ålder kan det bli svårt att finna en ny anställning. Det 
är svårare att byta och få ett nytt arbete när man är äldre då personer i högre åldrar kan 
missgynnas på arbetsmarknaden (Aronsson et al. 2012, s. 75). Förändringen i detta fall innebar 
dock att anställningstryggheten för medarbetarna säkrades vilket därmed kan ha påverkat IP 5:s 
upplevelse till det positiva. Organisationsförändringen bidrog dessutom till att företaget fanns 
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kvar på orten, även detta kan ha påverkat upplevelsen av förändringen positivt för IP 5. Enligt 
Markovitz et al. (2014, s. 414) kan medarbetare under en lågkonjunktur vara beredda att 
acceptera sämre arbetsvillkor i utbyte mot att företaget beskyddar medarbetarnas 
anställningsvillkor. Detta kan ge en förklaring till varför deltagarna accepterade 
lönesänkningen. Sämre arbetsvillkor i form av sänkt lön bidrog till att medarbetarnas 
anställning säkrades. Angelöw (2010, s. 17) och Rubenowitz (2004, s. 118) menar även att 
förändringar som bidrar med positiva effekter för medarbetare med stor sannolikhet skapar en 
mer positiv bild av förändringen vilket ytterligare stärker tolkningen av IP 5:s upplevelse.  
 

4.7 Känsla av sammanhang 
 
De resultat vi fått i studien kopplar vi till komponenten meningsfullhet i Antonovskys (1991, s. 
40) teori KASAM. Meningsfullheten är den viktigaste komponenten när individen ställs inför 
en svår situation, komponenten är viktig för att individen ska kunna hantera situationen och ta 
sig igenom den. Antonovsky (1991, s. 44) menar att komponenten meningsfullhet är 
betydelsefull även i den bemärkelsen att den kan påverka de andra komponenterna, både 
positivt och negativt. Vi tolkar att deltagarna i studien kunde acceptera förändringen på grund 
av att medarbetarna såg meningsfullheten med den. Medarbetarna fick sämre arbetsvillkor då 
men de fick behålla sin anställning och företaget var kvar på orten. Upplevelsen av bristande 
delaktighet, att förändringen var påtvingad, stor påverkan på livssituationen och av orättvis 
behandling tolkar vi tolererades av deltagarna på grund av deras upplevelse av meningsfullhet. 
En upplevelse som utifrån Antonovskys (1991) resonemang kan ha lett till motivation hos 
deltagarna att finna resurser att hantera organisationsförändringen, samt skapa en begriplighet 
för förändringen i dess helhet.  
 
I motsats till föregående stycke lyfter några av deltagarna att de på grund av sin livssituation 
hade svårt att hitta resurser för att kunna hantera förändringen. De beskriver även att de inte 
förstår varför förändringen behöver ske samt en bristande delaktighet under förhandlingarna. 
Anledningen till att deltagarna inte förstod handlade framförallt om att deras livssituation 
drabbades hårt av lönesänkningen. Antonovsky (1991, s. 44) hävdar även att brist på känsla av 
meningsfullhet kan påverka de andra komponenterna negativt. Deltagarnas svårigheter att 
förstå och hantera förändringen tolkar vi skulle kunna bero på en avsaknad av meningsfullhet. 
Avsaknaden kan leda till en minskad motivation att söka resurser för att hantera förändringen 
och ett hinder till att skapa en förståelse för förändringen och dess effekter. Antonovsky (1991, 
s. 40f) menar även att delaktighet i processer är viktigt för att individer ska uppleva 
meningsfullheten och begripa processerna. Utifrån detta tolkar vi att den bristande 
delaktigheten i förhandlingarna är en faktor vilken ytterligare kan ha bidragit till avsaknaden 
av meningsfullhet hos vissa av deltagarna. 
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5. Slutsats & diskussion 
 

Detta avsnitt presenterar slutsatser kring studiens resultat. Avsnittet innefattar svar på de 
frågeställningar som ställts i relation till studiens syfte. Slutligen hålls en diskussion kring 
studiens resultat där förslag ges till vidare forskning kring ämnet. 

 
 
Studien syftade till att skapa en förståelse för hur medarbetare på ett företag i den privata sektorn 
upplevde en organisationsförändring samt vilka faktorer som kan ha påverkat upplevelsen av 
den.  
 

5.1 Slutsats 
 
De faktorer som analyserats i kapitel 4 ligger samtliga till grund för medarbetarnas upplevelser 
kring organisationsförändringen. Det är svårt att dra några slutsatser kring resultatet av deras 
upplevelser utan att nämna de olika faktorerna som påverkade den. 
 
Faktorn som hade störst påverkan på deltagarnas upplevelser är företagets geografiska 
placering, på grund av hur den påverkade deltagarna på flera olika sätt. Det resulterade bland 
annat i att det fanns få andra valmöjligheter för individen på arbetsmarknaden, vilket ledde till 
en osäkerhet kring framtiden för flera deltagare. De få valmöjligheterna på arbetsmarknaden 
och lågkonjunkturen i samhället skapade också en oro kring anställningstryggheten. Detta trots 
att förändringen syftade till att säkra anställningstryggheten hos medarbetarna. Vi tolkar även 
att den upplevda orättvisan var en betydelsefull faktor som påverkade upplevelsen av 
förändringen negativt, då alla inte fick offra lika mycket av lönen. Dessutom fanns det också 
en upplevelse av orättvisa då flera deltagare menade att de pengarna medarbetarna förlorade 
under förändringen skulle betalas tillbaka till medarbetarna. När det uppdagades att det inte 
skulle ske ledde det till ett missnöje hos flera deltagare. Även livssituationen påverkade 
upplevelsen av förändringen, då det för flera deltagare blev svårt att hantera vardagen när lönen 
minskade.  
 
Vi uppfattade även en besvikelse hos flera deltagare då de inte upplevde att de fick vara 
delaktiga i förhandlingarna kring förändringen. Vi tolkar resultatet som att förändringen till en 
viss grad upplevdes påtvingad och att medarbetarna ställde upp för företaget eftersom de inte 
hade något annat val. Förändringen upplevdes dessutom som påtvingad i det avseendet att 
alternativet hade varit att varsla personal, vilket många menade var en ännu sämre lösning.  
Trots att de flesta upplevde förändringens effekter för individen som negativa i någon 
bemärkelse drar vi slutsatsen att deltagarna ändå upplevde att förändringens resultat var positivt 
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och meningsfullt. De fick behålla sin anställning, företaget förblev kvar på orten och 
medarbetarna med få andra valmöjligheter på arbetsmarknaden fick behålla sin anställning.  
 
Vår tolkning är därmed att företaget på grund av den geografiska placeringen har stor betydelse 
för både individen och samhället, vilket leder till en meningsfullhet att företaget är kvar på 
orten. En av deltagarna lyfte att de kanske inte ens hade accepterat förändringen om företaget 
legat på en större ort. Anledningen till att de accepterade de försämrade villkoren under 
förändringen tolkar vi till stor del berodde på företagets geografiska placering och dess stora 
betydelse för samhällets fortlevnad.  
 

5.2 Diskussion 
 
Då studien undersöker en organisationsförändring som utspelade sig ungefär 10 år tillbaka i 
tiden resulterade det i att deltagarna även berättade om sina upplevelser både utifrån ett nutida 
och dåtida perspektiv. Det visade sig att upplevelserna hade förändrats hos merparten av 
deltagarna från att vara negativ till positiv. Främst de deltagare som upplevde att de drabbades 
hårt av lönesänkningen menar idag att de tycker att förändringen var en bra idé av företaget. De 
känner idag mer tillit till företaget eftersom de tog sig igenom lågkonjunkturen utan att behöva 
varsla. Som vi lyft i den teoretiska bakgrunden menar Talat (2017, s. 23) att medarbetare kan 
ha svårt att se de långsiktiga effekterna i en förändring och att organisationen behöver vara 
tydlig för att hjälpa individen att förstå de effekter förändringen har. Då flera av medarbetarna 
i efterhand nu har insett de positiva effekterna av förändringen funderar vi på om det kan ha 
funnits brister i hur dessa långsiktiga effekter kommunicerats av ledningen? Då vi fann en 
oenighet och otydlighet i hur kommunikationen från företagets sida sett ut är det dock svårt att 
veta om så är fallet. Kanske beror det endast på att deltagarna nu i efterhand förstått de positiva 
långsiktiga effekterna. Kanske är det en omöjlig uppgift att få  med alla medarbetare på tåget, 
att få dem att förstå alla detaljer och långsiktiga effekter samt göra en sådan stor förändring fullt 
begriplig? Då organisationsförändringar i sin natur bidrar till osäkerhetskänslor kanske det är 
svårt att skapa trygghet och säkerhet hos medarbetarna, särskilt när det omgivande samhällets 
ekonomi är ostabil. 
 
Någonting som framkom under intervjuerna var att medarbetarna fick möjlighet att rösta om 
förslaget. Vi uppfattar att företaget hade för avsikt att låta medarbetarna vara delaktiga i 
processen genom möjligheten att rösta om förslaget, att involvera medarbetarna är viktigt för 
att lyckas med förändringar enligt bland annat Choi 2011 (refererad i Sverke et al. 2017, s. 234). 
Resultatet i studien visar dock att medarbetarna inte upplevde att de fick vara särskilt delaktiga, 
eftersom de bara fick rösta om ett färdigt förslag som dessutom upplevdes som påtvingad av 
flera. En reflektion vi gjort är om det hade varit möjligt att involvera medarbetarna i större 
utsträckning. Då det var en omfattande förändring som skedde mycket snabbt på ett stort företag 
anser vi att det hade varit svårt att ge alla medarbetare möjlighet att påverka. Dessutom tror vi 
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att det är svårt att få alla nöjda och det kanske kan vara praktiskt taget omöjligt att tillgodose 
alla enskildas individers behov. 
 
Vidare fann vi ett överraskande resultat vilket var hur starkt den geografiska placeringen 
påverkade medarbetarnas upplevelse. Vi upptäckte att det genomsyrade en stor del av de 
faktorer vi funnit som påverkade upplevelsen av förändringen. Bland annat bidrog företagets 
placering till oroskänslor inför framtiden hos deltagarna, både för deras anställning men också 
för samhällets framtid. Det geografiska läget bidrog även till att flera individer hade svårt att 
hitta andra arbeten på grund av den låga konkurrensen i samhället, många har heller inte någon 
annan utbildning än sin branschspecifika kompetens. Läget bidrog också till att medarbetarna i 
större utsträckning ansåg sig ställa upp för företaget och acceptera sämre arbetsvillkor än vad 
de annars hade gjort. Detta ämnesområde gör oss nyfikna på vidare forskning kring hur stor 
betydelsen av det omgivande samhället vid  organisationsförändringar har. Hur skulle 
upplevelsen av en liknande förändring skilja sig i en större stad med andra kulturella normer 
och värderingar? 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjuguide medarbetare 
 
Kan du berätta för oss om hur du fick jobb här?  

• Hur länge har du jobbat här?  
• vad är det som har gjort att du stannat kvar? 

 
Vad betyder det för dig att ha ett arbete? 

• varför går du till arbetet? 
• vad får du ut av att vara på jobbet? 

 
Vad är viktigt för dig i ditt arbete?  

• för att komma åt lönens betydelse, utveckling, sammanhållning, kommer åt 
org.kulturen också.  

 
Kan du beskriva företaget som arbetsgivare för oss? employer branding. 

• Vad betyder företaget för dig? Identifikation. 
• Relationen företaget - samhället. betydelsen av det omgivande samhället. 

 
Hur fick du reda på lösningen?  

• Upplevelsen av kommunikationen, hur det kommuniceras: själva lösningen alltså. 
• Vilken information fick ni?  
• Fick ni medarbetare vara med och jobba fram lösningen eller var det ledningen som 

kom på den? delaktighet.  
 
Vi undrar om du kan beskriva hur det kändes för dig att företaget valde den lösningen? 

• Livssituation. Familjesituation. 
• inför framtiden 
• känslor 
• Förstod du anledningen till den tillfälliga förändringen?  

 
Hur kändes det att gå till arbetet under tiden som organisationen använde sig av lösningen?  

• under och.. 
• .. efter krisen? arbetsmiljö.  

 
Har lösningen/förändringen påverkat din syn på företaget?  
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Bilaga 2. Intervjuguide ledare 
 
Skulle du kunna börja med att berätta vilka åtgärder ni gjorde? 
 
Hur ni kom fram till eran lösning? 

• vilka faktorer påverkade beslutet? geografiskt läge. employer branding. kompetens. 
relation till samhället.  

• hur resonerade ni inför beslutet?  
• långsiktiga och kortsiktiga effekter? Kompetens som försvinner. få tillbaka. flytt. 
• Vilka tidigare erfarenheter påverkade beslutet? 
• Tog ni hjälp utifrån inför beslutet?  
• Fick personalen vara med och tycka till (typ fokusgrupp?)?  

 
Vilken effekt fick lösningen? (för personalen? företaget? gemenskapen?)  

• Den effekt som förväntades? 
• Långsiktiga och kortsiktiga? 

 
Hur meddelade ni beslutet till personalen?  

• Hur togs det emot?  
• Hur följde ni upp personalens ev. oro och frågor? 

 
Hur gick ni tillväga för att få personalen med “på tåget” i förändringsarbetet? 
 
Hur jobbade ni för att få verksamheten och produktionen att fortgå under tiden krisen pågick?  

• För att bibehålla arbetsglädjen/engagemang bland personalen. 
• Investeringar under tiden krisen pågick? (utbildning, utrustning?) 

 
Vad har ni fått för feedback angående lösningen?  
 
Lärdomar av lösningen? (inför kommande kriser, omorganisationer osv) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


