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Sammanfattning 

 

Det nutida samhället kännetecknas av en alltmer ökande förändringstakt där organisationer 

kontinuerligt behöver göra förändringar för att behålla konkurrenskraften på marknaden, vilket 

resulterat i att återkommande organisationsförändringar blivit ett vanligt inslag. Studiens syfte 

är att undersöka hur återkommande organisationsförändringar upplevs ur ett 

medarbetarperspektiv. Genom att besvara följande forskningsfrågor har syftet besvarats: Hur 

upplever anställda att arbetets krav påverkats av återkommande organisationsförändringar? Hur 

upplever anställda att deras kontroll över arbetssituationen påverkats av återkommande 

organisationsförändringar? Vilken betydelse har socialt stöd för den anställde vid 

återkommande organisationsförändringar? Metoden som använts är kvalitativ, där åtta 

semistrukturerade intervjuer genomförts med anställda inom ett telekombolag för insamling av 

empirin. De teorier som använts för analys av empirin är Karasek & Theorells krav-kontroll-

stödmodell. Resultatet visar att de anställda upplever att deras arbetskrav har ökat samtidigt 

som deras kontroll och delaktighet minskat i samband med återkommande 

organisationsförändringar, och att det sociala stödet fyller en viktig funktion vid denna obalans. 

Ett förslag till förändring för den studerade organisationen är att avsätta tid och resurser för att 

skapa delaktighet, så att de anställda erhåller en jämnare balans mellan arbetskrav och kontroll. 

 

Nyckelord:  Återkommande organisationsförändringar, krav, kontroll, stöd och anställda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The present society is characterized by an ever-increasing rate of change where organizations 

continually need to make changes to maintain market competitiveness, resulting in recurring 

organizational changes becoming a common feature. The purpose of this study is to 

investigate how recurrent organizational changes are perceived from an employee 

perspective. By answering the following research questions, the purpose has been answered: 

How do employees experience that the demands of the work have been affected by recurrent 

organizational changes? How do employees experience that their control over the work 

situation has been affected by recurrent organizational changes? What is the significance of 

social support for the employee during regular organizational changes? The method used is 

qualitative, where eight semi-structured interviews were conducted with employees within a 

telecom company for collecting the empirical data. The theories used for analyzing the 

empirical data are Karasek & Theorell's demand-control-support model. The result shows that 

employees feel that their work demands have increased while their control and participation 

has decreased in connection with recurrent organizational changes, and that social support 

fulfills an important function in this imbalance. A proposal for change for the studied 

organization is to set aside time and resources to create participation, so that employees 

receive a more even balance between work requirements and control. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras studiens syfte och frågeställningar, avgränsning samt disposition. 

 

Det nutida samhället kännetecknas av en alltmer ökande förändringstakt, där arbetslivet inte är 

något undantag. Förändring, omställning och omstrukturering var ord som kom att prägla 

yrkesverksamma redan på 90-talet och har alltsedan dess kommit att bli uttryck som hängt med 

fram till idag (Angelöw, 1991). Organisationsförändringar har kommit att bli allt vanligare i 

arbetslivet. Oftast beror behovet av förändring på yttre omständigheter som hårdare konkurrens 

på marknaden, teknisk utveckling eller samhällsförändringar vilket gör att organisationen 

behöver anpassa sin verksamhet utifrån detta. Genom att ändra i strukturer hoppas ledningen 

på att hitta nya arbetssätt, bli mer flexibla eller slimma ner organisationen för att bli mer 

effektiva (Hallstedt & Österberg, 2018). 

 

Bara i Sverige har flertalet medarbetare genomgått organisationsförändringar de senaste femton 

åren, vilket kan skapa en påfrestade arbetssituation där färre anställda ska utföra fler 

arbetsuppgifter i ett högre tempo men på kortare tid (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). 

Dessa förändringar kan leda till stress hos de anställda utifrån hög arbetsbelastning, för 

komplicerade arbetsuppgifter eller motsättningar mellan olika krav. Men även förhållanden 

med alltför monotona arbetsuppgifter eller situationer där man inte får använda sin erfarenhet 

och kunskap kan skapa stress på grund av understimulans. Anställda som dessutom upplever 

att de inte har kontroll eller något handlingsutrymme i sin arbetssituation och inte heller 

upplever något eller för litet stöd från sin chef eller arbetskollegor, riskerar också att utsättas 

för stress (Prevent, 2015). Oavsett vilken anledningen till förändring är, påverkar det 

organisationens anställda.  

 

Tidigare undersökningar visar att 8 av 10 tjänstemän har upplevt negativa konsekvenser vid de 

organisationsförändringar de har varit med om, exempelvis i form av uppsägningar, ökad 

arbetsbelastning och splittrade arbetsgrupper (Hallstedt & Österberg, 2018). Återkommande 

organisationsförändringar kan vara en källa till stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Den 

psykosociala arbetsmiljön, som inkluderar alla sociala relationer, arbetets innehåll och 

organisering, är något som påverkas av organisationsförändringar (Bengtsson & Berglund, 

2017). Både medarbetare och chefer kan fara illa av frekventa förändringar, där 

långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar många gånger kan vara negativa 
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konsekvenser som återkommande organisationsförändringar resulterar i (Zetterblom, 2016). En 

tidigare studie visar att delaktighet och tydlighet är två faktorer som motverkar negativa effekter 

av organisationsförändringar och kan bidra till att skapa en god arbetsmiljö, framförallt vid 

förändringstäta situationer (Zetterblom, 2016). Hur ofta förändringar sker, påverkar anställdas 

välbefinnande. Forskning visar att återkommande organisationsförändringar påverkar 

välbefinnandet negativt hos de anställda då detta ökar kraven på att anpassning, vilket kan skapa 

en förändringströtthet med minskad sömn och psykiska problem som negativa följder (Rafferty 

& Jimmieson, 2017). Organisationsförändringar beskrivs ofta utifrån ett ledarskapsperspektiv 

varför de anställdas upplevelser av organisationsförändringar många gånger kommer i 

skymundan (Ling, Guo, & Cheng, 2018). 

 

Den studerade organisationen är väl etablerad inom telekombranschen och är verksam i ett antal 

länder globalt. De hanterar och tillgodoser kunder med tjänster inom telefoni och bredband där 

ett stort fokus ligger på det uppkopplade samhället. Organisationsförändringar är något som 

sker med hög frekvens inom företaget, dels på grund av att det är börsnoterat men även med 

anledning av rådande digitalisering i samhället, vilket medför att organisationen befinner sig i 

teknikens framkant. Organisationsförändringar är något som drabbar anställda i stor 

utsträckning. Vid årsskiftet 2018/2019 kommunicerades och genomfördes den senaste 

organisationsförändringen inom företaget, vilket inneburit att flertalet anställda skiftat plats och 

arbetsuppgifter inom företaget.  

 

Då återkommande organisationsförändringar är ett vanligt inslag inom den studerade 

organisationen, där anställda kan genomgå förändringar ett flertal gånger under sina 

yrkesverksamma år, ligger utgångspunkten för studien i att undersöka hur återkommande 

organisationsförändringar upplevs ur ett medarbetarperspektiv. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att utifrån krav-kontroll-stöd-modellen undersöka hur anställda upplever 

återkommande organisationsförändringar på arbetsplatsen. För att uppfylla studiens syfte har 

följande forskningsfrågor konstruerats:  

 

• Hur upplever anställda att arbetets krav påverkats av återkommande 

organisationsförändringar? 
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• Hur upplever anställda att deras kontroll över arbetssituationen påverkats av 

återkommande organisationsförändringar? 

•  Vilken betydelse har socialt stöd för den anställde vid återkommande 

organisationsförändringar? 

 

1.2 Avgränsning 

Studien ämnar endast undersöka upplevelser av återkommande organisationsförändringar bland 

anställda vid ett kommunikationsbolag i norra Sverige. Denna avgränsning har valts för att 

underlätta tillgången till den studerade arbetsplatsen ur ett geografiskt och tidsmässigt 

perspektiv i förhållande till uppsatsens tidsomfång. Valet att studera anställda i ett telekombolag 

motiveras utifrån att branschen befinner sig i teknikens framkant och därmed är i ständig 

förändring, vilket ställer krav på de anställdas förändringsförmåga (Telekom idag, 2018). Då 

studien endast fokuserar på att undersöka anställdas upplevelser av återkommande 

organisationsförändringar, har hänsyn ej specifikt tagits i beaktande till kön, klass, etnicitet eller 

ålder.  

 

1.3 Disposition 

Studien är uppdelad i sex kapitel och består av följande; 1 Inledning, 2 Bakgrund, 3 Teori och 

tidigare forskning, 4 Metod, 5 Resultat och analys samt 6 Diskussion. 

 

Det första kapitlet presenterar studiens syfte och forskningsfrågor, begränsning samt 

disposition. I det andra kapitlet presenteras en bakgrundsbeskrivning av 

organisationsförändringar och anställdas förhållningssätt till dessa. I kapitel tre presenteras 

valda teorier för studien, vilka även ligger till grund som analysverktyg för den insamlade 

empirin, samt tidigare forskning som är gjord inom området. Kapitel fyra beskriver och 

motiverar val av metod för studiens genomförande samt etiska principer och förhållningssätt. I 

kapitel fem presenteras resultat och analys av den insamlade empirin utifrån valda teorier för 

studien, samt tidigare forskning. I kapitel sex diskuteras studiens resultat kopplat till syfte och 

frågeställningar. Förslag på framtida forskning lyfts fram tillsammans med förbättringsförslag 

gällande genomförande av organisationsförändring utifrån anställdas perspektiv.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras studiens bakgrund. 

 

Vilken attityd anställda har till förändringar inom organisationen kan vara avgörande för dess 

framgång. Många gånger kan förändringar upplevas som ett hot mot den anställdes anställning, 

vilket skapar oro och därmed leder till ett negativt motstånd (Angelöw, 1991). Detta behöver 

dock inte alltid vara fallet. Människan har i grunden ett behov av förändring och kan därför 

välkomna utveckling, förändring och förnyelse som kommer genom nya utmaningar, då detta 

kan leda till utveckling av den egna personen och även i yrkesrollen (Angelöw, 1991). Om 

förändringen dessutom leder till utökade befogenheter eller tilltalande avancemang inom 

organisationen, så finns det goda möjligheter att förändringen välkomnas av de anställda.  

 

En betydande förutsättning vid organisationsförändringar är att anställda känner sig motiverade 

och är förändringsvilliga. Motivation är grunden för en individs handlingar och handlar oftast 

om en strävan efter att realisera ett uppsatt mål eller ett behov (Angelöw, 1991). Vid en 

organisationsförändring kan anställda ha olika motiv som drivkraft, även om en gemensam 

målsättning har formulerats på arbetsplatsen. Därmed blir det viktigt från organisationens håll 

att se vilka behov som kan tillgodoses genom att det formulerade målet uppnås. Anställda som 

upplever att målet med förändringen leder till någon slags förbättring av den egna 

arbetssituationen, kommer därför att känna motivation för att uppfylla detta (Angelöw, 1991).  

 

Att skapa förutsättningar för delaktighet i förändringsarbetet är också av betydelse. Toppstyrd 

förändringsstrategi, där organisationsledningen anses ha de bästa lösningarna och involverar så 

få som möjligt vid en förändring, möter ofta motstånd från de anställda (Angelöw, 1991). 

Delaktig förändringsstrategi bygger på att de anställda som är berörda av 

organisationsförändringar får medverka i förändringsarbetet genom att planera, genomföra och 

följa upp alla delar i processen. Att som organisation välja en delaktig förändringsstrategi vid 

organisationsförändringar kan visserligen vara tidskrävande men har stora fördelar då det 

skapar engagemang och förändringsvilja hos de berörda (Angelöw, 1991).  

 

Organisationsförändringar kan upplevas som påfrestande för så väl chefer som anställda och 

det kan därför finnas risk för att budskap som kommuniceras förvrängs och missförstås. Detta 

kan således vara en grogrund för ryktesspridning, som kan förekomma i varierande utsträckning 
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vid förändringsprocesser. Oftast uppstår rykten vid brist på information eller när 

informationskedjan är för lång, vilket leder till att informationen förvrängs för att för många 

personer är inblandade när ett budskap ska förmedlas (Angelöw, 1991). Att ge bra och tydlig 

information inför och under förändringsarbetet skapar större delaktighet hos de anställda och 

ryktesspridning minimeras (Angelöw, 1991). Genom att efterfråga anställdas kunskaper och ta 

hänsyn till deras erfarenheter, kan förtroende skapas och motstånd samt ineffektivitet undvikas 

(Angelöw, 1991). En ömsesidig tilltro där ledningen hyser tillit till sina anställda och de 

anställda har tilltro till ledningen är grundläggande för att förändringsarbetet ska kunna 

genomföras på ett konstruktivt sätt med ett positivt resultat (Angelöw, 1991).  



Linda Larsson Kandidatuppsats s0055a 

 6 

3. Teori 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning, begreppsdefinitioner gällande 

organisationsförändringar samt det teoretiska ramverk som använts för att analysera den 

insamlade empirin i undersökningen.  

 

3.1 Begreppsdefinitioner 

Begreppet organisationsförändring kan definieras genom att den har sin grund i yttre eller inre 

faktorer, vilket innebär impulser från omgivningen eller impulser inom organisationen 

(Abrahamsson & Aarum Andersen, 2007). Med yttre impulser avses konkurrens på marknaden, 

teknologiska framsteg, kunders preferenser eller lagstiftning. Inre impulser kan komma från 

individer inom organisationen och avse utveckling, hot eller möjligheter som dessa uppfattar 

sker i omgivningen. Dessa idéer presenteras för organisationens ledning, vilken har ansvaret att 

ta ställning till en eventuell handling som kan leda till förändring. Behov av förändring inom 

en organisation kan framträda som skillnaden mellan de faktiska och förväntade resultat som 

organisationen har (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2007). En vanlig orsak till 

organisationsförändring är nytänkande kring mål eller strategi för organisationen. Detta kan 

innebära att satsa på nya produkter och tjänster, nå nya kundgrupper och utveckla 

kommunikationssättet (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2007). 

 

3.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning gällande anställdas upplevelser av 

organisationsförändringar utifrån fyra olika teman som definierats; inställning, delaktighet, 

motstånd och stöd. 

 

3.2.1 Inställning 

De flesta människor i arbetslivet ingår i någon form av organisation och bör därför med stor 

sannolikhet blivit berörda av förändring. Då organisationers framgång vilar på de anställdas 

välbefinnande, är det viktigt att de har en positiv inställning till verksamheten och dess 

förändringar. Detta exemplifieras i Steven M. Elias forskning som visar att anställdas 

inställning till organisationsförändringar är avgörande för hur väl organisationen kommer att 

lyckas genomföra förändringen (Elias, 2009). Dessvärre är forskning gällande anställdas 

reaktioner vid organisationsförändringar över tid begränsad, men visar att det finns skillnader 
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beroende på vilken tidigare erfarenhet anställda har av förändringsarbete, vilket Stensaker och 

Meyer (2012) lyfter fram i sin studie. De menar att anställda som är erfarna och genomgått 

tidigare organisationsförändringar är mer lojala och mottagliga för förändring, medans de som 

inte har någon tidigare erfarenhet upplever starka reaktioner och saknar tillit till ledningen. Bra 

genomförda förändringar är därför viktigt för organisationer, då dessa bidrar till att skapa 

förändringsbenägenhet hos de anställda och kan göra dem mer förändringsvilliga (Stensaker & 

Meyer, 2012). Samtidigt är anställdas behov av utveckling också en viktig parameter för vilken 

inställning de har till förändringar. Elias (2009) argumenterar därför för att ledare bör anställa 

personer med inre motivationsbehov och som vill utvecklas, och därmed kommer att ha en 

positiv inställning till förändring. 

 

3.2.2 Delaktighet 

En betydande faktor vid organisationsförändringar är de anställdas inställning och engagemang 

(Decker, Wheeler, Johnson, & Parsons, 2001). När anställda inte känner sig delaktiga i 

förändringsprocessen, misslyckas organisationsförändringen i 50% av fallen vilket Wustari L. 

H. Mangundjayas forskning belyser (Mangundjaya, 2015). Företagsledningen behöver därför 

ta sitt ansvar i genomförandeprocessen och bistå sina anställda. Delaktighet kan skapas med 

hjälp av kommunikation, workshops och samtal vilket Decker m.fl. (2001) belyser i sin 

forskningsartikel. Även Mangundjayas (2015) forskning styrker detta och visar att mentorskap, 

coaching och utbildning är framgångsfaktorer som stärker anställda vid 

organisationsförändringar. En studie av Turner Parish, Cadwallader och Busch (2008) visar att 

i de organisationer där anställda motiveras för att stödja förändringar har resultatet blivit bra. 

Att bra relationer på arbetsplatsen är viktigt exemplifieras via Ling, Guo och Chens (2018) 

forskning som visar att kvaliteten på relationen mellan ledning och anställda påverkar anställdas 

engagemang vid förändring, vilket gör att ledare behöver sträva efter att skapa goda relationer 

med sina anställda. Mangundjayas (2015) menar också att bra relationer som bygger på 

förtroende gynnar organisationen då det skapar konkurrensfördelar. 

 

3.2.3 Motstånd 

Storskaliga organisationsförändringar i arbetslivet som sker frekvent, ökar kraven på 

anpassningsförmågan hos de anställda. Alannah E. Rafferty och Nerina L. Jimmieson (2017) 

beskriver i sin studie hur detta kan skapa obehagskänslor och stress. Anställda som är med om 

förändringar i sin arbetsmiljö känner sig många gånger illa behandlade av organisationen och 
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upplever sig därför mer negativt inställda. Rafferty och Jimmieson menar att återkommande 

förändringar i vissa fall kan påverka anställdas välbefinnande i så hög grad att det leder till 

förändringsutmattning (Rafferty & Jimmieson, 2017). Michael S. Dahl belyser i sin 

forskningsartikel att det finns flera organisationsteorier som argumenterar för att de 

störningseffekter som uppstår vid organisationsförändringar i värsta fall leder till att anställda 

väljer att avsluta sin anställning (Dahl, 2011). I de fall anställda varit med om tidigare 

organisationsförändringar som ej varit framgångsrika, finns en risk för att de utvecklar cynism. 

I sin studie gällande cynism diskuterar Reichers, Wanous & Austin (1997) om hur cynismen 

bottnar i misstro till förändringsledningen, som i tidigare försök ej lyckats driva igenom 

förändring. Studien visar att anställda inte själva väljer att bli cyniska, detta utvecklas i en 

kombination av tidigare erfarenheter där förändringar misslyckats samt av andra anställda som 

känner likadant och uttrycker sitt missnöje. Anställdas engagemang, tillfredsställelse och 

motivation påverkas negativt av cynism och är ett allvarligt hinder vid organisationsförändring 

(Reichers, Wanous, & Austin, 1997).  

 

3.2.4 Stöd 

Flera studier visar att organisationsförändringar skapar någon form av reaktioner hos de 

anställda som inverkar på organisationen. En vanlig reaktion är osäkerhet, vilket kan ha en 

skadlig inverkan på anställdas attityder och prestationer. Detta exemplifieras i Roy K. Smollans 

studie som visar att minskad produktivitet samt ökad sjukfrånvaro och omsättning är negativa 

effekter organisationen behöver handskas med (Smollan, 2017). Många studier visar på vikten 

av organisationsstöd. En av dessa är Cullen, Edwards, Casper och Gue´s (2014) studie som 

visar att organisationsstöd som tydligt motiverar och kommunicerar vad förändringen har för 

inverkan och förväntan på den anställde rekommenderas. Organisationsstöd skapar en positiv 

attityd till arbete och arbetsnöjdhet, medan uteblivet stöd leder till sänkt prestation (Cullen, 

Edwards, Casper, & Gue, 2014). Detta stärks av Smollan (2017) vars studie pekar på att stöd i 

olika former, både internt och externt, ofta resulterar i lyckade organisationsförändringar. 

Framför allt har socialt stöd visat sig ha goda effekter vid stress. Stöd från kollegor har de 

senaste åren fått stor betydelse, men även familj och vänner har betydelse som stödfunktioner. 

Ledarens stöd har också visat sig värderas högt, oavsett vilken kvalitet det har. Smollan (2017) 

diskuterar vidare att oavsett vilken form av socialt stöd som finns att tillgå så har emotionellt 

stöd lyckade effekter vid organisationsförändringar. 
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3.3 Organisationsförändringar 

Återkommande organisationsförändringar påverkar anställda på ett negativt sätt, vilket kan leda 

till psykisk ohälsa eller sjukskrivning (Rafferty & Jimmieson, 2017). Förändringsvilja och 

förändringsbenägenhet har därmed kommit att bli två viktiga förutsättningar för organisationer 

och dess anställda, för att klara av den allt hårdare konkurrens som uppstått (Angelöw, 1991). 

Men allt eftersom förändringstakten ökar är många organisationer dåligt rustade för att klara av 

de förändringar som behöver genomföras, vilket påverkar den anställde (Angelöw, 1991). 

Reaktioner på förändringsstress som kan uppstå och visa sig hos den anställde på arbetsplatsen 

är minskat intresse, brist i kommunikationen, missnöje, ryktesspridning, klagomål, otrygghet, 

samarbetssvårigheter, sjunkande arbetsprestation eller sjukfrånvaro (Angelöw, 1991). I vissa 

fall kan frekventa organisationsförändringar leda till att anställda blir förändringströtta, vilket 

påverkar deras välbefinnande så pass negativt att det leder till förändringsutmattning (Rafferty 

& Jimmieson, 2017). Att ha möjlighet att kontrollera och påverka sin arbetssituation kan verka 

som en buffert mot de skadeverkningar som stress på arbetsplatsen kan ha (Angelöw, 1991). 

Organisationer som under återkommande organisationsförändringar satsar på de anställda 

genom exempelvis kompetensutveckling och bättre arbetsmiljö, erhåller ökad lönsamhet och 

avkastning på sikt (Angelöw, 1991). 

 

3.4 Karasek och Theorells krav-kontrollmodell 

En teori som använts återkommande av arbetslivsforskare, tack vare att den tydligt och 

överskådligt urskiljer olika sorters arbetsmiljöer, är krav-kontrollmodellen (Bengtsson & 

Berglund, 2017). Krav-kontrollmodellen utvecklades till en början av professor Robert Karasek 

och har sedan vidareutvecklats tillsammans med professor Töres Theorell. Med sin modell visar 

Karasek & Theorell (1990) hur det går att förutspå vissa hälso- och beteendeeffekter utifrån 

arbetets struktur. Modellen har som utgångspunkt att de reaktioner som uppstår i samband med 

arbetsvillkoren på arbetsplatsen, påverkas av de krav som arbetet ställer på den anställde och 

vilka möjligheter denne har att själv kontrollera sitt arbete (Bengtsson & Berglund, 2017). 

 

Genom att kombinera höga och låga arbetskrav med hög eller låg egenkontroll har Karasek & 

Theorell (1990) utformat en modell som består av fyra typer av arbeten; högstressarbeten, 

aktiva arbeten, lågstressarbeten samt passiva arbeten. Modellen är även försedd med en 

stressdiagonal och en aktivitetsdiagonal. Ju längre ut på aktivitetsdiagonalen ett arbete återfinns 

desto bättre är det för den anställde, då de aktiva arbeten som förekommer här är stimulerande, 
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intressanta och utvecklande. Däremot är arbeten som återfinns långt ut på stressdiagonalen 

förenat med risk för ohälsa för den anställde. Det som skiljer högstressarbeten från aktiva 

arbeten är den grad av egenkontroll som den anställde upplever. I aktiva arbeten råder balans 

mellan arbetskrav och egenkontroll, medan det i högstressarbeten råder en obalans mellan 

arbetskrav och egenkontroll (Bengtsson & Berglund, 2017).  

 

Högstressarbeten kännetecknas av arbeten där kraven är höga och den anställdes kontroll över 

arbetssituation är låg. Här återfinns exempelvis serviceyrken så som servitris, tjänstemän inom 

telekombranschen och anställda med arbete vid löpande band (Karasek & Theorell, 1990). 

Dessa arbeten hittas längst ut på stressdiagonalen och anses som mest ogynnsamma då de har 

negativa effekter så som trötthet, ångest och depression vilket kan leda till sjukdomstillstånd 

för den anställde (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Aktiva arbeten kännetecknas av arbeten där både kraven och den anställdes kontroll över 

arbetssituationen är höga (Karasek & Theorell, 1990). Kirurgen, som utför komplicerade 

operationer, banktjänstemän eller elitidrottsmän är exempel på sådana yrken. I aktiva arbeten 

tillåts den anställde genom egenkontroll att ta korta perioder av återhämtning som denne själv 

bestämmer när de ska infalla, även om arbetssituationen är intensiv (Karasek & Theorell, 1990). 

Aktiva arbeten ses som stimulerande och finns längst ut på aktivitetsdiagonalen (Karasek & 

Theorell, 1990). 

 

Utmärkande för lågstressarbeten är att arbetet har låga krav samtidigt som den anställde har hög 

egenkontroll över arbetssituationen, här hittar vi exempelvis reparatörer, maskinister och 

naturvetenskapsmän (Karasek & Theorell, 1990). Eftersom den anställde har möjlighet att svara 

upp på varje uppdrag inom arbetet har dessa arbeten få utmaningar vilket är positivt ur 

hälsosynpunkt, då risken för sjukdom är låg inom denna kategori. Anställda med 

lågstressarbeten anses vara både lyckligare och hälsosammare än genomsnittet på arbetet 

(Karasek & Theorell, 1990).  

 

Passiva arbeten kännetecknas av arbeten där kraven är låga och den anställdes kontroll är låg. 

Begränsade möjligheter att testa egna idéer i arbetsprocessen leder till att den anställde känner 

sig den omotiverad vilket får konsekvenser för produktiviteten. Den anställdes färdigheter och 

förmågor kan på sikt sakta förtvina (Karasek & Theorell, 1990). Inom denna kategori finns 

yrken som portvakt, gruvarbetare och försäljare (Karasek & Theorell, 1990).  
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Figur 1. Krav-kontrollmodellen 
 

 
Källa: Bengtsson & Berglund (2017, s.433) 

 

 

3.5 Krav, kontroll och stöd i arbetslivet 

Krav-kontrollmodellen har vidareutvecklats av Jeffrey Vaughn Johnson som lade till en tredje 

parameter; socialt stöd (Johnson, 1986). Socialt stöd fyller en betydande funktion då det 

tillgodoser de grundläggande behoven av gruppkänsla och umgänge med andra. Flera olika 

typer av socialt stöd har identifierats på arbetsplatsen däribland socioemotionellt stöd, vilken 

kan fungera som buffert eller en slags stötdämpare, vid de situationer då obalans uppstår mellan 

arbetskrav och egenkontroll (Bengtsson & Berglund, 2017). Socioemotionellt stöd kan även 

mätas genom graden av social sammanhållning och integration i arbetsgruppen (Karasek & 

Theorell, 1990). I arbetet kan det sociala stödet komma från två källor; de överordnade vilket 

kan vara närmaste chef, samt arbetskollegorna (Bengtsson & Berglund, 2017). I och med att 

socialt stöd kompletterades till modellen, tillkom två nya faktorer; isolerade och kollektiva 

arbetsförhållanden (Johnson, 1986). Därmed utmynnade modellen i åtta kategorier av arbeten; 

kollektiva högstressarbeten, passiva, aktiva och lågstressarbeten samt isolerade 

högstressarbeten, passiva, aktiva och lågstressarbeten (Bengtsson & Berglund, 2017). Även 

Karasek och Theorell fann denna faktor ha en avgörande betydelse och adderade denna till 

modellen, som därmed kommit att benämnas som krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & 

Theorell, 1990).   
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Figur 2. Krav-kontroll-stödmodellen 

 
Källa: Bengtsson & Berglund (2017, s. 434) 

 

3.5.1 Krav 

Arbetskrav är de krav som ställs på den anställde för att denne ska kunna utföra sitt arbete. Det 

kan handla om fysiska krav, det vill säga den ansträngning som krävs för att klara av att 

genomföra arbetet. Detta kan exempelvis vara att utsätta sig för risker i samband med farliga 

arbetsmetoder, farlig utrustning, hälsovådliga kemikalier eller luftföroreningar (Bengtsson & 

Berglund, 2017). Det kan också handla om psykiska arbetskrav, så som att hålla deadlines, 

utföra enformigt arbete, tidsbrist vid utförande av arbetsuppgifter eller obegränsat och 

omfattande arbete. Kognitiva krav handlar om hur mycket information man behöver hålla i 

huvudet, för att klara av en arbetsuppgift och hur mycket koncentration som krävs för detta 

(Theorell, 2012). Personliga konflikter på arbetsplatsen eller rädsla för att förlora sitt arbete är 

också exempel på psykiska arbetskrav. Oavsett vilket, har psykologiska arbetskrav stor 

inverkan på anställdas hälsoeffekter (Karasek & Theorell, 1990).   

 

3.5.2 Kontroll 

Den egenkontroll som anställda har på arbetsplatsen kan delas upp i två delar; vilken 

kvalifikationsgrad arbetet har och vilken möjlighet till inflytande den anställde har. 

Kvalifikationsgraden beskriver hur den anställde kan lära sig nya uppgifter och kunna nyttja 
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sina kvalifikationer i arbetet. I de fall de anställda har god möjlighet till kompetensutveckling, 

har de ett bra utgångsläge för att kunna ta kontroll över de flesta arbetssituationer som uppstår 

(Theorell, 2012). Vilken möjlighet till inflytande den anställde har, beskrivs genom vilken 

utsträckning arbetet tillåter den anställde att själv få avgöra hur arbetsuppgifterna ska läggas 

upp och genomföras (Bengtsson & Berglund, 2017). Kontroll i arbetet kan även betecknas som 

det inflytande den anställde har på lång sikt i arbetet, så som produktionens målsättning eller 

vilka som anställs inom företaget (Theorell, 2012).  

 

3.5.3 Stöd 

Socialt stöd på arbetet innefattar alla nivåer av hjälp och stöd som sker genom sociala 

interaktioner med arbetskollegor och chefer (Karasek & Theorell, 1990).  Man kan skilja mellan 

tre dimensioner av stöd; emotionellt, värderande och instrumentellt. Emotionellt stöd innebär 

att känna sig uppskattad av kollegor och chefer men även av familj och vänner som bryr sig om 

ens välbefinnande, värderande stöd innebär att man får bekräftelse på hur man utfört sina 

arbetsuppgifter, exempelvis via feedback, samt instrumentellt stöd vilket innebär samarbete 

med kollegor och chefer (Bengtsson & Berglund, 2017). Det har även visat sig att socialt stöd 

i form av känslomässig och praktisk hjälp från kollegor och chefer minskar risken för sjukdom, 

men det är inte helt säkert att det sociala stödet dämpar effekterna av för hård belastning och 

höga krav (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). 
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4. Metod 

I följande kapitel presenteras val av metod och dess genomförande. Vidare diskuteras 

förhållningssättet till de etiska forskningsprinciperna, samt uppsatsens tillförlitlighet och 

äkthet. 

 

4.1 Val av metod 

Studien utgår från kvalitativ metod och bygger på semistrukturerade intervjuer samt 

litteraturstudier. Kvalitativ ansats valdes som forskningsmetod då syftet med studien var att 

komma åt anställdas upplevelser av återkommande organisationsförändringar. Då kvalitativ 

metod baseras på uppfattningar och upplevelser av ett fenomen (Backman, Gardelli, Gardelli, 

& Persson, 2014), ansågs denna lämplig ur forskningssynpunkt.  

 

4.2 Litteraturöversikt 

Syftet med en litteraturöversikt är att ta reda på vad tidigare forskning inom det studerade ämnet 

givit, men också att utröna eventuella kunskapsluckor som ej täckts in sedan tidigare. För att 

erhålla information och kunskap i ämnet utfördes en litteratursökning via universitetsbiblioteket 

på Luleå Tekniska Universitets hemsida, www.ltu.se. Inledningsvis söktes artiklar via sökrutan 

på bibliotekets startsida, men antalet sökträffar blev för stort varför sökningen behövde 

avgränsas. Genom att använda ämnesguider under rubriken söka kunde sökningarna begränsas 

ytterligare. Psykologi och sociologi fanns som en egen kategori, vilket valdes utifrån området 

som ska studeras. För att erhålla så relevanta sökträffar som möjligt användes PsycInfo, enligt 

direktiv från bibliotekets föreläsning om sökfunktioner. PsycInfo länkar vidare till EBSCOhost, 

där funktionen att kombinera sökorden finns. Genom att använda boolesk sökning och 

kombinera olika sökord med AND och/eller OR begränsades antalet sökträffar. Trunkering 

användes på vissa ord för att få med ord som har liknande betydelser men olika ändelser, samt 

citattecken för att få med hela begrepp som sökord. Eftersom studiens syfte är att undersöka 

anställdas upplevelse av organisationsförändringar, har följande sökord använts: 

”organizational change”, ”organizational culture” well-being, employe*, motivation, attitude* 

och commitment. Sökningarna gjordes även på motsvarande svenska ord. Bästa resultat 

uppnåddes med följande söksträngar: 

 

• “organizational change” AND employe* AND commitment = 267 träffar. 
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• “organizational change” AND employe* AND motivation = 205 träffar. 

• “organizational change” AND “organizational culture” AND well-being AND 

employe* = 7 träffar. 

 

Inklusionskriterier som använts vid sökningen:  

• peer reviewed och linked full text, för att erhålla vetenskapliga och relevanta artiklar 

• artiklar från 90-talet och framåt för att erhålla relevant forskning 

• databaser utifrån ännet psykologi & sociologi  

• artiklarna ska kunna återsökas via Luleå universitetsbibliotek. 

 

Exklusionskriterier som använts vid sökningen: 

• övriga språk utöver engelska och svenska 

• avgiftsbelagda artiklar  

 

Bland de utvalda artiklar som hittades utfördes kodning för att hitta ord som var vanligt 

förekommande i samband med ämnet organisationsförändring. Därefter söktes samband mellan 

kodorden och utifrån dessa utfördes tematisering, vilket utmynnade i fyra områden; inställning, 

delaktighet, motstånd och stöd. 

 

Sökresultatet rörande anställdas upplevelser av organisationsförändringar visade att i de 

studerade artiklarna har kvantitativ metod har använts i något större utsträckning än kvalitativ 

metod. Flera av artiklarna handlade om organisationsförändringar kopplat till kommunikation 

och ledarskap, desto färre om anställdas upplevelser eller trivsel på arbetsplatsen under en 

organisationsförändring. Häri kan en kunskapslucka skönjas, dels då kvalitativa studier som 

beskriver upplevelser inte använts i lika stor utsträckning, men också då trivsel inte verkar vara 

en central faktor i forskningen. 

 

4.3 Empiriskt urval 

Den studerade organisationen valdes utifrån det Bryman (2011) kallar för bekvämlighetsurval, 

då jag själv sedan tidigare är anställd inom företaget och därmed redan hade etablerade 

kontakter. Organisationen är verksam inom telekombranschen i Sverige och är sedan början av 

2000-talet ett börsnoterat företag, vilket innebär att de behöver anpassa sig till marknaden och 

ligga i framkant med nya idéer och produkter för att vara konkurrenskraftiga. Med anledning 
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av detta är förändringar något som präglar organisationen, varför valet av företag för studien 

kom att kännas optimalt.  

 

Till en början initierades kontakt per telefon med fyra chefer som arbetar på avdelningar som 

ej ingår inom det egna affärsområdet, detta för att eliminera risken för att värva anställda som 

jag själv arbetat med och som därför kan vara färgade av mig som person eller av mig i min 

yrkesroll. Olika avdelningar valdes även för att få så stor spridning av anställdas erfarenheter 

som möjligt. Efter klartecken skickades ett informationsbrev via e-post till samtliga av de fyra 

cheferna, som i sin tur skickade ut informationen i sin helhet till sina anställda i respektive 

arbetsgrupp. För att inte cheferna skulle påverka urvalet av intervjupersoner ombads de 

anställda som var intresserade av att medverka att kontakta mig direkt via telefon eller e-post. 

Målet var att kunna rekrytera sju till åtta intervjupersoner för studien. Intresset var dock svalt 

till en början, varvid ett besök på arbetsplatsen genomfördes för att kunna informera och 

besvara eventuella frågor. Detta gav bättre effekt och resulterade i ett snöbollsurval (Bryman, 

2011) då intresse uppstod även hos anställda som inte varit föremål för undersökningen, 

eftersom de pratat med arbetskollegor ur berörda grupperingar.  

 

4.4 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

I följande avsnitt presenteras studiens intervjupersoner, utformandet av intervjuguiden samt 

genomförandet av intervjuerna. 

 

4.4.1 Intervjupersoner 

Intervjupersonerna består av totalt sju män och kvinnor i åldrarna trettio till femtioåtta år. Alla 

intervjupersoner arbetade på olika avdelningar i organisationen. Gemensamt för samtliga var 

att de hade lång anställningstid i företaget, med minst tio års anställning. Längre anställningstid 

var ett kriterium för att delta i studien, för att kunna återge upplevelser av kontinuerliga 

organisationsförändringar. 

 

Med hänsyn till konfidentialitetskravet har intervjupersonerna namngetts med fiktiva namn för 

att minimera möjlighet till identifiering. Intervjupersonerna presenteras enligt följande: 

 

”Alice” är 43 år och har arbetat inom organisationen i 22 år. 

”Birgit” är 46 år och har arbetat inom organisationen i 22 år. 
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”Cecilia” är 56 år och har arbetat inom organisationen i 24 år. 

”Diana” är 55 år och har arbetat inom organisationen i 22 år. 

”Eva” är 53 år och har arbetat inom organisationen i 12 år. 

”Felix” är 58 år och har arbetat inom organisationen i 30 år. 

”Git” är 40 år och har arbetat inom organisationen i 12 år. 

”Harry” är 30 år och har arbetat inom organisationen i 11 år. 

 

4.4.2 Intervjuguide 

Inför intervjuerna upprättades en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuguiden fungerar som 

en kort minneslista över de frågeområden som ska beröras i den semistrukturerade intervjun 

(Bryman, 2011). Intervjuguiden konstruerades med öppna, deskriptiva frågor för att möjliggöra 

och öppna upp för så innehållsrika svar som möjligt. Därefter formulerades även några direkta 

frågor, för att få konkreta svar på det område studien avser (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns, & Wängnerud, 2017). För att intervjun skulle erhålla ett naturligt flöde skapades olika 

områden utifrån frågornas innehåll. De första inledande frågorna i intervjuguiden var av 

generell karaktär, så som frågor gällande intervjupersonens bakgrund, dels för att förbereda 

denne för intervjusituationen men också för att lättare kunna sätta in svaren i sitt rätta 

sammanhang i analysprocessen. Därefter följde frågeområden som svarar till studiens syfte och 

frågeställningar, men även speglar det teoretiska ramverk som valts för studien och som kan 

tänkas svara upp mot detta (Bryman, 2011).  

 

4.4.3 Genomförande av intervjuer 

Empirin i studien har samlats in genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer, då syftet med 

dessa är att erhålla fylliga och detaljerade svar från intervjupersonerna (Bryman, 2011). Då 

intervjupersonerna i organisationen hade lång anställningstid och därmed många erfarenheter 

att dela med sig av, var det en fördel att använda semistrukturerad intervju där de grundläggande 

frågorna kunde ställas i den ursprungliga och tilltänkta ordningen. Under intervjutillfället kunde 

sedan ytterligare frågor kompletteras, beroende på vad intervjupersonen berättade (Bryman, 

2011). Intervjutillfällena var inplanerade att genomföras under en veckas tid. För att underlätta 

för intervjupersonerna och för att störa verksamheten i så liten utsträckning som möjligt, 

utfördes samtliga intervjuer på arbetsplatsen. Ett avskilt rum med begränsad insyn från 

omgivningen bokades för ändamålet för att i så stor utsträckning som möjligt skapa en 

avslappnad atmosfär med få störningsmoment, som kunde tänkas påverka intervjupersonen 
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(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017).  Att intervjuerna genomfördes 

på arbetsplatsen hade även ett syfte utifrån den anställdes upplevelse av trygghet, då denne är 

bekant med lokalerna sedan tidigare. Att den anställde hade lätt att hitta sparade också tid kring 

intervjuförfarandet, vilket har en påverkan på organisationen. För att kunna fånga 

intervjupersonernas egna ord med exakthet spelades intervjuerna in med hjälp av diktafon. 

Detta även för att underlätta analysprocessen av empirin i efterhand (Bryman, 2011).  

 

Inför första intervjutillfället genomfördes en pilotintervju med en anställd i den utvalda 

organisationen, som ej var berörd av studien, för att försöka få en så verklighetsbaserad 

situation som möjligt. Det främsta syftet med pilotintervjun var att säkerställa att frågorna i 

intervjuguiden följde en logisk ordning och kändes relevanta för studiens syfte (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017). Eftersom tidsaspekten var viktig för den 

studerade organisationen, var det även angeläget att se till att den utlovade tidsåtgången på en 

timme var aktuell och inte överskreds. Pilotintervjun tog drygt en timme att genomföra och då 

frågorna i intervjuguiden var strukturerade i en logisk ordning, behövdes därför inga ytterligare 

korrigeringar göras innan genomförandet av de aktuella intervjuerna för studien. Dock visade 

det sig i efterhand att tidsåtgången för varje intervju varierade och varade mellan femtiofem till 

nittio minuter.  

 

4.5 Bearbetning och analys av insamlad empiri 

Den insamlade empirin transkriberades efter att den sista intervjun var genomförd. Därefter 

lästes materialet igenom ett flertal gånger för att genom kodning hitta specifika nyckelord eller 

områden kopplade till studiens område (Gibbs, 2018). Då intervjuguiden redan hade upprättade 

teman utifrån valda teorier för studien, underlättade detta kodningen av empirin och sedermera 

även den därefter följande tematiseringen. Bryman (2011) rekommenderar att transkribering 

och kodning genomförs i nära anslutning till varje intervju för att på så sätt öka förståelsen av 

data och undvika risken för att drunkna i insamlad empiri, vilket kan vara fallet om man väntar 

tills samtliga intervjuer är genomförda. Då samtliga intervjuer spelades in upplevdes detta inte 

som ett problem för egen del, då transkribering kunde utföras löpande och i egen takt. Utifrån 

de valda teorierna kategoriserades därmed empirin utifrån fyra olika huvudteman; 

organisationsförändringar, krav, kontroll och stöd. Då empirin i varje huvudtema var fyllig 

och detaljerad, kunde fler samband mellan kodorden åskådliggöras, varför ytterligare 

underkategorier till dessa huvudteman utkristalliserades. Detta underlättade även vid 
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presentationen av empirin under rubriken resultat och analys. I temat krav presenteras 

underkategorierna gränsdragning, arbetsbelastning samt stress och återhämtning. I temat 

kontroll presenteras underkategorierna kontroll och inflytande samt påverkan på beslut. I temat 

stöd presenteras underkategorierna kollegornas stöd och feedback, chefens stöd och feedback, 

samt stöd från vänner och familj. 

 

4.6 Etiska principer och överväganden 

Under studiens genomförande har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav gällande 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

 Informationskravet innebär att forskaren ska informera intervjupersonerna om studiens syfte 

och vad deltagarnas uppgift är, samt att deras medverkan är frivillig (Vetenskapsrådet, 2002). 

Denna information skedde via det informationsbrev som skickades ut via mail till samtliga 

anställda i de utvalda arbetsgrupperna, men även muntligt med varje intervjuperson innan 

intervjun påbörjades. 

 

 Samtyckeskravet innebär att deltagaren i undersökningen själv bestämmer över huruvida denne 

vill deltaga eller ej, därför informerades intervjupersonerna om att de när som helst kunde välja 

att avbryta intervjun eller välja att stå över att svara på en fråga om de inte ville 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga intervjupersoner har frivilligt ställt upp på intervju och har 

också godkänt att dessa spelades in. 

 

 Konfidentialitetskravet innebär att deltagaren i undersökningen ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att det insamlade intervjumaterialet ska förvaras så att obehöriga ej har 

tillgång till det (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga intervjupersoner informerades innan 

intervjutillfället om att deras deltagande kommer att anonymiseras och att organisationen ej 

kommer att namnges i den slutliga rapporten, samt att det insamlade materialet och deltagarnas 

personuppgifter inte kommer att behandlas av någon annan än intervjuaren. Anonymisering av 

intervjupersonerna har skett genom att namnge dem med fiktiva namn i rapporten, för att 

försvåra identifiering.  
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Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in gällande enskilda personer endast får 

användas för studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga intervjupersoner har 

informerats via informationsbrev och muntligt innan intervju att det inspelade materialet 

raderas efter att det analyserats. Således har det inspelade materialet raderats och den 

information som framkommit vid intervjutillfällena kommer inte att spridas vidare efter att 

studien är slutförd. 

 

4.7 Tillförlitlighet och äkthet 

Inom kvantitativ forskning är reliabilitet och validitet viktiga kriterier för att avgöra kvaliteten 

i en undersökning. Kvalitativa forskare har fört diskussioner om huruvida dessa begrepp är 

relevanta för den kvalitativa forskningen och utifrån dessa istället föreslagit begreppen 

tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011). 

 

4.7.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet inom den kvalitativa forskningen består av fyra delkriterier: 

• Trovärdighet (”credability”) vilket motsvarar intern validitet. 

• Överförbarhet (”transferability”) som motsvarar extern validitet. 

• Pålitlighet (”dependability”), vilket svarar mot reliabilitet. 

• Möjlighet att styrka samt konfirmera (”confirmability”) som motsvarar objektivitet. 

 

Trovärdigheten i beskrivningen av en social verklighet som en forskare kommer fram till, är 

avgörande av hur den accepteras av andra människor. Att säkerställa att forskningen utförts 

enligt de regler som finns och att resultatet rapporteras till de personer som varit en del av den 

sociala verklighet som studerats så att de kan bekräfta detta, skapar trovärdighet i resultatet 

(Bryman, 2011). Intervjupersonerna i denna studie har erbjudits att ta del av det färdiga 

resultatet, både på förhand i informationsbrevet men även i anslutning till intervjun, vilket 

bidrar till studiens trovärdighet. Vidare har det metodologiska tillvägagångssättet i studien 

beskrivits med noggrannhet. Den litteratursökning som genomförts har framställts på ett 

mycket detaljerat sätt, vilket stärker studiens trovärdighet.  

 

Överförbarhet innebär hur väl resultatet av en social verklighet kan överföras på en annan, 

liknande social verklighet vid en senare tidpunkt. Men hjälp av fylliga beskrivningar kan 

forskaren förse andra personer med så mycket information, att dessa själva kan avgöra hur pass 
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överförbara resultaten skulle vara i en annan situation (Bryman, 2011). Genom att upprätta en 

semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor, gavs möjligheten att erhålla fylliga och 

detaljerade svar, vilket möjliggör för läsaren att avgöra huruvida resultatet skulle kunna 

appliceras i en liknande miljö vid ett annat tillfälle. Citat har även använts för att ytterligare 

beskriva och ge tyngd till intervjupersonernas upplevelser av den sociala verklighet som de 

befinner sig i. Dock är det svårt att utröna huruvida resultatet skulle kunna upprepas, dels då 

studien bygger på intervjupersonernas personliga uppfattningar kring återkommande 

organisationsförändringar men också för att den semistrukturerade intervjuguiden möjliggör 

för olika följdfrågor utifrån varje unik intervju. 

 

Pålitlighet bygger på transparens i forskningsprocessen, där forskaren har ett granskande 

synsätt och säkerställer en fullständig redogörelse av alla delar i forskningsprocessen (Bryman, 

2011). I denna studie är forskningsprocessens olika delar och moment beskrivet på ett sådant 

detaljerat sätt att andra forskare kan ta del av, och bedöma, kvaliteten på både forskningsprocess 

och resultat. Teorierna som är tillämpade är valda utifrån studiens syfte och passar därför det 

område gällande återkommande organisationsförändringar som avsetts studeras.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om forskarens objektivitet i undersökningen. 

Forskaren ska inte låta personliga värderingar eller teoretisk inriktning inverka på utförande 

eller slutsatser från en undersökning (Bryman, 2011). Under hela uppsatsprocessen har 

reflektioner gjorts regelbundet under varje delmoment, för att säkerställa att ingen partiskhet 

uppkommit. Ett möjligt problem kan ha varit den förförståelse som funnits i och med den egna 

anställningen vid den studerade organisationen. För att gå in i studien med ett objektivt synsätt 

har därför intervjuguiden varit till hjälp, då den utformats med ett så neutralt förhållningssätt 

som ansetts möjligt. 

 

4.7.2 Äkthet 

Det finns fem kriterier för äkthet, som berör frågor av forskningspolitiska konsekvenser: 

 

• Rättvis bild handlar om huruvida undersökningen ger en rättvis bild av de studerade 

människornas uppfattningar och åsikter (Bryman, 2011). 
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• Ontologisk autenticitet utröner ifall de medverkande personerna i studien kan få en 

bättre förståelse av sin egen sociala situation och sociala miljö de lever i, utifrån att de 

medverkat i undersökningen (Bryman, 2011).  

 

• Pedagogisk autenticitet handlar om ifall de medverkande personerna i studien kan få en 

bättre förståelse av hur andra personer i den sociala miljön upplever saker, utifrån att de 

medverkat i undersökningen (Bryman, 2011). 

 

• Katalytisk autenticitet handlar om huruvida undersökningen bidragit till att de som 

medverkat i studien kan förändra sin situation (Bryman, 2011). 

 

• Taktisk autenticitet utröner om undersökningen gjort att deltagarna i studien fått bättre 

resurser att vidta de åtgärder som krävs för att förändra situationen (Bryman, 2011). 

 

Eftersom samtliga intervjuer spelats in efter godkännande från respektive intervjuperson och 

därefter återgetts ordagrant genom transkribering och sedan även i citat i den färdiga rapporten, 

har en rättvis bild presenterats av intervjupersonernas åsikter. I de fall någon fråga eller något 

svar uppfattats tvetydig, har klargörande gjorts genom omformulering av fråga eller 

förtydligande av svar. Genom att delta i studien har möjlighet givits, och tagits, för 

intervjupersonerna att erhålla en bättre förståelse av sin situation. Detta har framför allt märkts 

efter respektive intervjus avslut då spontana reflektioner av den egna, men även av andra 

kollegors, situation dryftats vilket möjligen inte skett på samma sätt om de inte medverkat i 

studien. Genom att i slutet av varje intervju erbjuda intervjupersonerna en chans att lyfta fram 

tankar och reflektioner som inte framkommit i samband med intervjufrågorna, gavs även 

tillfälle till ytterligare eftertanke. Tankar och åsikter gällande den egna anställningens vara eller 

icke vara hos den studerade organisationen har berörts av samtliga intervjupersoner, vilket jag 

uppfattat som ett ställningstagande av den egna situationen. Intervjupersonerna har även lyft 

fram alternativa förslag på hur genomförda organisationsförändringar kunnat genomföras 

istället, vilket tyder på att deras deltagande i studien bidragit till ett konstruktivt tankesätt med 

förslag på lösningar som skulle gynna både organisation och anställda. Dock upplever de 

organisationen för stor för att få gehör för sina förslag. 
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4.8 Metodreflektion 

En reflektion som gjorts kring intervjuerna var svårigheten att få tag i intervjupersoner. Efter 

att informationsbrevet skickats ut till de utvalda grupperna i organisationen tog det ungefär en 

vecka utan att det kommit något svar, varpå ett besök gjordes på arbetsplatsen för att kunna 

informera och besvara eventuella frågor från de anställda. Det svala intresset kan till viss del 

berott på det ständiga informationsflöde som finns inom organisationen, vilket gjorde att mitt 

informationsmail försvann bland andra mail. Den tidsbrist och rådande stress som många av 

intervjupersonerna uttryckt sig uppleva i intervjuerna, kan också ha påverkat deras inställning 

till att delta i studien då de eventuellt ansett att tiden inte funnits för detta ändamål. Det finns 

också möjlighet att de anställda varit rädda för att den anonymitet som utlovats via 

konfidentialitetskravet inte skulle vara möjlig att garantera till fullo och att information som 

lämnats därmed skulle kunna kopplas till dem själva i den färdiga rapporten. 

 

En annan reflektion som gjorts är huruvida min egen anställning påverkat resultatet. Trots att 

jag varit tjänstledig från arbetsplatsen under min studietid, finns det risk för att min förförståelse 

för organisationen medfört att jag tagit information från intervjupersonerna för given och 

därmed glömt bort att ställa följdfrågor som kunnat ha betydelse för studiens resultat. Även om 

jag efterfrågat intervjupersoner från arbetsgrupper som ej ingår inom det egna affärsområdet i 

organisationen, kan min anställning haft påverkan på vilken information intervjupersonerna 

valt att dela med sig av till mig. Detta kan till viss del bero på rädsla för att känslig information 

ska föras vidare inom organisationen, men anställda kan även ha sett mig som ett språkrör för 

dem som vill göra sin röst hörd över hur organisationsförändringarna påverkat dem, positivt 

som negativt. Det finns även möjlighet att min förförståelse för organisationen påverkat min 

objektivitet även om jag själv inte uppfattat det så. 

 

Några reflektioner som gjordes utifrån de etiska principerna var huruvida intervjupersonernas 

konfidentialitet kunnat garanteras. Eftersom flera av intervjupersonerna behövde kontakta 

respektive ledare för att schemalägga tiden för intervju, kan inte konfidentialitetskravet helt 

säkerställas. Det finns även risk att övriga anställda inom organisationen har befunnit sig i 

närheten och sett intervjupersonerna när de transporterat sig till eller från intervjutillfället, vilket 

också kunnat äventyra deras konfidentialitet.  

 

Något som kan ha kommit att påverka resultatet är att transkribering gjordes efter det att 

samtliga intervjuer var genomförda. Därigenom finns risk för att vissa detaljer som påverkat 
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det som sagts, så som ansiktsuttryck hos intervjupersonerna, fallit i glömska. Transkribering 

bör därför genomförts i direkt anslutning till varje intervju. 

 

Åtta intervjupersoner kan vara ett otillräckligt underlag för att erhålla teoretisk mättnad, vilket 

innebär att ingen ny eller relevant information förutsätts uppkomma vid ytterligare intervjuer 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017). Dock erhölls tillräcklig 

information av intervjupersonernas uppfattning om återkommande organisationsförändringar, 

för att kunna analysera och diskutera resultatet. 
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5. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras den insamlade empirin och analyseras utifrån de valda teorierna 

för uppsatsen. Resultat och analys är uppdelade i fyra olika teman; organisationsförändringar, 

krav, kontroll och stöd.  

 

5.1 Organisationsförändringar 

Att organisationsförändringar är något som förekommer kontinuerligt inom organisationen är 

samtliga intervjupersoner är överens om. Alla intervjupersoner har mer än tio års anställningstid 

vardera och uppger att de under den tiden varit med om minst tio förändringar i varierande 

omfattning. Flera av intervjupersonerna anger att de upplever att det sker 

organisationsförändringar två gånger per år, något som de anser bidragit till att de känner sig 

blasé så snart förändringar förs på tal inom organisationen. Intervjupersonen Diana beskriver 

sin inställning till de många organisationsförändringar som hon genomlevt under sina år i 

organisationen: 

 
”Man blir lite blasé. Man rycker på axlarna och tänker, vi får se vad det blir. Engagemanget finns 

inte riktigt där heller. Om man oroade sig i de första svängarna så gör man inte det längre utan nu 

känner man bara, jahapp, huvudet upp och fötterna ner så får vi se vad som händer. Man jobbar 

bara på, man vet att det kommer vara så att man får hitta lösningar på saker allt eftersom.” (Diana) 

 

Citatet ovan anger att flera av intervjupersonerna uppger att de känner sig leds på att 

organisationsförändringar förekommer flera gånger per år i verksamheten, något som påverkar 

engagemanget i arbetet. Detta kan tolkas som att det uppstått en förändringströtthet som en 

konsekvens av de återkommande organisationsförändringarna. Rafferty & Jimmieson (2017) 

menar att frekventa organisationsförändringar i vissa fall kan leda till att anställda blir 

förändringströtta, vilket påverkar deras välbefinnande så pass negativt att de på sikt kan orsaka 

förändringsutmattning.  

 

Samtliga intervjupersoner anger att de frekventa förändringarna har skapat en skepticism hos 

dem. Flera intervjupersoner uppger att organisationsförändringarna känns ogenomtänkta och 

sällan blivit till det bättre, även om de förstår att det är ledningens tanke med det hela. De 

upplever att förändringarna oftast inneburit att arbetsbördan allt eftersom blivit större för deras 

egen del, vilket skapat en viss bitterhet hos de anställda i de olika arbetsgrupperna. En 
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intervjuperson upplever att organisationsförändringar genomförs så snart en ny VD har tillträtt, 

då denne oftast vill röra runt i grytan och sätta sin egen prägel på verksamheten. Då 

organisationen haft ett flertal VD:s så har förändringstakten upplevts som hög. 

Intervjupersonerna anger att de i grunden har en förståelse för att organisationsförändringar 

behöver genomföras för att göra saker och ting bättre i organisationen och har egentligen inte 

något emot dessa. Dock anger de att de inte behöver genomföras så ofta. Intervjupersonen Eva 

utvecklar sitt resonemang kring de återkommande organisationsförändringarna: 

 
”Jag förstår om man omorganiserar för att göra saker och ting bättre, men ibland måste man tänka 

efter lite mer än att bara omorganisera i tron att det ska bli bättre. Man kanske måste förankra 

saker och ting innan på nåt sätt? Hur upplever kunden det här, hur stor blir förändringen för 

kunden? Nej, det är inte alltid så genomtänkt. Och jag kan säga att det är sällan en omorganisation 

har blivit till det bättre kan jag tycka.” (Eva) 

 

Intervjupersonernas uttalanden pekar på att det råder ett missnöje hos de anställda i 

organisationen, vilket uppstått som en effekt av de frekvent förekommande 

organisationsförändringarna. Reichers, Wanous & Austin (1997) framhåller att i de fall tidigare 

organisationsförändringar inte varit framgångsrika kan cynism utvecklas hos de anställda, 

vilket är ett allvarligt hot mot de anställdas engagemang. Evas citat visar att det råder skepticism 

kring de återkommande organisationsförändringarna, vilket kan tolkas som att en viss cynism 

redan uppstått bland de anställda. För att förhindra att cynismen sprids mellan anställda bör 

organisationer därför begränsa antalet förändringar som genomförs och istället satsa på att 

genomföra valda förändringar fullt ut och med kvalitet, något som Stensaker & Meyer (2012) 

även menar bidrar till att skapa förändringsvillighet bland de anställda. 

 

Intervjupersonerna vittnar om den oro som uppstår bland personalen i samband med 

organisationsförändringarna. De upplever att stämningen blir mer dämpad så snart förändringar 

kommuniceras och att det vid dessa tillfällen inte förekommer någon större arbetsglädje i 

lokalerna. En av intervjupersonerna anger att en stor del av de anställdas arbetstid går åt till 

gnäll och spekulationer om vilka konsekvenser förändringarna kan komma att få. 

Intervjupersonen Cecilia berättar att de många organisationsförändringarna bidragit till att hon 

har svårt att hålla koll på var inom organisationen hon arbetar, men att hon med tiden slutat bry 

sig. Cecilia förklarar: 
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”Nä, men det är väl någon förändring för mycket, det är ju svårt också man hinner ju inte landa i 

någon förändring egentligen utan det är som att det hela tiden… Det kanske går ett halvår och så 

är det något som händer, det känns som att organisationen inte hinner sätta sig. Och om man tänker 

att vi knappt vet var vi jobbar, vi vet inte? Frågar du vilken kollega som helst så ja, det är något på 

engelska, det kan vara en förkortning och man vet inte riktigt vem som jobbar ovanför en?” (Cecilia) 

 

Cecilias citat visar på att de anställda i organisationen utvecklat ett ointresse för de förändringar 

som konstant genomförs, något som Angelöw (1991) menar händer vid förändringsstress som 

uppstår vid frekventa organisationsförändringar. Att det förekommer gnäll och spekulationer 

kan tolkas som att de återkommande organisationsförändringarna skapar oro. Stensaker & 

Meyer (2012) framhåller att anställda som genomgått tidigare förändringar är erfarna och mer 

mottagliga för förändring, något som inte helt stämmer överens för Cecilias del då de 

återkommande organisationsförändringarna visar på att hon utvecklat en viss apati eftersom 

hon inte längre bryr sig om sin arbetstitel eller tillhörighet inom organisationen. 

 

Oavsett om de anställda blir av med arbetet i samband med organisationsförändring, eller om 

de återkommande organisationsförändringarna bidrar till att de anställda väljer att sluta, så 

innebär det en stor kompetensförlust för organisationen, något som intervjupersonerna reagerat 

på. Flera av intervjupersonerna anser att ledningen ser alldeles för lättvindigt på de anställdas 

kunskap och erfarenhet, eftersom de flyttar runt och ersätter resurser med lätthet då de tror att 

flera års kompetens kan bytas ut mot en utbildning på fjorton dagar. Intervjupersonen Birgit 

upplever att kompetensen rinner ut ur företaget utan att arbetsgivaren överhuvudtaget höjer på 

ögonbrynet, något som gör henne chockad. Birgit berättar: 

 
”Ja, jag tänker att arbetsgivaren inte ens blinkar åt mängden som har sagt upp sig de senaste åren, 

för det är ju otroligt kompetent personal. Jag finner inga ord för det, jag är i chock att man som 

arbetsgivare inte ifrågasätter vad beror det här på, vad kan vi göra åt det? Nä, det är som bara hej 

då. Med tanke på den kompetens de har, de som har stuckit…” (Birgit) 

 

Angelöw (1991) anser att organisationer som satsar på anställdas kompetensutveckling vid 

återkommande förändringar på sikt kommer att erhålla en ökad lönsamhet. Birgits uttalande 

vittnar om att det inom den studerade organisationen råder en nonchalans gällande de anställdas 

kompetens, vilket kan tolkas som att de många årens anställning som bidragit till de anställdas 

kunskaper inte värdesätts av företaget. Detta kan med tiden bidra till att de anställda känner sig 

undervärderade vilket påverkar arbetsprestationen negativt. Det kan även leda till problem med 
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kommande personalrekryteringar, då företaget inte uppfattas som framgångsrikt kring 

personalfrågor. Dahl (2011) menar att återkommande organisationsförändringar kan medföra 

störningseffekter för de anställda. Att många anställda inom organisationen väljer att sluta kan 

tolkas som att en viss utmattning har uppstått som en konsekvens av de störningseffekter som 

återkommande organisationsförändringar medfört. 

 

Trots de återkommande organisationsförändringarna har alla intervjupersoner valt att stanna 

kvar hos arbetsgivaren. På frågan om varför de väljer att stanna kvar hos arbetsgivaren trots 

den höga förändringstakten skiftar svaren, men det grundläggande svaret är de trivs med att 

hjälpa organisationens kunder och tycker om sina arbetskollegor väldigt mycket. Angelöw 

(1991) menar att förändringsvilja och förändringsbenägenhet är två viktiga förutsättningar för 

de anställda, för att klara av en hög förändringstakt. I detta fall kan de anställdas motvilja till 

förändringar tolkas som att de inte har längre har någon förändringsvilja, men att deras starka 

engagemang för kunden är det som gör att de har överseende med förändringarna och därför 

stannar kvar hos arbetsgivaren.  

 

5.2 Krav 

5.2.1 Gränsdragningar 

Samtliga intervjupersoner anger att de vet vilka arbetsuppgifter som de ska utföra under sin 

arbetstid. Arbetsrutiner, serviceramar och felsökningsstöd är något som intervjupersonerna 

uppfattat blivit tydligare i och med organisationsförändringarna, en positiv förändring vilken 

bidrar till att de vet exakt vad de ska göra i sitt arbete. Några av intervjupersonerna anser 

däremot att det ibland kan vara svårt att avgöra var gränsdragningarna går, då de i respektive 

arbetsgrupp har kompetens för att lösa ärenden som inte direkt hör till deras område. De uppger 

att den senaste organisationsförändringen inneburit att de, trots sin höga kunskapsnivå inom 

både arbetsuppgifter och datasystem, inte kunnat ta det ansvar över kunden som de är vana med 

då de arbetsuppgifter de tidigare utfört hamnat i andra grupperingar. Intervjupersonen Diana 

vittnar om hur den ojämna arbetsbelastningen mellan de olika teamen, försvårat 

gränsdragningen: 

 
”De inom servicedesk har lite inarbetningsproblem. De har svårt att dimensionera hur mycket 

personal som behövs och lite kring systemen så de har ju köer, medans vi är lite mer uppdaterade 

och i fas med det vi ska göra, så får man in ett sådant ärende då är det ju egentligen smidigare att 

vi tar det ur ett kundperspektiv. […] Så lite såna avvägningar kan ställa till det. Men själva 
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arbetsuppgifterna, där är det inga tveksamheter. Det är mer vilka kundsegment vi ska serva.” 

(Diana) 

 

Enligt Bengtsson & Berglund (2017) kan arbetskrav handla om fysiska så väl som psykiska 

krav så som att utföra ensidigt arbete, tidsbrist vid utförande av olika arbetsuppgifter eller 

genom att ha obegränsat med arbete. Inom den studerande organisationen upplever samtliga 

intervjupersoner att kraven som ställs främst handlar om psykiska krav. Ett exempel är den 

beskrivning några av intervjupersonerna ger av de diffusa gränsdragningar som råder mellan 

arbetsgrupperna, vilken visar att viss förvirring uppstått kring vilka arbetsuppgifter de anställda 

inom varje arbetsgrupp kan och får ta hand om. Dianas citat visar att några av de anställda 

upplever att de är för få och har för låg kompetens för att ta sig an de arbetsuppgifter och kunder 

de blivit tilldelade, vilket kan tolkas som att arbetskraven i vissa arbetsgrupper blir alltför 

omfattande på grund av den otydlighet som råder. Otydliga gränsdragningar i arbetet kan leda 

till att den anställde upplever arbetskraven som alltför höga, vilket på sikt kan leda till det 

Bengtsson & Berglund (2017) beskriver som negativa hälsoeffekter.  

 

En av intervjupersonerna beskriver hur den senaste organisationsförändringen haft en negativ 

inverkan på arbetssituationen, då hon upplever att hon fått fler och mer olika slags ärenden att 

hantera. Gränsdragningarna har föranlett att hon numera känner sig som en slasktratt då hon 

och hennes arbetsgrupp ska ta alla sorters ärenden, trots att de inte vet hur de ska gå tillväga. 

Hon upplever att kraven har ökat och känner sig frustrerad över att inte längre kunna behärska 

sitt arbete till fullo kunskapsmässigt. Intervjupersonen beskriver att situationen har gjort att hon 

känner sig utlämnad och otillräcklig och att hon därför slutat täcka upp för arbetsgivaren, utan 

istället berättar för kunden hur arbetssituationen ser ut. Intervjupersonen Birgit beskriver 

situationen som följande: 

 
”Ja sitter jag nu i telefon så är jag ju fortfarande en supportmänniska och vill lösa problemet. Men 

det kan jag inte längre. Så då känner man sig otillräcklig och det är ju pinsamt, det är rätt ord. Men 

jag har slutat ljuga för kunderna, jag säger att det har skett en omorganisation och ni ska bara ha 

en ingång in och det betyder kanske inte att vi kan allt som du ringer in om men då försöker vi skicka 

det till någon som kanske kan.” (Birgit) 

  

Intervjupersonen Birgit beskriver hur hennes kompetens har reducerats i takt med att 

arbetskraven ökat i och med den senaste organisationsförändringen. Birgits citat illustrerar den 

frustration och negativa stress hon upplever genom att hon numera behöver kunna alla ärenden 
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som kunden ringer in om. Kognitiva krav handlar enligt Theorell (2012) om hur mycket 

information individen behöver hålla i huvudet, för att klara av en arbetsuppgift. I Birgits fall 

kan situationen tolkas vara övermäktig, då arbetsuppgifterna upplevs vara alltför omfattande 

för hennes del. Konsekvenser som på sikt kan tänkas uppkomma för Birgit med anledning av 

hennes arbetssituation är trötthet, ångest och depression, vilket Karasek & Theorell (1990) 

menar uppstår vid höga psykiska arbetskrav. 

 

5.2.2 Arbetsbelastning 

Den upplevda arbetsbelastningen bland intervjupersonerna skiljer sig åt en del, men de allra 

flesta anger att den är under kontroll.  Flera av intervjupersonerna berättar att de upplever 

arbetsbelastningen som ojämn, där vissa perioder känns hektiska med mycket att göra medans 

andra perioder kan upplevas som lugna där det fortfarande finns arbetsuppgifter att utföra men 

i ett lägre tempo. Två av intervjupersonerna uppger att deras arbetsbelastning är så pass hög att 

de knappt hinner med sina arbetsuppgifter, något de ändå ser som positivt och trivs med. 

Intervjupersonen Harry anser att den höga arbetsbelastningen känns sporrande och att han 

tycker om att ha mycket att göra. Han anger att han blir uttråkad ifall det finns för lite att göra 

och vill istället ha många bollar i luften för då trivs han som bäst. Intervjupersonen Git upplever 

också att arbetsbelastningen har ökat i och med de återkommande organisationsförändringarna, 

då de personer som tidigare utfört vissa arbetsuppgifter har fått sluta och deras arbetsuppgifter 

istället landat i knät på henne och hennes arbetskollegor. Trots detta tycker hon att det är roligt 

med en hög arbetsbelastning, vilket hon konstaterar genom följande uttalande: 

 
”Ja, det är ju under kontroll, men jag hinner ju inte göra allt. En del grejer landar ju på vårat bord 

när den som gjort det tidigare har försvunnit, nu är det ju inte så där jättemycket, men då får man 

lyfta det och på nåt sätt löser det sig ju då någon får ta på sig de uppgifterna. […] Jag tycker ju att 

det är roligt. Jag blir ju jätteuttråkad om det inte finns något att göra. Arbetsbelastningen är okej, 

men det kan inte laddas på något mer för det ryms inte.” (Git) 

 

Både intervjupersonen Harry och intervjupersonen Git vittnar om att de sporras av de höga 

arbetskrav som ställs på dem i arbetet. Även om Git upplever att det inte finns utrymme för att 

kunna ta fler arbetsuppgifter, så anser hon ändå att hennes arbetssituation känns positiv. Gits 

citat kan tolkas som att även om arbetskraven är nog så höga så har hon kontroll över 

situationen, vilket ger uttryck för det Bengtsson & Berglund (2017) beskriver som ett aktivt 

arbete, där balans råder mellan krav och kontroll. Aktiva arbeten framställs som utvecklande 
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för de anställda, vilket är något som i förlängningen kan tänkas bidra till trivseln på 

arbetsplatsen. 

 

En annan faktor som intervjupersonerna anser påverkar deras arbetsbelastning, är antalet 

interna stödsystem. Det faktum att inte alla arbetskollegor inom arbetsgruppen behöver arbeta 

i samma system upplevs skapa orättvisa, vilket en av intervjupersonerna lyfter fram. Att själv 

sitta med fler och svårare stödsystem medans arbetskollegorna arbetar i färre och enklare 

system skapar frustration och känslor av vanmakt för situationen. Datasystemens komplexitet 

är den främsta anledningen till att intervjupersonerna upplever arbetsbelastningen som hög. 

Systemen känns svåra att navigera i och upplevs därför inte användarvänliga. De många 

stödsystemen ställer höga krav på de anställdas förmåga att hantera desamma, vilket under åren 

lyfts upp för diskussion ett flertal gånger av de anställda. Intervjupersonen Birgit menar att hon 

har lyft frågan om utbildningsbehov till sin ledare flera gånger men inte fått något gehör, vilket 

skapat en djup besvikelse. Birgit känner sig mycket missnöjd över att de inte får något gehör 

från ledningen, och utvecklar sina tankar kring stödsystemen enligt följande:  

 
”Ja, gud! Jag tror vi har fått tio ytterligare stödsystem. Att organisationen inte kommit längre med 

tanke på hur länge vi har funnits och ha ett system. Nä då, vi ska ha tusen olika system för att vi inte 

lyckas få ihop att systemen pratar med varandra. Det är så sjuka mängder stödsystem som är 

inblandade och det läggs bara på, det läggs bara på trots att de under så många års tid sagt att vi 

ska minska, minst halvera alla stödsystem. Och så gör man tvärtom.” (Birgit) 

 

Intervjupersonen Birgit beskriver att hon känner sig tyngd av den stora mängden stödsystem 

som krävs i arbetet och att detta påverkar hennes inlärningsförmåga. Detta kan tolkas som att 

Birgit upplever att arbetet i stödsystemen ställer höga krav på hennes kunskaper och att 

kontrollen över hennes möjlighet att lära sig dem, eller att få välja huruvida hon ska arbeta i 

dessa system eller ej, är låg. En obalans mellan arbetskrav och egenkontroll är något som 

Bengtsson & Berglund (2017) menar är typiskt för högstressarbeten. Att en del av de anställda 

i arbetsgruppen behöver ta ett större ansvar än andra i system som upplevs som svårhanterade, 

är ytterligare en faktor som kan tolkas bidra till den obalans som råder mellan de anställdas 

arbetskrav i arbetsgruppen. 

 

En annan typ av arbetsbelastning som upplevs som betungande är arbetstiderna, vilket flera av 

intervjupersonerna berättar om. En av intervjupersonerna är styrd utifrån ett tidsstyrt 

arbetsschema och upplever arbetsdagarna som alldeles för långa och att arbetstiderna är 
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förlagda på ett sådant sätt att det är svårt att få ihop familjelivet. Arbetsschemat är något som 

varje medarbetare har möjlighet att önska i viss utsträckning, men önskemålen slår sällan in 

utan styrs centralt utifrån när kunderna har behovet att kontakta organisationen. 

Intervjupersonen Alice upplever att de återkommande organisationsförändringarna bidragit till 

den höga personalomsättningen inom kundtjänstverksamheten, vilket till viss del påverkat hur 

arbetstiderna ser ut då arbetsgivaren inte hunnit anställa folk i samma takt som det försvunnit. 

För lite personal gör därför att arbetspassen blir långa eller förlagda på tider som Alice betraktar 

som mindre attraktiva. Alice utvecklar sina tankar kring arbetstiderna: 

 
”Att jobba nio och en halv timme flera dagar i veckan tycker inte jag är mänskligt. Jag kan inte 

påverka det alls. De flesta veckor jobbar jag typ fyrtiofem till femtio timmar, sen kommer det någon 

vecka där jag har såna här konstiga, superkorta pass. Det känns ju som att jag jobbar övertid hela 

tiden, oavlönat. Så är det många av mina kollegor som upplever det också, de känner att vad är det 

här för liv?” (Alice) 

 

Intervjupersonen Alice beskriver att hon inte har någon som helst möjlighet att styra över sina 

arbetstider vilket gör att hennes fritid och familjeliv blir lidande. Citatet visar att Alice upplever 

arbetsgivarens arbetskrav som väldigt höga genom att de kräver hennes närvaro under långa 

tider på dygnet, och att hon själv inte har någon som helst möjlighet att påverka detta. I detta 

fall blir glappet mellan arbetsgivarens krav och Alice egen möjlighet att påverka arbetstiderna 

stort och skapar obalans, något som Bengtsson & Berglund (2017) menar är kännetecknande 

för högstressarbeten. Genom att bjuda in de anställda till samtal och lyssna till deras synpunkter 

kring arbetstiderna kan arbetsgivaren skapa den delaktighet som Decker, Wheeler, Johnson & 

Parsons (2017) menar kommer av kommunikation. Detta är även något som kan bidra till att de 

anställda upplever att det finns en lyhördhet för deras åsikter, vilket kan bidra till att de känner 

ett större mått av inflytande i arbetet.  

 

5.2.3 Stress och återhämtning 

De flesta intervjupersoner uppger att de inte upplever arbetsrelaterad stress i någon större 

utsträckning i sitt arbete. Flera intervjupersoner anger att de under de första åren av sin 

anställning känt sig stressade av arbetet, men numera lärt sig att koppla bort tankarna på jobb 

när de lämnar arbetsplatsen för dagen. En av intervjupersonerna uppger att han under tidigare 

år varit mycket stressad och oroad i arbetet men att han fått hjälp med stresshantering av en 

nära kollega, vilket gjort att han numera släpper tankarna på arbete när han går hem.  Även 
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intervjupersonen Git har hittat en strategi för att undvika stress i arbetet, vilket hon beskriver 

enligt följande citat: 

 
”Jag är bra på att koppla bort när jag går hem från arbetet. […] Ibland kan det vara så att man 

har så många bollar att man inte riktigt hinner göra det så bra som man skulle vilja egentligen, man 

får slarva igenom det lite. Jag är ju lite pedant av mig, så det tycker jag inte alltid om men det är 

något jag har lärt mig att så får det bli. Så det tycker jag att jag hanterar bättre och bättre.” (Git) 

 

Även om intervjupersonen Git vittnar om att hon inte längre känner sig stressad efter att hon 

lämnat arbetet efter arbetsdagens slut, kan hennes citat gällande slarv kring utförandet av vissa 

arbetsuppgifter tolkas som att hon har en stressfylld tillvaro med höga arbetskrav under sin 

arbetstid. Den obalans Git har mellan höga arbetskrav och låg kontroll i arbetsuppgifterna, 

vittnar om det Karasek & Theorell (1990) menar är högstressarbete som många gånger kan 

finnas inom telekombranschen.  

 

Möjlighet till återhämtning under arbetstid finns för samtliga intervjupersoner genom lunchrast 

och fikaraster. De allra flesta av intervjupersonerna väljer att återhämta sig genom att gå på 

rast. En av intervjupersonerna anger att det finns en strategi i arbetsgruppen där man valt bort 

jobbet som samtalsämne vid rast, något som hon anser fallit väl ut då det istället förekommer 

mycket skratt under de gemensamma rasterna. Det är dock inte alla som väljer att ta sin rast. 

Några intervjupersoner anger att de vet om att de har möjlighet att lämna sin arbetsplats för att 

återhämta sig under rasten, men att de väljer att sitta kvar istället då de inte känner behov av 

fysisk förflyttning. Intervjupersonen Git utvecklar sitt resonemang kring återhämtning: 

 
”Vi har ju väldigt fritt, sen jobbar vi ju väldigt mycket så det är sällan vi tar några raster. Vi tar 

lunch tillsammans, men rasterna prioriterar vi bort. Vi sitter ju bredvid varandra så vi pratar väldigt 

mycket sinsemellan men det är ju inte så att vi går till soffan för att ta rast. Så vi tar en liten break 

och vi pratar ju väldigt mycket jobb och så men ibland sticker man iväg och pratar om något annat 

så klart. […] Vi jobbar nog längre arbetsdagar om man säger så, eftersom vi inte tar de här 

rasterna.” (Git) 

 

Citatet visar att arbetet ställer höga krav på de anställda då de även under sina raster väljer 

samtalsämnen som kretsar kring arbete. Det faktum att vissa anställda väljer att stanna kvar vid 

arbetsplatsen under rasten kan tolkas som att de har liten möjlighet att påverka arbetets upplägg, 

varför de känner att de behöver sitta kvar för att kunna leverera även när de har paus. Detta 
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visar, precis som Karasek & Theorell (1990) beskriver, att de anställda befinner sig längst ut på 

stressdiagonalen varför arbetet kan ses som mycket ogynnsamt och i värsta fall skapa trötthet 

och nedstämdhet hos den anställde. De intervjupersoner som däremot valde att lämna 

arbetsplatsen för att umgås tillsammans och inte prata arbete under sina raster, kan tolkas hämta 

kraft och stöd av varandra vilket Bengtsson & Berglund (2017) anger kan fungera som en 

buffert i de situationer där det råder obalans mellan höga arbetskrav och egenkontroll.  

 

5.3 Kontroll 

5.3.1 Kontroll och inflytande 

Samtliga intervjupersoner anger att de till största del har kontroll och vet vilka arbetsuppgifter 

de ska utföra under sin arbetstid. Flera av dem beskriver ingående de grundläggande 

arbetsuppgifter som de anser ingår i arbetet, men berättar samtidigt att det konstant kommer 

nya typer av ärenden då arbetsuppgifter flyttas mellan olika arbetsgrupper i samband med de 

återkommande organisationsförändringarna. Intervjupersonerna uppger att detta medför att 

många ärenden tar längre tid att lösa än vanligt. Intervjupersonen Birgit anger att den senaste 

organisationsförändringen har inneburit att hon numera känner sig mycket osäker på sitt 

arbetssätt och sina arbetsuppgifter. Hon uppger att den största utmaningen med de 

återkommande organisationsförändringarna är de kunskapskrav alla nya system som införs 

ställer på de anställda, då det sällan genomförs någon regelrätt utbildning i samband med detta. 

Bristen på utbildning är något hon upplever som ett orosmoment i arbetet. Birgits uttalande 

stärker detta genom följande citat: 

  
”Ja idag känner jag mig helt inkompetent, från att ha varit väldigt säker i mina arbetsuppgifter. Så 

nu är jag femtio procent säker och de resterande femtio procenten får man gå på sin magkänsla och 

hoppas att det blir rätt, så illa är det. Det är sällan det kommer något som jag känner att jag har 

kunskaper i. […] Den här omorganisationen uppfattar jag som otroligt ogenomtänkt, vi är faktiskt 

människor som sitter här och inga datorer som jobbar av sig själv.” (Birgit) 

 

Ovanstående uttalanden visar att det förekommer en stor variation på huruvida 

intervjupersonerna uppfattar att de vet vilka arbetsuppgifter som ingår i deras arbete. Några av 

intervjupersonerna säger att de vet sina arbetsuppgifter, men vittnar samtidigt om att 

arbetsuppgifterna ökat i samband med de återkommande organisationsförändringarna. Att de 

anställda vet vilka arbetsuppgifter de ska utföra kan till viss del tolkas som att de har hög 

kontroll på arbetet, vilket Karasek & Theorell (1990) beskriver som ett aktivt arbete. Men 
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eftersom de samtidigt vittnar om låg kompetens i nya datasystem och nya typer av 

arbetsuppgifter, visar detta att de inte kan nyttja sina kvalifikationer fullt ut i arbetet. Således 

tolkas intervjupersonerna ha en arbetssituation som innebär höga arbetskrav och lågt inflytande 

över hur arbetsuppgifterna ska lösas, vilket Karasek & Theorell menar är utmärkande för ett 

högstressarbete. Theorell (2012) menar att kompetensutveckling är något som hjälper anställda 

att ta kontroll över de flesta arbetssituationer som uppstår i arbetet, varför regelbundna 

utbildningar vid återkommande organisationsförändringar bör genomföras i företaget för att 

gynna de anställdas upplevda kontroll av arbetssituationen. Med bättre kompetens skulle de 

anställda få bättre kontroll och därför bli mer effektiva, vilket gynnar så väl organisation som 

kunder och medarbetare. 

 

Intervjupersonernas uppfattning om huruvida de själva har möjlighet att påverka hur arbetet ska 

läggas upp och genomföras går vitt isär. De intygar att de tydliga rutiner och serviceramar som 

finns kring arbetsuppgifterna är något som utvecklats i samband med de olika 

organisationsförändringarna, vilket underlättar för de anställda så att de vet hur de ska gå 

tillväga i arbetet. Detta gör att några av intervjupersonerna upplever arbetet som fritt, medans 

andra uppfattar att det är de strikta arbetsrutinerna som gör att de upplever arbetet som hårt 

styrt. Intervjupersonen Harry uppger att det finns tydliga rutiner och riktlinjer i hans arbete, 

men tycker inte att det känns så strikt då han gör lite som han vill. Harry upplever att han numera 

har frihet under ansvar i arbetet, något han arbetat sig till succesivt då han återkommande under 

åren kunnat uppvisa för sina ledare att han gör ett bra jobb. Harry förklarar: 

 
”Jag har jobbat ihop ett förtroende, det var inte så i början. Ledarna som jag har haft genom åren 

har väl förstått att det är mer jobb för dem att sitta och rätta i schemat efter mina möten, så det är 

bättre att ge mig frihet så här. Sen har jag ju uppföljning med min chef varje månad och han kan ju 

komma och fråga mig; vad gör du idag? Kan du ta det här idag? Jamen det kan jag ta. Det här är 

en bonus jag har för att jag gör ett bra jobb.” (Harry) 

 

Bengtsson & Berglund (2017) anser att den anställdes möjlighet till inflytande i arbetet utgår 

från vilken utsträckning denne själv kan påverka hur arbetsuppgifterna ska läggas upp och 

genomföras. Trots att intervjupersonerna upplever att arbetet känns fritt i och med att de har 

tydliga arbetsrutiner som uppstått genom återkommande organisationsförändringar, tolkas de 

anställda ha ett lågt inflytande i arbetet då de i grunden strikta arbetsrutinerna minimerar 

möjligheten att själv få bestämma hur arbetet ska utföras.  
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Ytterligare en faktor som flera intervjupersoner anger att de inte har någon kontroll eller 

inflytande över, är möjligheten att påverka sina arbetstider. Organisationsförändringarna är 

något som inneburit förändring av arbetstiderna för de flesta, något som engagerar samtliga 

intervjupersoner oavsett vilken typ av arbetstid man har. Intervjupersonen Cecilia uppger att 

hon arbetar utifrån ett fast schema, något hon gjort under flera år. Hon berättar att trots att 

schemat är styrt så fanns det tidigare möjlighet till spontanledighet, något som försvunnit på 

grund av den höga förändringstakten i organisationen. Cecilia är mycket kritisk till rådande 

arbetstider och anser inte att hon har någon som helst påverkan på sitt arbetsschema. Cecilia 

lyfter fram hälsoaspekten när det gäller att kunna påverka sina arbetstider och menar att den 

anställde dels kan drabbas av ohälsa genom att inte kunna påverka sina arbetstider, men även 

att andra, mindre hälsosamma effekter, kan uppstå som en konsekvens av den hårda styrningen, 

vilket inte är bra för företaget. Cecilia beskriver hur hon upplever situationen: 

 
” Här finns det exakt noll möjligheter att påverka sina arbetstider. Det är det som är så jobbigt med 

att jobba här. Man får ont i magen av det. Ska du till frissan, sjukskriv dig. Jag har hör ju det, att 

folk har börjat göra så. Folk har börjat sjukskriva sig istället för de vet att man ändå inte kommer 

att få ledigt. Det skapar stress. […] Det är små förändringar som behövs för att alla skulle kunna 

ha det så bra, men istället slår det hårt på hälsan.” (Cecilia) 

 

Cecilias citat visar på avsaknaden av inflytande gällande hennes arbetstider, men även att hon 

står på randen till ohälsa. Hälsoaspekten är framförallt viktig ur ett medarbetarperspektiv men 

även ur företagets perspektiv, då sjukdom och sjukskrivningar bör undvikas på grund av 

produktivitetsbortfall och höga kostnader. I Cecilias fall visar den begränsade möjligheten till 

spontanledighet symptom på ohälsa, något Karasek & Theorell (1990) menar kan uppstå i och 

med höga krav och lågt inflytande i arbetet. 

 

Möjlighet till flextid har redan försvunnit för flera av intervjupersonerna och deras respektive 

arbetsgrupper, vilket skapat en djup besvikelse. Genom att ha flextid har intervjupersonerna 

upplevt en möjlighet att påverka sin arbetstillvaro, då de själva kunnat välja arbetstider från dag 

till dag. Intervjupersonen Birgit beskriver hur flextiden ersatts av ett fast schema som förläggs 

på centralt håll i verksamheten, vilket gör att hon inte längre upplever att hon har någon 

påverkan på när hon ska befinna sig på arbetet. Hon upplever att flextiden tagits bort för att 

företaget vill ha större kontroll på var de anställda befinner sig. Theorell (2012) beskriver 

kontroll i arbetet som det inflytande den anställde har på lång sikt i arbetet. Birgits beskrivning 

av sin situation kring arbetstiderna kan tolkas som att de anställdas inflytande minskar i takt 
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med att förändringstakten ökar. Även om organisationen gynnas av fasta scheman, kan dess 

effekter ha en negativ påverkan på de anställdas välbefinnande, då de inte har möjlighet till 

något inflytande alls gällande sina arbetstider. 

 

Intervjupersonen Diana uppger att hon och hennes arbetsgrupp fortfarande har kvar flextiden, 

vilket gör att de kan styra sina arbetstider i ganska stor utsträckning själv. Då Diana har vetskap 

om att flextiden försvunnit för flera arbetsgrupper i organisationen, uppger hon att de i hennes 

arbetsgrupp månar extra mycket om denna möjlighet. Diana berättar att de därför är mycket 

ansvarstagande och lyhörda för arbetsmängden, eftersom det är denna som ytterst styr 

arbetstiderna. För att allt ska flyta så smidigt som möjligt för de en kontinuerlig dialog i 

gruppen, där de stämmer av med varandra allt eftersom så att allt fungerar. Diana beskriver 

gruppens samarbete kring arbetstiderna som följande: 

 
”Vi har ju arbetstid mellan åtta och halvfem, men vi är en av de får grupperna i företaget som kan 

använda oss av flex och det är skönt. Det gör vi när vi har utrymme och alla är ganska 

ansvarskännande så när vi inte har utrymme så flexar vi inte. Så är det väl med alla, man måste ta 

hänsyn till den arbetsmängd man har. […] Vi har en dialog inom gruppen där vi stämmer av med 

varandra, fungerar det här? Och för det mesta finns det inga hinder, det flyter.” (Diana) 

 

Tvärsemot Birgit har intervjupersonen Diana och hennes arbetsgrupp fortfarande möjlighet till 

flextid. Dianas citat visar att arbetsgruppen är medveten om att de återkommande 

organisationsförändringarna innebär att flextiden inte längre är en självklarhet inom 

organisationen och att de inom hennes arbetsgrupp gör sitt yttersta i arbetet för att inte bli av 

med den. Att Dianas arbetsgrupp låter arbetsmängden styra hur de använder flextiden kan tolkas 

som att de är lyhörda för arbetsgivarens krav och att de utifrån dessa själva kan styra 

arbetstiderna. Detta pekar på en stimulerande arbetssituation där de upplever både krav och 

kontroll som höga, vilket Karasek & Theorell (1990) anser förekommer i aktiva arbeten. 

 

5.3.2 Påverkan på beslut 

Möjligheten att kunna påverka beslut i verksamheten upplevs som olika av intervjupersonerna. 

Några anser att organisationens storlek har en negativ inverkan på de anställdas inflytande 

medans andra anser att de har stor möjlighet att påverka, framför allt arbetssätt och rutiner inom 

den egna arbetsgruppen. Intervjupersonerna anger att de stora besluten oftast redan är tagna 

högre upp i ledningen och därför bara att foga sig efter, men att de ändå upplever att den 
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närmaste chefen försöker involvera dem och göra dem delaktiga genom att efterfråga hur de i 

arbetsgruppen ska gå tillväga för att utföra arbetet kring beslutet på bästa sätt. Att inte involvera 

de anställda är något som kan ge negativa konsekvenser, vilket flera av intervjupersonerna 

uppger. De upplever att det råder brist på en helhetssyn från ledningens sida där de inte ser vilka 

konsekvenser vissa beslut kan få, vilket slår hårt på både kunder och anställda och hade kunnat 

undvikas helt ifall de anställdas åsikter efterfrågats. Detta är något som intervjupersonen Gits 

arbetsgrupp flaggat för ett flertal gånger. Att släcka bränder har därför blivit en allt mer vanlig 

företeelse i arbetet då deras input inte är aktuell, vilket Git anser att de bara får acceptera: 

 
”På sista tiden har det kommit en del att det här ska göras och så här ska det se ut, ta ut den här 

informationen, medans vi har haft åsikter att har man tänkt på de här delarna? Men nej, kör bara 

ut det. Och då visar det sig att man inte tänkt på det och då hamnar det hos oss, att det här måste 

ni fixa. […] Vi påpekar ju att vi inte tycker att det är så bra, men de väljer att köra på ändå och då 

får man ju bara acceptera. De ser ju inte helheten som vi kan göra, så det blir ju mer att släcka 

bränder.” (Git) 

 

Gits beskrivning av hur de anställdas åsikter endast tas tillvara av närmaste chef, kan tolkas 

som att möjligheten att kunna påverka beslut inom organisationen tycks bli allt mindre ju längre 

bort från den anställde besluten tas. Mangundjaya (2015) menar att hälften av alla 

organisationsförändringar misslyckas då anställda inte känt sig delaktiga i 

förändringsprocessen. Då ledningen på högre nivå inte upplevs lyhörda för de anställdas åsikter, 

kan det tolkas som att de anställda upplever att de inte har något inflytande på arbetet. Detta 

kan innebära att de anställda blir uppgivna och oengagerade inför de beslut som tas i samband 

med förändringar, något som kan påverka arbetsprestationen på sikt. 

 

Några av intervjupersonerna anser att de inte har någon påverkan alls på de beslut som tas inom 

organisationen, inte ens beslut i den närmaste arbetsgruppen. En av intervjupersonerna raljerar 

över det inflytande han kan tänkas ha gällande beslut i organisationen, då han nämner att det 

möjligen kan vara vart nästa teamfest ska hållas. Några intervjupersoner uppger att de tror att 

deras åsikter inte efterfrågas av ledningen av rädsla för att tidsplanen kring förändringarna 

skulle sinkas, vilket skulle skapa kaos. Intervjupersonen Alice menar att det hela handlar om 

en envägskommunikation där besluten redan är tagna av högsta ledningen, vilket även närmsta 

chef vet om, men att denne ändå försöker skapa delaktighet genom att diskutera för- och 

nackdelar som kommer i samband med besluten. Alice anser att det uppstått en tystnadskultur 
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inom organisationen vilken kom i samband med en tidigare VD, men som hon uppfattar 

fortfarande finns kvar trots att det är många år sedan han slutat. Alice berättar: 

 
”Jag tror att detta kom i samband med en viss VD, vi kallar det för ”håll-käften-eller-få-sparken-

mentaliteten”. Jag var ju van med högt i tak men sen kom denna mentalitet, att det finns andra som 

vill ha ditt jobb och då tystnade folk eller sa upp sig. Det har blivit ett väldigt uppstyrt och kallt 

klimat på det, man ska helst bara sitta och svara och inte tycka så mycket. Men serviceramar och 

rutiner har ju i och för sig blivit bättre, så det finns ju för och nackdelar.” (Alice) 

 

Citatet ovan indikerar att det råder ett mindre tillåtande klimat inom vissa delar av 

organisationen gällande anställdas åsikter, vilket kan tolkas som att de anställdas tankar och 

idéer inte är något som överhuvudtaget efterfrågas eller värderas av den högre ledningen. 

Karasek & Theorell (1990) menar att anställda som har begränsade möjligheter att få komma 

med egna idéer i arbetsprocessen på sikt kan uppleva brist på motivation i arbetet, vilket kan 

leda till att dennes färdigheter sakta förtvinar. Då intervjupersonerna uppger att deras idéer inte 

tas tillvara kan det tolkas som att de många organisationsförändringarna begränsat möjligheten 

till åsiktsutbyten och att flera av de anställda inom organisationen därför redan står på randen 

till likgiltighet. Elias (2009) framhåller att organisationers framgång vid återkommande 

organisationsförändringar vilar på de anställdas inställning till desamma, varför den studerade 

organisationen därmed bör skapa utrymme och ta tillvara på de anställdas åsikter och 

synpunkter för att skapa ett gott arbetsklimat. 

  

5.4 Stöd 

5.4.1 Kollegornas stöd och feedback 

En viktig faktor i arbetet som samtliga intervjupersoner upplever, är stödet från 

arbetskollegorna. Samtliga intervjupersoner anger värdet av att få bolla idéer och prata av sig 

med varandra, något som gör arbetsdagen lättare. En av intervjupersonerna berättar att 

kontakten med arbetskollegorna är grundbulten i arbetet och menar att stödet är betydelsefullt 

för att kunna göra ett bra jobb. Kollegornas stöd i arbetsgruppen är även något som flera av 

intervjupersonerna uttrycker som extra viktigt, för att kunna hantera de många förändringar 

som genomförs i organisationen. Det är dock inte alla som står sina arbetskollegor så nära som 

de skulle vilja. De många organisationsförändringar som genomförts har inneburit att en del 

anställda varit tvungna att lämna arbetsplatsen, medans förändringstakten har påverkat andra 

anställda på ett så pass negativt sätt att de av fri vilja valt att söka sig bort från organisationen. 



Linda Larsson Kandidatuppsats s0055a 

 40 

Detta, menar en av intervjupersonerna, har skapat en personalomsättning inom organisationen 

som påverkar relationerna till arbetskollegorna. Alice berättar att personalomsättningen är 

något som hämmar möjligheten att få uttrycka tankar eller eventuell frustration kring 

förändringar med kollegor, vilket hon utvecklar på följande sätt: 

 
”[…]För jag vet ju knappt vilka som är i mitt team. Det blir opersonligt att jobba bredvid någon 

som du inte vet vem det är. På det här sättet blir det lättare att hålla folk tysta och inte säga ifrån. 

Men det kanske är bra att folk inte sitter och gaddar ihop sig och pratar om hur bra det var förr, 

1985? Förr hade alla en plats i teamet, nu är det verkligen inte så och det är synd.” (Alice) 

 

Johnson (1986) menar att det sociala stödet har en betydande funktion då det tillgodoser 

grundläggande behov av gruppkänsla och umgänge med andra, men även att det kan fungera 

som en buffert när obalans uppstår mellan arbetskrav och egenkontroll. Ovanstående citat visar 

att relationerna på arbetsplatsen påverkats av de återkommande organisationsförändringarna på 

ett negativt sätt, då interaktionerna hämmas av den höga personalomsättningen. Detta kan 

tolkas som att återkommande organisationsförändringar hämmar förekomsten av gruppkänsla 

vilket gör att det sociala stödet i vissa arbetsgrupper uteblir. 

 

Genom att stötta och lära av varandra vittnar flera av intervjupersonerna om den betydelse som 

utbytet mellan arbetskollegorna har i det dagliga arbetet. Några intervjupersoner berättar om de 

virtuella teamen, ett fenomen som uppstått kring arbetsgrupperna i samband med de 

återkommande organisationsförändringarna, där arbetskollegorna i den egna arbetsgruppen 

sitter utspridda runtom i landet. Upplevelserna av att tillhöra ett virtuellt team är blandade 

mellan intervjupersonerna, där en intervjuperson anser att samarbetet fungerar bra trots 

avståndet, medans andra anser att det är svårt att stötta någon på distans. En intervjuperson som 

har sina arbetskollegor fysiskt på plats, värderar samarbetet med kollegorna högt. Hon har 

arbetat tillsammans med arbetskollegorna i sin arbetsgrupp under en lång tid vilket gör att de 

känner varandra väl, något hon tror bidrar till en tät sammanhållning och ett positivt 

arbetsklimat. Hon upplever att detta skapar en trygg atmosfär där alla vågar fråga varandra om 

tillvägagångssätt i olika arbetsuppgifter: 

 
”Det vi har socialt i våran grupp är värdefullt, vi har roligt ihop och känner varandra väldigt väl. 

[…] Det ger trygghet om man känner sig lite osäker på hur man ska göra. Man kanske hade en idé 

om att jag gör så här, då kanske någon annan säger att jag hade gjort så och då känns det bra. Det 

skapar lite trygghet.” (Diana) 
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Bengtsson & Berglund (2017) anger vikten av instrumentellt stöd, vilket samarbetet mellan 

arbetskollegor genererar. Det ovanstående citatet vittnar om att det instrumentella stödet har 

stor betydelse för anställda inom organisationen, då det skänker trygghet att kunna få hjälp av 

varandra. Johnson (1986) menar att det sociala stödet ger gruppkänsla, något som kan tolkas 

vara svårt i fallen med de virtuella teamen då de inte har möjlighet att lära känna varandra och 

jobba ihop sig på samma sätt som dem som har sina kollegor fysiskt på plats. Det kan därför 

tolkas som att återkommande organisationsförändringar har en negativ påverkan på det 

instrumentella stödet, då relationerna mellan arbetskollegorna inte hinner etableras tillräckligt 

för att de ska kunna våga be om hjälp.  

 

Beröm och feedback är något som samtliga intervjupersoner anger att de ger till, och får av, 

sina arbetskollegor i varierande utsträckning. Att få bekräftelse av arbetskollegorna på hur väl 

ens egna arbetsinsatser har utförts, är något som intervjupersonerna uppger vara betydande då 

de känner sig uppskattade, men det är inte är något som förväntas. Genom återkommande 

organisationsförändringar uppges organisationen ha blivit mer slimmad, vilket gör att färre 

anställda ska göra mer arbete. Tidspress kan därför vara en faktor som bidrar till att konstruktivt 

beröm inte ges till kollegorna. En av intervjupersonerna berättar att hon många gånger kan vara 

fången i en arbetsuppgift som hon håller på med och därför inte ger sig själv tiden att tala om 

att någon gör något bra och varför hon tycker det. Flera intervjupersoner säger att de anser att 

beröm är en vital del av arbetet och att de gärna lyfter sina arbetskollegor genom att ge dem 

positiv förstärkning. Oftast kan det handla om små saker, som att säga något positivt i 

förbifarten eller att skicka ett mail där man berömmer sitt team för någon arbetsinsats som de 

utfört tillsammans. Eva, som är ny i sin arbetsgrupp, berättar att de i hennes arbetsgrupp brukar 

använda ett chattsystem via datorn, Lync, där de skickar emojis i form av nallebjörnar för att 

visa sin uppskattning till varandra. Till en början saknade Eva kompetens inom fast telefoni och 

bredband, det var därför extra betydelsefullt att erhålla daglig uppskattning i form av 

nallebjörnar från kollegorna. Detta förstärkte känslan av att hon gjorde ett bra jobb med de nya 

arbetsuppgifterna. 

 

Även Felix anser att beröm mellan arbetskollegor är viktigt i arbetet, vilket följande uttalande 

förstärker:  
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”Ibland när man sitter och hör någons samtal så kan jag säga att om jag skulle ha problem så hade 

jag hoppats på att hamna hos dig för du är så trevlig och glad och verka lösa problemen så bra! 

Man kan väl aldrig få för mycket beröm? Jag tänker att så borde man tänka i livet i stort… ” (Felix) 

 

Johnson (1986) framhåller det värderande stödet och dess betydelse vid kollektiva 

högstressarbeten, då det verkar som en stötdämpare vid obalans mellan höga arbetskrav och låg 

egenkontroll. Citaten pekar på att värderande stöd i form av beröm och feedback, är något som 

förekommer i stor utsträckning bland organisationens anställda. Dock uppger flera av 

intervjupersonerna att tidspress påverkar möjligheten till att ge beröm och feedback, vilket kan 

tolkas som att återkommande organisationsförändringar med hög arbetsbelastning har en 

negativ inverkan på det värderande stödet. Den stötdämpande effekten som värderande stöd 

kan ha riskerar försvinna om organisationsförändringarna fortsätter i samma takt, då tidspressen 

i sådana fall skulle öka ytterligare och minimera det värderande stödet än mer. 

 

5.4.2 Chefens stöd och feedback 

Det sociala stödet från chefen är något som har minst lika stor betydelse som stödet från 

kollegorna, vilket samtliga intervjupersoner intygar. Då organisationen vid tidigare 

organisationsförändringar har infört virtuella team, kan det vara en utmaning att bedriva ett 

närvarande ledarskap eftersom chefen inte alltid är stationerad på arbetsplatsen. Bland de 

intervjupersoner som har sin ledare fysiskt på arbetsplatsen råder delade meningar om huruvida 

de har möjlighet att erhålla stöd i sitt dagliga arbete. Flera intervjupersoner berättar om positiva 

erfarenheter kring det närvarande ledarskapet, där de både får stöd i arbetet men även privat. 

Några intervjupersoner uppger att de själva behöver söka stödet aktivt ifall de behöver det, då 

cheferna upplevs som upptagna och stressade och sällan självmant kommer fram och frågar hur 

det är. Dock anger de att cheferna alltid tagit sig tid att lyssna de gånger de begärt hjälp. 

Intervjupersonen Git ingår i ett virtuellt team och har inte samma möjlighet som en del av 

hennes arbetskollegor att söka upp sin chef för att få hjälp och stöttning i vardagen, då chefen 

inte är stationerad på samma ort som henne själv. De många organisationsförändringarna som 

genomförts under åren har även påverkat hur många chefer hon haft. För Gits del har 

omsättningen varit relativt hög då hon har haft sex chefer under tre år. Git erfar att detta 

påverkar det stöd som kan erhållas från chefen. Git förklarar: 
 

”Det är väl lite si och så eftersom vi haft så många chefer. Tyvärr är det väl så att vi har haft en 

eller två avstämningar, sen har det blivit en ny ledare. Så det är ju ingen kontinuitet i det så, men 

sen känner inte jag att jag saknar det heller. Jag är ju ganska självgående och tycker att det tar för 
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mycket tid att sitta och rapportera, då hade jag kunnat göra annat istället för att sitta och 

rapportera. Att följa upp att jag gör mitt jobb behöver jag inte någon för, men om det är mycket 

förändringar så är det ju klart att det är skönt om någon kan driva våra frågor. Klart att man ska 

ha en chef, men det är inte något jag saknat.” (Git)  

 

Att de återkommande organisationsförändringarna är något som påverkar det sociala stödet från 

chefen negativt är något som framkommer genom Gits citat. Även om Git uppger att hon är 

självgående i sitt arbete, kan ändå en viss besvikelse skönjas av den begränsade tillgången till 

stöd hon har från sin chef. Smollan (2017) framhåller att chefens stöd är viktigt, oavsett vilken 

kvalitet det har. Även om Git uppger hon är självgående och att chefen inte tillför så mycket ur 

ett kompetensmässigt perspektiv för hennes del, så kan hennes besvikelse ändå tolkas som att 

chefens emotionella stöd har betydelse för henne och gärna fått förekomma i en större 

utsträckning än det gör i dagsläget.  Chefer bör därför regelbundet avsätta tid för att träffa de 

anställda och verka som stöd vid turbulenta situationer, som återkommande 

organisationsförändringar kan upplevas vara, för att på så sätt motverka ohälsa som exempelvis 

stress. 

 

Alla intervjupersoner är dock inte imponerade av det stöd de kan erhålla av sin närmaste ledare. 

En av intervjupersonerna beskriver stödet från sin närmaste chef som direkt obefintligt och 

uttrycker en stor besvikelse och frustration över sin situation. Hon tror inte att det uteblivna 

stödet har med den nyligen genomförda organisationsförändringen att göra, då hon vid flera 

tillfällen tidigare signalerat sitt behov av hjälp och stöd. På frågan om vilket stöd hon har från 

sin chef blir svaret enligt följande: 

 
”Det är väl ungefär noll. Absolut inget alls. Det finns inget stöd. Vi vädjar om hjälp när saker inte 

fungerar men får ingen respons. Det är som, lös det! Så jag hinner inte göra mitt dagliga arbete för 

att jag ska sitta och söka med ljus och lykta efter information, det är inget han vill hjälpa till med 

alls. Vi ska göra allt. Det är totalt respektlöst!” (Birgit) 

 

Citatet visar den stora frustration och besvikelse som det uteblivna emotionella stödet från 

chefen skapar hos intervjupersonen Birgit. Lennéer Axelson & Thylefors (2005) menar att 

socialt stöd från chefen kan minska risken för sjukdom hos de anställda. Då Birgit inte upplevt 

något stöd från sin närmaste chef under en väldigt lång tid, kan hennes situation tolkas som att 

hon är farligt nära ohälsa på grund av bristande emotionellt stöd. Detta är något som kan 

påverka både Birgit och organisationen negativt, då sjukskrivningar ofta är mycket kostsamma. 
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Även om intervjupersonen Birgit uppfattar att chefens uteblivna stöd inte har med 

återkommande organisationsförändringar att göra, kan motsatsen inte bevisas. Då 

organisationsförändringar skett mycket frekvent i organisationen under de senaste åren, kan 

detta påverkat cheferna vilket i sin tur medfört negativa effekter på ledarskapet så som uteblivet 

stöd till de anställda. Att skapa bra relationer mellan ledning och anställda är därför betydande, 

då det enligt Ling, Guo & Chen (2018) påverkar anställdas engagemang positivt vid frekventa 

organisationsförändringar. 

  

Det värderande stödet i form av beröm och feedback från chefen har stor betydelse för det 

dagliga arbetet, något som samtliga intervjupersoner intygar. Genom att erhålla beröm uppger 

intervjupersonerna att de känner sig värdefulla och uppskattade samt att deras arbetsinsats har 

betydelse. Under intervjuerna framkommer att det är stor variation på huruvida 

intervjupersonerna erhåller beröm eller feedback från sin närmaste chef. Några intervjupersoner 

anger att de känner sig bekräftade enbart av chefens blotta närvaro i arbetsgruppen, medans en 

intervjuperson berättar att hon inte får något beröm eller feedback över huvud taget. 

Intervjupersonen Cecilia berättar att hon genom åren både varit med om ledarskap på distans 

och ledarskap på plats och anger att hon föredrar det senare, att chefen är närvarande i gruppen. 

Att bli sedd av chefen är något Cecilia väger in i betydelsen av beröm, vilket hon uttrycker som 

följande på frågan om hon får beröm eller feedback av närmaste chef: 

 
”Hon hör mig, hon ser mig och det är ju roligt! Jag har fått några vändor med beröm och jag har 

ju inte haft henne så länge; men åh vad du pratar bra med kunderna! Hon vill ju väldigt gärna sitta 

bredvid oss. Och har jag synpunkter så kan jag även få kloka ord, hon är mån att ta reda på saker.” 

(Cecilia) 

 

Bengtsson & Berglund (2017) framhåller betydelsen av värderande stöd som kan erhållas 

genom beröm eller feedback från närmaste chef, något som Cecilia upplever att hon har i det 

dagliga arbetet då chefen valt att sitta tillsammans med hennes arbetsgrupp. Detta kan tolkas 

som att det värderande stödet från chefen i stor utsträckning främjas av dennes fysiska närvaro. 

Splittrade arbetsgrupper i form av virtuella team, som uppstår som en konsekvens av frekventa 

organisationsförändringar, kan därmed försvåra det värderande stödet då chefens möjlighet att 

ge beröm och feedback minskar på grund av det geografiska avståndet. 
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Några av intervjupersonerna uttrycker besvikelse över den begränsade mängd beröm de får av 

sin närmaste chef. En av intervjupersonerna upplever att de frekventa 

organisationsförändringarna inneburit att fler arbetsuppgifter ramlat ner i knät på cheferna och 

att de därmed har fått mer att göra, vilket kan vara anledningen till att de inte har tid att 

uppmärksamma de anställda genom feedback. Intervjupersonen Git anser att möjligheten att få 

beröm varierat stort bland de chefer hon haft, något hon till viss del tror beror på den korta tid 

de varit chef för gruppen. Då hon på grund av återkommande organisationsförändringar haft 

många chefer på kort tid, har hon haft möjlighet att jämföra. Hon uppger att vissa chefer varit 

väldigt måna om att berömma och lyfta fram arbetsgruppen, medans vissa chefer tagit dem för 

givna och inte pratat om deras arbetsinsats i samma utsträckning vilket hon beskriver som 

följande: 

 
”Vissa chefer har ju varit väldigt, om man säger att promotat vår grupp i vad vi gör, medans andra 

tagit för givet att vi alltid finns där för att allting rullat på och därför inte pratat så mycket om oss. 

Man märker beroende på vilken chef man har vilken plats man får i organisationen, så är det ju. 

Sen att vi gör samma sak hela tiden…” (Git)  

 

Ovanstående citat visar att antalet chefer Gits arbetsgrupp haft påverkat det värderande stöd 

som Bengtsson & Berglund (2017) menar kommer genom beröm och feedback. De 

återkommande organisationsförändringarna som sker inom organisationen har bidragit till att 

Gits arbetsgrupp haft ett flertal chefer där möjligheten att erhålla beröm varit varierad. Detta 

kan tolkas som att återkommande organisationsförändringar påverkar det värderande stödet 

från närmaste chef negativt, då hög omsättning av chefer innebär att de aldrig hinna etablera 

någon djupare kontakt med sina anställda vilket påverkar möjlighet till beröm. 

 

5.4.3 Stöd från vänner och familj 

I de fall organisationen genomför frekventa förändringar kan stödet från vänner och familj vara 

viktigt för att kunna ventilera tankar och känslor kring det som händer på arbetsplatsen. Näst 

intill alla intervjupersoner uppger att de har stöd från vänner eller familj om de skulle behöva. 

De menar att företeelsen med förändringar är vanlig i samhället idag, men tror ändå att 

organisationen är unik i förändringstäthet vilket gör att stödet från vänner och familj blir extra 

viktigt. En av intervjupersonerna uppger att han varken har stöd från vänner eller familj, men 

att detta inte heller är något han vill ha. Eftersom organisationsförändringarna är så vanligt 

förekommande numera så känner han inget behov av stöd, men berättar att han gärna tagit det 
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vid tidigare tillfälle i sin anställning eftersom de skapade större oro då. Några intervjupersoner 

anger att de på sin fritid umgås med de som är eller har varit anställda i organisationen, vilket 

underlättar när de söker förståelse för sin situation. På frågan om vilket stöd Birgit upplever att 

hon har av sina vänner och familj svarar hon följande: 

 
”Ja, de är ovärderliga. De får ju höra ett och annat när jag är upprörd, så jag får ju ventilera. Det 

är ju många här som man umgås med privat, så de förstår ju. Sen har man ju även vänner som inte 

jobbar inom organisationen också, så vi lyssnar ju på varandra. Sen har man tömt och då kan man 

göra roligare saker.” (Birgit) 

 

Bengtsson & Berglund (2017) framhåller vikten av emotionellt stöd som erhålls från familj och 

vänner som bryr sig om ens välbefinnande, något som blir extra viktigt när de återkommande 

organisationsförändringarna sker tätt. Birgits citat visar på betydelsen av emotionellt stöd och 

den betydelse det har att kunna få prata av sig med någon som varit i samma sits, vilket kan 

tolkas vara en nödvändighet för att kunna tackla de många förändringar som sker. Att en 

intervjuperson uppger att denne inte längre har något behov av stöd från vänner eller familj kan 

tolkas som att en viss förändringströtthet uppstått som en konsekvens av de återkommande 

organisationsförändringarna, vilket skapat en likgiltighet hos personen. 
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6. Diskussion 

Under denna rubrik diskuteras studiens syfte, frågeställningar och resultat. Avslutningsvis 

presenteras förslag på åtgärder för den studerade organisationen, samt förslag på framtida 

forskning. 

 

6.1 Svar på forskningsfrågor och uppfyllande av studiens syfte 

Uppsatsens syfte var att utifrån litteraturstudier och intervjuer undersöka hur återkommande 

organisationsförändringar upplevs utifrån ett medarbetarperspektiv. De forskningsfrågor som 

ställdes för att kunna besvara syftet var följande: 

• Hur upplever anställda att arbetets krav påverkats av återkommande 

organisationsförändringar? 

• Hur upplever anställda att deras kontroll över arbetssituationen påverkats av 

återkommande organisationsförändringar? 

•  Vilken betydelse har socialt stöd för den anställde vid återkommande 

organisationsförändringar? 

 

6.1.1 Hur upplever anställda inom organisationen återkommande 

organisationsförändringar? 

Det nutida samhället kännetecknas av en alltmer ökande förändringstakt, där arbetslivet inte är 

något undantag (Angelöw, 1991). Resultatet i denna studie visar att organisationsförändringar 

förekommit med hög frekvens under de senaste åren och att dess vars effekter påverkat de 

anställda på olika sätt, vilket framkommit under intervjuerna. Genom analysen framkom att de 

flesta hade en positiv inställning till att förändringar behöver genomföras i en organisation, men 

menade dock att den höga frekvensen kring förändringarna bidragit till att de inte känner sig 

delaktiga i förändringsprocessen och därför utvecklat en negativ inställning kring de 

återkommande organisationsförändringarna. Detta är något som stämmer överens med tidigare 

forskningsresultat (Decker, Wheeler, Johnson, & Parsons, 2001) kring betydelsen av 

delaktighet. Resultatet i denna studie visar att de anställda upplever en begränsad möjlighet till 

inflytande vilket bidragit till ett lågt engagemang och en likgiltighet för deras arbetssituation, 

något som fått negativa konsekvenser för de anställdas förtroende och lojalitet för företaget. 

Detta kan kopplas till Karasek & Theorells (1990, s. 31) tankar om hur vissa beteendeeffekter 

kan kopplas till arbetstillvarons struktur. 
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I motsats till Stensaker & Meyers (2012) forskning som visar att anställda som är 

förändringserfarna är mer mottagliga för förändring, visar resultatet i denna studie att de 

anställda som varit med om många organisationsförändringar har tappat sitt engagemang och 

utvecklat en likgiltighet och skepticism mot förändringar. Detta har resulterat i att de anställda 

upplever förändringströtthet (Rafferty & Jimmieson, 2017) vilket gör att förändringar är svåra 

att ta till sig. Vidare visar resultatet att den skepticism och förändringströtthet som de anställda 

upplever medfört att de inte längre tror på de organisationsförändringar som återkommande 

genomförs. Detta kan få en negativ konsekvens för organisationen, då förändringströtthet och 

skepticism kan bidra till bristande lojalitet hos de anställda vilket kan skada organisationens 

varumärke utåt sett. 

 

6.1.2 Hur upplever anställda att arbetets krav påverkats av återkommande 

organisationsförändringar? 

Resultatet visar att de anställda i den studerade organisationen upplever att arbetskraven har 

ökat i samband med återkommande organisationsförändringar, framför allt har 

personalomsättningen påverkats negativt då anställda har fått sluta. Detta har inneburit att 

kvarvarande personal fått en ökad arbetsbelastning med fler arbetsuppgifter och många 

stödsystem där de inte har någon kompetens, något som stämmer överens med tidigare 

forskningsresultat som visar att organisationer är dåligt rustade för att klara förändringar som 

uppstår i samband med återkommande organisationsförändringar (Angelöw, 1991). Vidare 

visar resultatet att arbetskraven inom organisationen upplevs så pass höga att många anställda 

väljer bort sin rast, då de i flera fall väljer att sitta kvar vid sin arbetsplats för att arbeta. Då nya 

arbetsuppgifter kontinuerligt tillkommer i samband med organisationsförändringar, upplever 

de anställda en mycket begränsad möjlighet att fullt ut få använda sina befintliga kunskaper och 

kvalifikationer i arbetet. De höga arbetskraven i kombination med den låga kontrollen över hur 

arbetet ska förläggas, visar att de anställda har det som definieras som ett högstressarbete av 

Karasek & Theorell (1990). En av riskerna med högstressarbeten är att de anställda kan utveckla 

psykisk ohälsa i form av trötthet eller depression. I förlängningen kan psykisk ohälsa bli mycket 

kostsamt för både anställd och arbetsgivare då det kan leda till sjukdom med sjukskrivning som 

följd. 
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6.1.3 Hur upplever anställda att deras kontroll påverkas av återkommande 

organisationsförändringar? 

Mangundjayas (2015) forskning visar att i de fall anställda inte känner sig delaktiga i 

förändringsprocessen så misslyckas organisationsförändringarna i femtio procent av fallen, 

varför ledningen bör bistå sina anställda vid återkommande organisationsförändringar. Detta 

forskningsresultat stämmer väl överens med denna studies resultat, som visar att mycket liten 

hänsyn tas till de anställdas åsikter när organisationsförändringar genomförs. Genom 

intervjuerna framkom att de anställda inte upplever att de frekventa 

organisationsförändringarna blivit till det bättre för vare sig organisationens kunder eller 

anställda och att de anställda många gånger på förhand kunnat förutsäga hur effekterna av vissa 

beslut kommer slå. Studiens resultat visar därmed att de anställdas möjlighet till kontroll och 

inflytande i verksamheten upplevs som mycket liten och att deras åsikter kring tagna beslut inte 

tas tillvara. Detta är något som gör att de anställda upplever sig som utbytbara, något som kan 

leda till ett bristande engagemang när organisationsförändringar ska genomföras, vilket går i 

linje med Theorells (2012) beskrivning av låg kontroll i arbetet. Då alla 

organisationsförändringar inom organisationen inte uppfattas bli lyckade, kan bristande 

kontroll och inflytande hos de anställda vara något som till viss del bidrar till den höga 

förändringstakten i verksamheten.  

 

6.1.4 Vilken betydelse har socialt stöd vid återkommande organisationsförändringar? 

Det som är mest framträdande med denna studies resultat, är den funktion det sociala stödet har 

för de anställda vid återkommande organisationsförändringar. De anställda lyfter framför allt 

fram att det är arbetskollegornas stöd som känns viktigast för att kunna hantera de förändringar 

som sker. Något anmärkningsvärt är dock, att trots obalansen mellan arbetskrav och 

egenkontroll som de anställda upplever i samband med återkommande 

organisationsförändringar, är det få anställda som uppger att de upplever sig stressade i arbetet. 

Detta visar att det sociala stödet från arbetskollegorna ger den stötdämpande effekt som 

Bengtsson & Berglunds (2017) forskning beskriver.  

 

Analysen visar att den personalomsättning som uppstår i samband med frekventa förändringar 

har en negativ inverkan på det sociala stödet. Gruppkänslan som uppstår i samband med socialt 

stöd är viktig för att skapa ett hälsosamt arbetsklimat, något som överensstämmer med Johnsons 

(1986) forskning kring gemenskap. Alltför frekventa organisationsförändringar bör därför 

undvikas för att behålla anställd personal i högre utsträckning och därmed kunna hålla det 
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emotionella stödet bland personalen intakt. Vidare visar studiens resultat att anställda som 

arbetar i virtuella team inte upplever samma möjlighet att interagera med sina arbetskollegor 

som övrig personal, vilket gör att de inte kan ta del av de positiva effekter som socialt stöd kan 

generera i samma utsträckning. Arbetet blir därmed isolerat i bristen på socialt stöd, vilket 

stämmer överens med Johnsons (1986) forskning.  

 

Analysen visar att chefens stöd är något som de anställda uppfattar som betydelsefullt och 

värdesätter högt, vilket överensstämmer med Smollans (2017) forskning gällande chefsstöd. 

Dock upplever de anställda att det förekommer en stor variation på det sociala stödet från 

närmaste chef, där flertalet vill ha beröm och feedback oftare. Återkommande 

organisationsförändringar är något som påverkar alla anställda inom företaget, även chefer, 

varför dess negativa effekter kan medföra att cheferna blir utmattade och pressade av allt för 

hårda krav vilket går ut över det sociala stödet till de anställda. För organisationen blir det därför 

viktigt att se till att alla anställda oavsett nivå har möjlighet att erhålla en jämn balans mellan 

krav och kontroll i arbetet för att kunna ge och ta emot socialt stöd, vilket Karasek & Theorell 

(1990) beskriver ha en avgörande betydelse. 

 

Vidare visar studiens resultat att det sociala stödet som kan erhållas från chefer och 

arbetskollegor upplevs som extra viktigt för anställda som inte har något stöd från vänner eller 

familj, för att kunna hantera de negativa effekter som de återkommande 

organisationsförändringarna har. Detta kan kopplas till Johnsons (1986) forskning kring socialt 

stöd, vilken blir speciellt betydande för att förstå vilken funktion det fyller för de anställda vid 

återkommande organisationsförändringar. 

 

Studiens syfte att undersöka hur anställda upplever återkommande organisationsförändringar 

kan sammanfattas med att de anställda i studien värderade det sociala stödet från 

arbetskollegorna högst vid organisationsförändringar. Att få bolla idéer, utbyta kunskaper och 

prata av sig är de främsta fördelarna som intervjupersonerna upplever med det sociala stödet. 

De negativa effekter som intervjupersonerna upplever i samband med återkommande 

organisationsförändringar är höga arbetskrav där kompetensen inte är tillräcklig, låg kontroll 

och inflytande i verksamheten vid förändringar samt begränsad tillgång till beröm och feedback 

från närmaste chef. Studiens resultat visar därmed att det råder en obalans mellan alltför höga 

arbetskrav och för låg egenkontroll vid återkommande organisationsförändringar, vilket är de 

konsekvenser ett högstressarbete har för de anställda. Det sociala stödet från framförallt 
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arbetskollegorna fungerar i dagsläget som ett skydd mot ohälsa och stressrelaterade sjukdomar. 

Dock finns en risk för att den personalomsättning som de återkommande 

organisationsförändringarna skapat, på sikt kommer att ha en negativ inverkan på det sociala 

stödet då djupare kontakt mellan anställda ej hinner etableras tillräckligt på grund av att 

anställningen avslutas. Det sociala stödet från chefen upplevs idag inte tillräckligt för de 

anställda vid återkommande organisationsförändringar, varför ett chefsstöd inom 

organisationen bör etableras för att göra det möjligt för cheferna att lägga ett större fokus på de 

anställda och stötta dem i deras arbetssituation. 

 

6.2 Framtida forskning 

Då människor idag uppnår en högre levnadsålder och därmed förväntas arbeta längre, skulle 

ett framtida forskningsprojekt kunna vara att undersöka hur anställda upplever återkommande 

organisationsförändringar utifrån ett åldersperspektiv. Det skulle även vara intressant att 

undersöka om det råder några skillnader mellan anställdas upplevelser av återkommande 

organisationsförändringar i privat sektor jämfört med offentlig sektor, då den förra många 

gånger styrs utifrån aktieägares vinstkrav medans den senare är politiskt styrd och handlar 

mer om sparåtgärder. 
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Bilaga 1 Missivbrev 

 

Hej!     Luleå 2019-03-20 
 
Jag heter Linda Larsson och studerar det tredje och sista året på sociologiprogrammet med 
inriktning mot personal- och arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Jag kommer 
under våren att skriva min C-uppsats, vilken blir mitt examinerande arbete. Syftet med 
uppsatsen är att undersöka hur anställda i en organisation upplever återkommande 
organisationsförändringar. Jag behöver därför genomföra ett antal intervjuer och hoppas att du 
är intresserad av att medverka. 
 
Intervjuerna är planerade att genomföras under de första veckorna i april (v 14–16). Varje 
intervju beräknas ta ca 45–60 minuter och kommer vid samtycke att spelas in med hjälp av 
mobiltelefon för att underlätta efterarbetet med materialet. Din medverkan är helt frivillig och 
du kan välja att avböja att svara på en fråga eller när som helst avsluta intervjun. Det 
insamlade materialet kommer att bearbetas av enbart mig och både deltagare samt 
organisation kommer att anonymiseras. Det inspelade materialet raderas sedan när materialet 
är analyserat och färdigställt. När uppsatsen är klar kommer du och din verksamhet erbjudas 
möjlighet att få ta del av denna och den kommer även att publiceras via Luleå Tekniska 
Universitets hemsida för studentuppsatser. 
 
Intervjuerna planeras så att de passar både dig och verksamheten och kommer genomföras 
avskilt på din arbetsplats. 
 
Vill du dela med dig av dina upplevelser kring återkommande organisationsförändringar får 
du gärna skicka din intresseanmälan till mig via mail, sms eller telefon.  
 
Har du övriga funderingar är du välkommen att kontakta mig! 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar Linda Larsson 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Presentera mig själv och uppsatsens syfte; att undersöka hur anställda upplever 

återkommande organisationsförändringar.  

Gå igenom Vetenskapsrådets riktlinjer:  

Medverkan är helt frivillig, kan välja att avsluta när du vill, kan avböja att svara på en fråga, 

anonymitet, tillgång till material, 44 frågor. 

 

Allmänna frågor: 

• Vad heter du? 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du varit anställd? 

• Vilket yrke har du? 

 

Förändringar 

• Kan du berätta om en organisationsförändring som du har varit med om? 

o Hur upplevde du den? 

• Hur många organisationsförändringar har du varit med om under tiden du arbetat i 

företaget? 

o Vad tänker du om det? 

• Vad är din inställning till organisationsförändringar? 

o Hur tänker du kring det? 

• Hur sker informationen till er anställda inför kommande organisationsförändringar? 

o Anser du att den är tillräcklig? 

o Om ej tillräcklig; hur skulle du vilja ha det? 

•  Hur tycker du att organisationsförändringarna påverkar dina relationer till 

arbetskollegorna? 

o Kan du ge ett exempel? 

• Hur upplever du att ditt välmående påverkas när organisationsförändringar sker? 

o På vilket sätt påverkas det? 

o Kan du ge ett exempel? 

• Vad är det som gör att du väljer att stanna kvar hos arbetsgivaren? 
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o Hur tänker du kring det valet? 

Krav 

• Kan du berätta om vilka arbetsuppgifter som ingår i din yrkesroll? 

o Hur länge har du haft dessa arbetsuppgifter? 

• Upplever du att du har intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter? 

o Om ja; På vilket sätt? 

o Om nej; Varför inte? 

• Råder det några tveksamheter om vilka arbetsuppgifter som ingår i din yrkesroll och 

inte? 

o Om ja; på vilket sätt? 

• Kan du berätta hur du upplever din arbetsbelastning?  

o Vad tänker du kring den? 

o Varför tror du det är så? 

• Hur har arbetsbelastningen påverkats vid organisationsförändringarna?  

o Kan du ge ett exempel? 

o Hur känner du kring det? 

• Vilka förväntningar upplever du att du har på din egen arbetsprestation? 

o Hur tänker du kring det?  

• Vilka förväntningar upplever du att din chef och dina kollegor har på din 

arbetsprestation? 

o Kan du ge ett exempel? 

• Hinner du med dina arbetsuppgifter under arbetsdagen? 

• Hur ofta händer det att du får jobba övertid? 

o Om ja: varför tror du att det är så? 

• Upplever du någon gång arbetsrelaterad stress och i så fall när? 

o Om ja: Hur yttrar det sig? 

o Om ja; Vad tror du skulle kunna minska denna stress? 

• Hur upplever du din möjlighet till återhämtning under arbetsdagen?  

• Hur ser möjligheten ut att gå ifrån arbetet och ta en paus, utan att arbetsresultatet blir 

drabbat? 

o Vad tänker du kring det? 

• Hur upplever du att ditt välmående påverkas av ditt arbete? 

o Vilka fördelar/nackdelar ser du med det? 
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Kontroll 

• Kan du beskriva i vilken utsträckning du känner att du att du vet vilka arbetsuppgifter 

du ska utföra och hur de ska utföras? 

o Kan du ge ett exempel? 

• I vilken utsträckning får du själv bestämma hur arbetsuppgifterna ska läggas upp och 

genomföras? 

• Vilken möjlighet har du att påverka dina arbetstider eller arbetstakten? 

o Hur ser du på det? 

• Hur tycker du att dina kunskaper är i förhållande till de arbetsuppgifter du ska utföra? 

• Vilken möjlighet har du att vara med och påverka de beslut som fattas inom 

verksamheten? 

o Om möjlighet; hur då? 

o Om inte; varför tror du att det är så? 

• I vilken grad involverar chefen er i beslut som ska fattas, som påverkar er? 

o Vad anser du om det? 

o Kan du ge ett exempel? 

 

Stöd 

• Kan du beskriva hur din kontakt med arbetskollegorna ser ut under en arbetsdag? 

• Vad betyder kontakten med arbetskollegor för dig? 

o Varför då? 

• Kan du berätta om vilken hjälp och stöd du upplever att du har från dina kollegor? 

o Vilken betydelse har det för dig? 

• Upplever du att du bemöts med respekt av dina kollegor? 

o På vilket sätt? 

o Kan du ge ett exempel? 

• Hur ofta ger du feedback/beröm till dina kollegor för deras arbete? 

o Hur tänker du kring det? 

• Hur ofta får du själv feedback/beröm av dina kollegor? 

o Hur upplever du det? 

 

• Kan du berätta om vilket stöd du har från din chef? 
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o Hur ser detta stöd ut? 

o Kan du ge ett exempel? 

• Hur ofta vill du ha stöd från din chef? 

o Varför då? 

• Hur ofta får du feedback och/eller beröm av din chef? 

o Vad tror du det beror på? 

o Vad tänker du kring det? 

• Upplever du att du bemöts med respekt av din chef? 

o På vilket sätt? 

o Kan du ge ett exempel? 

• Hur ofta har du möjlighet att träffa och prata med din chef på tu man hand? 

o Hur ofta skulle du vilja träffas?  

o Varför då? 

• Vilken betydelse tror du att din arbetsinsats har för organisationen?  

o Varför tror du det? 

• Hur upplever du stöd i form av teknisk hjälp eller support i arbetet om det behövs? 

o Hur skulle du vilja att det såg ut? 

• Vilket stöd upplever du att du har från vänner och/eller familj utanför arbetet? 

o Hur ser detta stöd ut? 

o Vilken betydelse har det för dig? 

 

Det var de frågor jag hade, är det något du vill komplettera? 

Fråga om det går bra att återkomma via telefon eller mail om det är någon fråga som behöver 

kompletteras.  

 

Tacka för intervjupersonens medverkan! 

 

 


