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FÖRORD 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår kontaktperson på företaget vi har undersökt, som med 

sitt engagemang och sin hjälpsamhet, var till stor hjälp för oss under arbetets utveckling. 

Vi vill även passa på att tacka de ur personalen som tog sig tid att ställa upp på 

intervjuer.  

 

Ett speciellt tack vill vi även rikta   ll        n l      p   Mittuniversitetet, Gunilla 

Olofsdotter,  o   hennes   o   o    n    m n             m n          m   o    o  

    l  n n   n             gång. 

 

Östersund den 25 maj 2015  



 

 

 

SAMMANFATTNING 
 
Förändringar är en naturlig del av alla organisationers livscykel. För att överleva i 

samhällets allt snabbare takt, krävs det att företag har förmågan att anpassa sig till 

rådande trender. Inom bemanningsbranschen är detta extra viktigt då det är en relativt 

ny och konkurrenskraftig bransch. Men hur påverkas egentligen personalen vid dessa 

företag när de utsätts för förändringar i arbetslivet? I denna studie tar vi reda på hur 

personalen på ett bemanningsföretag i en stad i Mellansverige upplevde och påverkades 

av en stor organisationsförändring där företaget bland annat bytte styrsätt och 

affärsplan. Empirin har erhållits genom kvalitativa intervjuer med personalen på 

tidigare nämnda företag. Det insamlade datamaterialet har sedan analyserats med 

utgångspunkter i bland annat psykosocial arbetsmiljö, deltagande och tidigare forskning 

om organisationsstrukturer. Resultatet visar att organisationsförändringen rent 

generellt har mottagits positivt av företagets personal, något som speglar sig i en 

förbättrad psykosocial arbetsmiljö och en mer motiverad arbetsgrupp.  

 

Nyckelord: Organisationsförändring, bemanningsbranschen, deltagande, psykosocial 

arbetsmiljö, organisationsstrukturer 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

Changes are a natural part of every organization'  l   . To          n  o    y’  

increasingly rapid pace, it is required that companies have the ability to adapt to current 

trends. In the line of Temporary Employment A  n       ’  p      l  ly  mpo   n    n   

  ’      l     ly n w  n   omp         n     y. But how is the staff of these companies 

affected when they are exposed to changes in their working life? In this study, we find 

out how the staff at a Temporary Employment Agency in a town in central Sweden 

experienced and were affected by a major organizational change in which the company, 

among other things, changed their control mode and business plan. The empirical data 

was obtained through interviews with the staff of the aforementioned company. The 

collected data were then analyzed with the outset of psychosocial work environment, 

participation and prior research on organizational structures. The result shows that 

organizational change in general has been received positively by the company's staff, 

which is reflected in an improved psychosocial work environment and a more motivated 

team. 

 

Keywords: Organizational change, Temporary Employment Agencies, participation, 

psychosocial work enviroment, organizational structures
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1 INLEDNING 

All  o   n     on   ä   ll    på  ä . D   ö        ån     n     n   “ä -lä  ”   ll     önskat 

“ ö -lä  ” (G  n     2011:744). Det vill säga, en organisation är aldrig riktigt 

tillfredsställd med sin nuvarande skepnad, utan är ständigt i rörelse och strävar efter 

nya mål och bättre resultat. Anledningarna till att en organisation ständigt är på väg är 

många, men låt oss börja från början.  

 

Det finns en mängd olika sätt att förklara en organisation på. Granberg (2011) menar att 

en av dessa definitioner innebär att människan, sedan urminnes tider, har haft ett 

naturligt behov av att fördela arbetsuppgifter mellan sig. Denna typ av arbetsfördelning 

leder i sig till ett nytt behov - samordning. Samordningen krävs i sin tur för att en grupp 

individer ska ha möjlighet att nå övergripande mål (Granberg 2011:743). När en grupp 

individer är samordnade och gemensamt strävar mot ett mål, kan vi säga att de befinner 

sig i en liten typ av organisation. Ett annat sätt att definiera en organisation menar 

Granberg (2011) är att utgå från vilken samhällsfunktion organisationen har. Det kan 

exempelvis röra sig om att tillverka och erbjuda varor och tjänster samt att förverkliga 

politiska mål eller bevara samhällsstruktur (Granberg 2011:743).  

 

En organisationsförändring kan definieras som en omvandling av organisationen mellan 

två angivna tidpunkter (Barnett & Carrol 1995:219). För att en organisation ska ha 

möjl          nå          nämn   “ ö -lä  ”, k ä           o   n     on n  ölj   

samhällets allt snabbare takt.  Ofta när organisationsförändringar diskuteras brukar det 

dessutom finnas en underförstådd tanke om att dessa förändringar ska leda till framsteg 

och förbättringar. Detta behöver dock inte vara fallet, då förändringar varken behöver 

gå framåt eller bakåt, utan även kan vara cykliska och återkomma till följd av rådande 

trender så som exempelvis modevågor, hög- och lågkonjunkturer eller åldrande struktur 

(Ahrne & Papakostas 2002:88-89).  

 

Vi kommer i vår undersökning att avgränsa oss till en organisationsförändring som ägde 

rum på ett företag inom bemanningsbranschen, där ett kraftigt sviktande resultat blev 

starten till deras stora förändring. Med tidigare nämnda aspekter är just 

bemanningsbranschen intressant att undersöka, då den åtminstone med svenska ögon 

sett är en ny och konkurrenskraftig bransch med en ständigt skiftande marknad. Detta 
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medför att aktörer inom denna sektor måste anpassa sig och följa tidigare nämnda 

trender. Ett led i detta kan exempelvis vara att företaget på ett eller annat sätt förändrar 

sin struktur. Organisationer kan emellertid även ha andra anledningar till varför de 

genomför en förändring. Några tänkbara orsaker till varför en organisation förändras 

kan vara låg lönsamhet, dålig effektivitet, byte av ledning eller förändring av 

styrningssätt (Granberg 2011:745).  

 

I kölvattnet av varje organisationsförändring finns av naturliga orsaker, en mängd 

människor som på ett eller annat sätt direkt, eller indirekt, berörs av förändringen. Vissa 

får nya arbetsuppgifter, vissa får byta lokaler med mera, medan andra knappt märker av 

att en förändring överhuvudtaget har ägt rum. Fokus i denna uppsats kommer därför att 

ligga på personalen vid ett bemanningsföretag i Mellansverige vars ledning sjösatte en 

omvälvande strukturell organisationsförändring år 2012. Denna förändring påverkade 

personalen då den bland annat medförde ett nytt styrsätt och ett nytt sätt att arbeta på. 

Vi vill med denna studie undersöka hur personalen påverkades av denna förändring och 

hur den påverkade deras arbetsprestation.  

 

Fortsättningsvis kommer vi att referera till företagets bemannings-, rekryterings- och 

omställningsansvariga som konsultchefer. Vi vill poängtera att det är dessa individer, 

och inte företagets uthyrda konsulter, som vår undersökning baseras på.  

 

1.1  Syfte 

Vi kommer i denna uppsats att undersöka hur personalen på ett bemanningsföretag 

upplevde och påverkades av den organisationsförändring som företaget genomförde, 

där bland annat lednings- och styrsätt byttes ut.   

 

1.2  Frågeställningar 

För att nå syftet med vår uppsats och förstå hur personalen upplevde och påverkades av 

tidigare nämnda organisationsförändring, har vi formulerat ett antal frågeställningar 

som vi ämnar besvara genom vår uppsats. Dessa frågeställningar är framtagna för att ge 

en bred och nyanserad bild av de anställdas upplevelser av förändringen.  

 

 Var personalen deltagande i förändringsprocessen?  

 Hur upplever personalen den nya organisationen? 
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 Upplevde personalen att förändringen hade någon inverkan på deras yrkesroll? 

 Hur påverkades personalens psykosociala arbetsmiljö? 

 Hur påverkades personalens arbetsmoral i och med förändringen?   

 

1.3  Fakta om bemanningsbranschen och undersökt företag 

Det företag vi har valt att genomföra vår undersökning hos, är en aktör inom 

bemannings- och rekryteringsbranschen. Företagets huvudkontor ligger i en stad i 

Norrland, där de har funnits i över 15 år. Företaget har även kontor i andra delar av 

Sverige och erbjuder tjänster inom bemanning, rekrytering och omställning. Detta är tre 

tjänster som tillhandahålls de flesta bemanningsföretag och förklaras här nedan med 

stöd av bemanningsföretaget Adeccos beskrivningar.  

 

Bemanning 

Genom att använda sig av bemanningstjänsten och hyra personal så kan kundföretagen 

se till att de alltid har den personal de behöver, varken mer eller mindre. Kundföretaget 

kan välja att först hyra en konsult för att sedan ta över dennes anställning helt och hållet 

(Adecco 2015). Bemanningstjänsten kan handla om allt från exempelvis att hyra en 

lagerarbetare till tjugo ingenjörer. Denna personal är anställda och får lön av 

bemanningsföretaget, men arbetar alltså som uthyrd konsult åt ett kundföretag.  

 

Rekrytering  

En korrekt genomförd rekryteringsprocess är viktigt för såväl arbetsgivare som 

kandidater. Med en väl utförd rekrytering får man ett bra resultat och en hög 

arbetstillfredsställelse (Adecco 2015). Rekryteringstjänsten innebär att ett eller flera 

kundföretag gör en beställning på x antal personer utifrån en kravprofil. 

Bemanningsföretagets uppdrag blir då att ta fram ett antal kandidater som passar 

kravprofilen. När dessa kandidater sedan har hittats, och bedömts vara lämpliga, så 

presenteras för kundföretaget som sedan får välja om de ska anställas eller inte.  

 

Omställning 

En omställningstjänst på ett bemanningsföretag fungerar som så att de hjälper till vid 

personalminskning och varsel hos ett kundföretag. Genom att snabbt analysera vad som 

motiverar och driver en person så kan bemanningsföretaget utan onödigt tidsspill hjälpa 

personen på en ny bana i arbetslivet (Adecco 2015). Om det är ett större kundföretag, 
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kan företagets medarbetare omplaceras inom företaget. Om det är ett något mindre 

kundföretag utan möjlighet till omplacering inom det egna företaget kan medarbetarna 

istället utbildas som förberedelse till nytt jobb eller omplaceras till andra företag med 

ett visst kompetensbehov (Bemanningsföretagen 2015). 

 

Arbetsgivar- och branschorganisationen Bemanningsföretagen meddelar via sin egen 

hemsida att det i Sverige årligen sätts omkring 172 000 personer i jobb via 

personaluthyrning, omställningar och direkta rekryteringar. Av den sysselsatta 

befolkningen i Sverige jobbar 1,5 procent i ett bemanningsföretag som uthyrda 

konsulter (Bemanningsföretagen 2015). Av de tre huvudområden som 

bemanningsföretag ofta erbjuder, är personaluthyrning den tveklöst största och var år 

2009 88% av branschens omsättning (Kantelius 2010:1 med ref. till 

Bemanningsföretagen 2010b).  
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2 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

I följande avsnitt presenterar vi de teoretiska utgångspunkter, samt den tidigare forskning, 

som sedan kommer att användas i analysen av vårt empiriska material. Tanken är att vi 

med dessa utgångspunkter ska få en förståelse för varför personalen upplevde och 

reagerade som de gjorde, på den organisatoriska förändring som företaget gick genom.  

 

2.1 Effektivisering av arbetstid  

En viktig del i ett företags arbetsprestation är hur dess medarbetare förhåller sig till sin 

arbetstid. För att uppnå en tillfredsställande prestation, resultat och inte minst 

arbetsmiljö krävs det att personalen använder sin arbetstid på ett så effektivt sätt som 

möjligt. I en organisationsförändring kan synen på arbetstid och effektivisering av 

arbetstid förändras, allt från själva upplägget till hur tiden bör nyttjas. Ett exempel är en 

hotell-kedja som genomförde en förändring som innebar att de anställda gick från att 

arbeta utifrån synen att ju mer timmar du är på jobbet, desto bättre, till att de nu istället 

får vara flexibla i upplägget av sitt arbete så länge de utför de uppgifter de är ålagda. 

Målet med denna förändring av arbetstid var att skapa en bättre balans mellan de 

anställdas yrkes- och privatliv medan de bevarade kvalitéten i arbetet (Lee, H. & Lee, J. 

2008:365). Denna teori om tidsmässiga strukturer kan beskrivas som allt i en människas 

arbetsdag som på ett eller annat sätt har med tid att göra, exempelvis veckoscheman, 

deadlines, mötestider, dag- och nattskift, projekttider med mera (Lee, H. & Lee, J. 

2008:366). Alla individer skapar sina egna tidsmässiga strukturer genom dagliga rutiner 

och anpassade tillvägagångssätt. Förändring av tidsmässiga strukturer är nödvändiga 

för att öka en organisations effektivitet (Lee, H. & Lee, J. 2008:366 med ref. till 

Orlikowski & Yates 2002).     

  

2.2 Olika typer av organisationsstrukturer 

Många tänker på organisationer som pyramider, med chefen längst upp och de anställda 

längst ned. Besluten tas högst upp och ska sedan likt vatten i ett vattenfall flöda nedåt i 

beslutskedjan för att sist nå medarbetarna på golvet - det vill säga själva produktionen 

(Ashkenas 1997:54). Denna hierarkiska pyramidmodell är vad de flesta tänker sig när 

de ska föreställa sig en organisation och denna syn stärks dessutom av det språk som 

används av företagsanställda runt om i världen. Det talas bland annat om 

“     kon o ”,  ä   ö          jä n    nn  o   om “       o    n  äll  ”  om om 
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ledning och arbete är två skilda saker. D     om p         om     nå “ ö   ”        o   

klätt   “ ö   ” på k    ä       n,   lk    nn  ä          pp        n    m ån    k k    ä  

som att vi flyttar oss uppåt (Ashkenas 1997:54).  

 

Kritik mot denna typ av hierarkiska organisation har dock riktats, menar Ashkenas. I en 

organisation som har anammat en mer horisontell typ av hierarki kan bland annat 

information flöda friare, kunskap fördelas jämnare och beslut fattas på en lämpligare 

nivå (Ashkenas 1997:63). Ashkenas (1997) påpekar även det faktum att en hierarki med 

mer genomträngliga gränser, skapar ett friare utbyte av både idéer och information. Vi 

tänker oss att genomträngliga gränser i det här fallet kan tänkas vara ett steg mot en 

mer horisontell styrning. Vidare menar Ashkenas att alla får ta del av viktig information i 

en horisontell organisation och att de anställda således känner att de kan förstå 

företagets målsättningar och samtidigt känna att de tillsammans fyller en meningsfull 

funktion (Ashkenas 1997:64). Då medarbetare förstår varför en arbetsuppgift ska 

utföras blir de mer positivt inställda till ett direktiv och hur det ska genomföras. Detta i 

sin tur gör det lättare för dem att acceptera direktivet.  

 

Med hänvisning till Ahrne och Papakostas (2002) vill vi poängtera att även om en 

toppstyrd organisation plattas ut eller görs horisontell behövs det alltid någon form av 

auktoritet.  Även om man får vara med och besluta vad som ska hända i organisationen, 

kan man inte alltid räkna med att få göra som man själv vill. Att vara medlem i en 

organisation innebär per automatik att man åtar sig att göra vad andra redan har 

beslutat. Detta eftersom att organisationen inte kan existera utan auktoriteter (Ahrne & 

Papakostas 2002:33).  

 

Det finns emellertid teorier som ifrågasätter tanken på att det skulle finnas ett bästa sätt 

att organisera, leda eller att fatta beslut i ett företag. Contingency-teorin menar 

exempelvis, att den organisationsform som är bäst vid en tidpunkt, rimligtvis inte 

behöver vara det vid ett senare skede. Det som avgör vilken den effektivaste 

organisationsformen är, går att hitta i dess omgivning (Johansson 1997:68). Detta krav 

på att kunna förhålla sig till sin omgivning, tolkar vi som en av de största anledningarna 

till att organisationsförändringar ständigt är aktuella.  
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2.3 Organisationskultur i förändring 

Företagskultur, även kallat organisationskultur, är ett ganska gammalt begrepp som 

nämns i litteratur redan på 1950-talet men som har växt sig starkare och fått 

genomslagskraft först från 1980-talet och framåt (Granberg 2011:190). Det finns många 

olika definitioner gällande vad en organisationskultur faktiskt är men vi har fastnat för 

följande två som vi tycker på ett bra sätt förklarar fenomenet:  

 

Organizational culture is the pattern of basic assumptions that a given group has 

invented, discovered, or developed in learning to cope with its problems external 

adaptations and internal integration[…](Schein 1984:3).  

 

En gemensam uppsättning trossatser om hur folk bör bete sig på arbetet och i 

olika frågor, och en uppsättning gemensamma åsikter som i stor utsträckning 

påverkar hur de uppfattar omgivningen (Granberg 2011:193 med ref. till Sadler & 

Milmer 1993).  

 

Dessa två definitioner stämmer väl överens med vår bild av begreppet 

organisationskultur. Det ska emellertid påpekas att det är ganska oväsentligt hur 

begreppet definieras, så länge det är någotsånär fastställt inom organisationen vilken 

k l     om “ å   ” o       m n  älj        n än            n.  

 

Schein (1984) menar att hur pass stark en organisationskultur är kan bestämmas med 

två punkter: dels genom hur pass homogen och stabil gruppen är och dels genom de 

gemensamma erfarenheterna gruppen har gått igenom. Om en grupp har en lång 

gemensam historia som innefattar situationer där de har fått handskas med problem 

som har hotat deras överlevnad, och om de dessutom har lyckats lösa dessa problem, så 

resulterar det i en stark och nyanserad kultur (Schein 1984:7). Schein menar dock att 

det är viktigt att uppmärksamma att hur pass stark en kultur är nödvändigtvis inte 

behöver stå i relation med hur pass effektiv gruppen är, även om så kan vara fallet. Det 

som är av betydelse när det kommer till effektivitet är istället hur kulturen är 

konstruerad och har möjlighet att agera på eventuella problem som uppstår i dess 

omgivning. Detta innebär att nybildade grupper som har strävat hårt efter att bilda en 

organisationskultur kan vara just starka, men en äldre grupp som kanske har en svagare 

kultur kan ändå vara effektivare eftersom att de genom gemensamma erfarenheter vet 

vad som krävs för att lösa problem i dess omgivning (Schein 1984:7).  
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En organisationskultur kan föra med sig både för- och nackdelar för organisationen. Den 

kan till exempel underlätta när ett företag vill genomgå en förändring men den kan även 

vara ett hinder (Alvesson och Sveningsson 2008:55f). Om ett företag exempelvis lär sig 

och är medvetna om sin interna kultur kan denna användas som ett verktyg i förändring. 

Lyckas företaget förändra kulturen är man på god väg att kunna slutföra hela sin 

förändringsprocess. En allmänt vedertagen och djupt rotad organisationskultur kan 

även fungera som en trygghet under en förändring eftersom att medarbetarna vet vad 

som förväntas av dem både som individer och grupp. En nackdel som en starkt 

förankrad organisationskultur kan föra med sig är att den istället blir ett hinder vid 

förändring. Detta eftersom att medarbetarna kan känna att deras trygghet rubbas och 

att de därför inte är beredda att förändra sin tillvaro.  

 

2.4 Den psykosociala arbetsmiljön 

Arbetsmiljö är ett rätt diffust begrepp som kan syfta till olika delar av personalens 

omgivning och välmående på sin arbetsplats. Det kan beskrivas som de biologiska, 

medicinska, fysiologiska, pedagogiska, psykologiska och tekniska faktorer som på ett 

eller annat sätt påverkar individer i sin arbetssituation eller på arbetsplatsen (Granberg 

2011:640). Vad gäller arbetsmiljö, har vi i denna uppsats valt att fokusera på hur 

personalen upplevde att den psykosociala arbetsmiljön förändrades i och med den 

strukturella organisationsförändring som företaget genomgick. Det är viktigt för alla 

företag att ha en god psykosocial arbetsmiljö. Detta eftersom att om människor arbetar 

under ständigt höga krav eller saknar kontroll över sin egen arbetssituation, så riskerar 

de att råka ut för ohälsa och långtidssjukskrivningar (Folkhälsomyndigheten 2013).  

 

Rubenowitz (2004) menar att följande fem faktorer är av särskild vikt när det ska 

undersökas hur individer upplever sin psykosociala arbetsmiljö: 

 

 Egenkontroll i arbetet 

Personalen ska i viss mån kunna styra sin egen arbetstakt och hur de väljer att 

utföra arbetet.  

 Ett positivt arbetsledningsklimat 

Mellan under- och överordnade bör det råda ett gott samarbete. Genom ett gott 

samarbetsklimat skapas bättre förutsättningar för hög trivsel och ett gott 
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engagemang hos de anställda. Det i sin tur innebär          l   “ ö     ll   k” o   

att underordnade utan vidare kan ställa frågor om arbetet till sina chefer.  

 Stimulans från själva arbetet 

Arbetet ska vara av sådan natur att de anställda ges möjligheten att använda sin 

kompetens och erfarenheter i arbetet. Det vill säga att personalen får arbeta med 

 å  n   om    ä      l       ll o           å         m   “ ä     k  ”.  

 God arbetsgemenskap 

Arbetet ska läggas upp så att personalen har goda förutsättningar för att skapa 

god kontakt, stöd och trivsel sinsemellan. Personalen ska kunna hjälpa varandra 

när oklarheter uppstår.  

 Optimal arbetsbelastning 

Arbetsbelastningen bör utifrån både psykisk och fysisk bemärkelse vara 

optimerad för individens bästa. Inga människor mår bra av en allt för hög eller 

allt för låg arbetsbelastning. 

 

I ju större utsträckning dessa fem faktorer tillgodoses, desto bättre mår personalen. 

Detta eftersom att det leder till en ökad tillfredsställelse på arbetsplatsen och en lägre 

nivå av stress (Rubenowitz 2004:98). Skulle arbetsgivaren inte sörja för att dessa fem 

faktorer uppnås skulle detta kunna leda till en, för personalen, försämrad psykosocial 

arbetsmiljö, genom exempelvis lägre arbetsmotivation, sämre produktivitet, hög kort- 

och långtidsfrånvaro och större personalomsättning (Rubenowitz 2004:99). Inom 

bemanningsbranschen har personalen, det vill säga exempelvis platschefer och 

konsultchefer, redan väldigt höga krav på sig. De ska bland annat matcha uthyrda 

konsulter med olika uppdragsjobb, knyta nya kontakter, skapa nätverk och dessutom 

ständigt försöka sälja nya uppdrag och tjänster. Tidigare forskning, bland annat genom 

Olofsdotter (2008:4), menar att denna typ av bransch innebär en konfliktfylld och 

pressad arbetssituation, där konsultcheferna ska tillmötesgå kundföretags stränga krav 

på kompetent arbetskraft samt bemanningsföretagets egna krav på att driva en lönsam 

verksamhet. Dessutom ställs det konstanta krav från de uthyrda konsulternas behov av 

arbete och bra arbetsförhållanden. 
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2.5 Organisationsförändringens inverkan på motivation och arbetsmoral 

I en organisationsförändring kan personalens arbetsmoral och/eller motivation 

påverkas i en negativ eller positiv riktning beroende förändringens omfattning.  

 

Motivation är den drivkraft som får människor att bete sig på eller att förhålla sig till ett 

visst sätt och kan, enligt (Gilley, A., Gilley, J.W. & Mcmillan, H.S. 2009 med ref. till Kroth 

2007), beskrivas som en slags bestående energi eller riktning. Studier har visat att hög 

motivation på arbetsplatsen kan bero på bland annat arbetstillfredsställelse, upplevd 

rättvisa och/eller organisatoriskt engagemang (Gilley, A. et al. 2009 med ref. till Schnake 

2007). Paralleller kan här dras till några av Rubenowitz fem punkter, som ska uppfyllas 

för en god psykosocial arbetsmiljö, exempelvis egenkontroll i arbetet och stimulans i 

arbetet. Motivation påverkas antingen positivt eller negativt beroende på hur individen 

upplever sin arbetsmiljö samt kontakten med sin ledare. I den tidigare nämnda studien, 

fick informanterna svara på frågor om vad som motiverade dem framgick att 23% 

menade att frihet, flexibilitet och resurser var det som motiverade dem mest på 

arbetsplatsen. 25% menade emellertid att den största motivatorn var att ledningen stod 

på deras sida gällande tid och upplägg. Med detta menas att de anställda gavs den tid de 

behövde för att lösa problem och slutföra sina uppgifter (Gilley, A. et al. 2009:81).  

 

Att behålla hög pliktkänsla inom arbetslaget när ett företag går genom en 

organisationsförändring som kan medföra olika typer av nedskärningar, är viktigt för 

alla företag som förlitar sig på mänskligt kapital och därför extra viktigt för företag inom 

bemanningsbranschen (Iverson & Zatzick 2011:30). Forskning har visat att 

nedskärningar inom organisationer ofta innebär en negativ effekt på den kvarvarande 

personalens välmående och moral (Iverson & Zatzick 2011:29-30 med ref. till Appel-

baum, Delage, Labib, & Gault, 1997; Cascio, 1993; De Meuse, Bergmann, Vanderheiden, & 

Roraff, 2004; Mishra, Spreitzer, & Mishra, 1998). Detta förefaller vara en naturlig 

reaktion eftersom att nedskärningar ofta innebär stor osäkerhet kring vad som kommer 

hända den enskilda individen. Detta kan i sin tur leda till oro och ett minskad 

arbetsmoral eftersom att medarbetarna inte kan förlika sig med företagets mål och 

visioner i förändringsprocessen. Forskning visar dessutom att organisationer som visar 

hänsyn för de anställdas moral och välmående genom exempelvis ökad kommunikation 

och information, ger en lättare och smidigare period efter förändringen utan markant 
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tappad arbetsmoral. Att verkligen visa den enskilde individens värde för organisationen 

var även av yttersta vikt för att behålla en hög produktivitet (Iverson & Zatzick 

2011:30).  Iverson & Zatsick (2011) beskriver även några punkter som de menar är 

värda att tänka på under en förändringsprocess för att behålla arbetsmoralen, varav 

följande två är de vi tycker är av störst betydelse gällande situationen på vårt 

undersökta företag:  

 

 Ge klar och tydlig information om varför en förändring är behövlig på företaget 

och kring företagets framtida planer.  

 Ge personalen möjlighet att komma till tals före, under och efter förändringen 

samt att möjliggöra tvåvägskommunikation där personalen fritt kan ställa frågor 

till överordnade och uttrycka eventuell oro.  

 

2.7 Avslutande teoridiskussion  

Med stöd i föregående diskussioner kring tidigare forskning och teorier, ämnar vi att 

undersöka hur den kvarvarande personalen i ett företag upplever och reagerar på en 

organisationsförändring. Vi kommer genom dessa teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning, analysera chefernas erfarenheter av en organisationsförändring. 

Anledningen till att vi valde att använda oss av just dessa teoretiska utgångspunkter var 

att vi ansåg att de gav oss en bred och nyanserad grund till att analysera personalens 

upplevelser från den organisationsförändring de har genomgått.  
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3 METOD 

I följande avsnitt förklarar vi uppsatsens metodval samt vad som motiverat oss att 

använda oss av just det metodologiska perspektiv vi har använt oss av. Vi går även igenom 

undersökningens design, etiska förhållningssätt samt hur vi har valt att avgränsa studien. 

Avslutningsvis redovisas hur vi har bearbetat och kvalitetssäkrat insamlad data, samt en 

kort metoddiskussion.  

 

I denna uppsats har vi valt att använda en kvalitativ metod och det verktyg vi har använt 

oss av för att samla in data är semi-strukturerade intervjuer. Anledningen till att vi valde 

att använda oss av kvalitativ metod är för att vi vill försöka skönja tidigare icke kända 

företeelser och innebörder på vår undersöka organisation, snarare än att undersöka om 

det existerar något samband mellan dem, vilket den kvantitativa analysen ofta används 

till (Starrin & Svensson 1994:23). Låt oss här komma med ett kort exempel kring hur vi 

tänker. Vi är intresserade av att försöka förstå vad organisationsförändringen på vårt 

undersökta bemanningsföretag innebar för varje medarbetare och om detta i sin tur 

sedan ledde till förändrad arbetsprestation. Med dessa premisser som grund, ter det sig 

naturligt med ett kvalitativt metodval. Hade vi istället varit intresserade av att 

undersöka om det exempelvis fanns ett direkt samband mellan företagets 

organisationsförändring och ett ökat förtroende för ledningen, hade vi istället valt en 

kvantitativ metod. Det är helt enkelt forskningsfrågorna som avgränsar och leder in oss 

på det mest lämpade metodvalet (Starrin & Svensson 1994:25). 

 

3.1 Avgränsning 

Vi har avgränsat oss till att undersöka de anställda vid företagets lokala kontor i en stad i 

Norrland. Anledningen till detta är att det undersökta kontoret är organisationens 

huvudkontor, där beslutet om förändringen togs. Kontoret har dessutom flest 

internanställda vilket underlättade för oss vid val av intervjukandidater. Vidare hade 

den tidigare verkställande direktören sin arbetsplats på detta kontor, varvid vi 

misstänkte att personalen därför kunde ge den bästa bilden av förändringens 

händelseförlopp.   

 

Vårt fokus ligger kring hur personalen, det vill säga konsultcheferna, upplevde samt 

påverkades av förändringen. Vi har därför inte lagt någon större vikt på 

organisationsförändringens inverkan på företagets ekonomiska resultat. Vad gäller 
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insamling av data, valde vi att avgränsa oss till individer som arbetade på företaget vid 

tidpunkten för förändringen och således deltog i förändringsprocessen. De som jobbar 

på företaget idag men som inte var med om förändringen, blev därför utelämnade i vår 

undersökning.   

 

3.2 Undersökningsdesign 

I en semi-strukturerad intervju behöver man nödvändigtvis inte använda sig av 

frågeformulär eller checklistor, som under den strukturerade intervjun. Däremot ställs 

kravet att man ändå upprätthåller en viss struktur genom att, redan innan 

intervjutillfället, ha valt ett antal teman som frågorna ska baseras på. Detta för att 

underlätta vid den senare analysen (Bell 2006:162). I semi-strukturerade intervjuer är 

det också viktigt att ge informanterna utrymme att fritt diskutera och mer djupgående 

gå in på hur de tycker och tänker kring vissa ämnen (Bell 2006:162). 

 

Gällande dessa semi-strukturerade intervjuer som metod för vår datainsamling, så 

motiverar vi detta med att de bland annat ger oss en hög flexibilitet, som i sin tur gör att 

vi kan utforma frågor, teman och liknande på ett förhållandevis fritt sätt (Bell 

2006:158). Via en intervju kan vi dessutom följa upp spontana idéer och gå in djupare på 

motiven bakom informanternas svar, något som inte är möjligt vid exempelvis en 

kvantitativ enkätundersökning (Bell 2006:158). Vi kan även sträva efter att försöka 

analysera på vilket sätt - alltså tonfall, huruvida de verkar ansträngda och så vidare - 

informanterna väljer att svara på de frågor som ställs och även följa upp intressanta svar 

med följdfrågor (Bell 2006:158). En eventuell nackdel med denna metod är att 

utformandet, och genomförandet, av intervjuer är väldigt subjektivt och sker utifrån 

våra premisser, vilket exempelvis kan influera hur vår intervjuguide kommer att vara 

utformad (Bell 2006:158). Vi vill dock poängtera att den subjektiva vinkeln på vår metod 

inte nödvändigtvis behöver vara något negativt. Detta eftersom att de öppna frågorna 

ändå gav informanterna möjligheten att svara fritt hur de kände kring ett visst fenomen. 

I och med att vi satte en subjektiv prägel på våra frågor så kunde vi, som besatt viss 

förhandskunskap kring detaljer rörande organisationsförändringen, dessutom 

formulera frågorna utifrån den information vi redan hade. Detta för att på ett så effektivt 

sätt som möjligt kunna undersöka bakomliggande teman i informanternas svar.  
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Vid utformandet av vår intervjuguide använde vi oss av några olika källor som stöd, 

även om vi även utgick från våra egna erfarenheter och kunskaper för att forma guiden 

åt det håll vi ville. Vi utgick bland annat från Brymans (2011:419) tips och 

grundläggande råd vid utformning av en intervjuguide. Initialt så skapade vi ett antal 

teman med frågor som följde en röd tråd. Dessa frågor skrevs i intervjuguiden i en 

bestämd ordningsföljd, även om vi ständigt hade i åtanke att vi eventuellt skulle bli 

tvungna att ändra följden för att anpassa oss till informanten och dennes svar. För att få 

utförliga svar formulerade vi frågor på ett sätt som underlättade att få svar på 

 n    ökn n  n    å    älln n   . M         m n           n   k “j -och-nej-  å o ”,     

    n än   o      “   ,     o       ö ”   m           äll     å o  på          pl     p åk 

som passade och var lättförståeligt för respektive informant. Intervjuguiden i sin helhet 

finns som bilaga till denna uppsats.  

 

De teman vi valde att bygga vår intervjuguide på kretsade bland annat kring 

informanternas delaktighet i förändringsprocessen, upplevda psykosociala arbetsmiljö, 

kommunikation, motivation och arbetsmoral samt dennes uppfattade kravbild före och 

efter förändringen. Vår förhoppning var att vi, med dessa teman som utgångspunkt, 

skulle kunna koppla informanternas svar till relevant teori och på så sätt kunna ge en 

detaljerad samt nyanserad skildring av deras subjektiva upplevelser och slutligen kunna 

koppla detta till studiens syfte.  

 

3.3 Urval 

De individer som utgjorde urvalsgruppen i vår studie är de personer inom vårt 

undersökta bemannings- och rekryteringsföretag som var anställda då företaget 

genomförde en organisationsförändring. Då dessa individer, på förfrågan, kommer att 

vara helt anonyma under arbetets gång, kommer vi att referera till dem som: 

 

Person 1 (P1 VD) 

Person 2 (P2) 

Person 3 (P3) 

Person 4 (P4) 

Person 5 (P5) 

Person 6 (P6) 
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Person 7 (P7)  

 

För att bevara fullständig anonymitet kommer vi fortsättningsvis inte att uppge 

informantens ålder eller om denne är en kvinna eller man. Anledningen till att vi väljer 

att benämna P1 som VD är för att få förståelse för dennes svar då de kan skilja sig en 

aning från personalen i övrigt. Det finns trots allt en risk att individen, genom sina svar, 

ändå kommer att avslöja att denne befinner sig i en ledarposition.  

 

3.4 Datainsamling och bearbetning av data 

Ett första steg i att nå ut till våra intervjukandidater var att skriva ett kortare 

presentationsbrev. I brevet framgick vilka vi är, vart vi studerar, syftet med intervjuerna 

och kort om uppsatsens inriktning. Presentationsbrevet förklarade även de etiska 

riktlinjer vår forskning kommer att följa, det vill säga att vi förklarade varför vi vill 

intervjua dem, vilken typ av frågor vi kommer att ställa, vad vi ska göra med 

informationen vi har fått fram samt vilka som kommer att ha tillgång till datamaterialet 

(Bell 2006:157). Vi klargjorde dessutom att informanterna kommer att vara helt 

anonyma. Detta brev skickade vi till alla deltagare via epost ungefär en vecka innan 

intervjutillfället. Intervjuerna utfördes med hjälp av den tidigare nämnda egenhändigt 

komponerade intervjuguiden. Vid utformandet av frågor valde vi att följa en vedertagen 

         l. D     ll  ä  : “ n   l   n     å o ,  n   o    l     ö    ä  n n   ,  n fråga i 

taget och inga värderade f å o ” (B ll 2006:159). Det ställdes inte heller några frågor av 

hypotetisk natur, eftersom att dessa lätt kan framkalla diffusa och icke 

verklighetsförankrade svar. 

 

Inför varje intervjutillfälle började vi med att fråga om det var okej för informanten att vi 

bandade intervjun. Detta för att vi skulle få en mer heltäckande överblick och lättare 

kunna analysera det insamlade materialet. Det ska påpekas att många forskare hävdar 

att ett inspelat datamaterial alltid ska transkriberas. Om transkribering av inspelat 

material inte utförs, menar dessa forskare att intervjuaren kan påstå vad som helst och 

      nn  k n  o m l    “     ” som passar ens syfte (Bell 2006:166). Vi valde dock att 

inte transkribera allt inspelat material, detta för att vara så tidseffektiva som möjligt då 

en fullständig transkribering av inspelat material är för tidskrävande under detta 

tämligen korta examinationsarbete. Genom att begränsa oss på detta sätt kunde vi välja 

att transkribera endast de frågor och svar som rörde våra tidigare utstakade teman samt 
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som vi ansåg var av vikt för studiens syfte. Denna typ av kortare och konkretiserade 

transkribering underlättade dessutom bibehållandet av informanternas anonymitet då 

vissa svar var av både personlig och känslig natur. Denna anonymitet var något som 

flertalet av informanterna påpekade var av stor vikt för dem.  

 

Vi visste på förhand att det faktum att en informant blir inspelad, kan innebära att denne 

inte alltid ger ärliga svar (Bell 2006:165). Det ska även sägas att informanterna 

naturligtvis gavs möjligheten att tacka nej till att bli inspelade. Lyckligtvis så var det 

ingen som tackade nej till detta.  För att på ett effektivt sätt kunna få med det viktigaste 

från intervjuerna, fick en av uppsatsförfattarna sköta själva intervjun medan den andra 

antecknade förloppet. Den som antecknade skrev dessutom ned tidsstämplingar för citat 

som ansågs vara av vikt för den senare analysen.  

 

Bearbetning av datamaterialet gick till på så sätt att vi transkriberade utifrån inspelade 

samtal, där citat som vi ansåg vara överflödiga och ovidkommande inte kom med i det 

slutgiltiga resultatet. Vad gäller kategorisering av svaren så var det en relativt enkel 

uppgift, då vi redan på förhand hade kategoriserat in frågorna utifrån teman skapade för 

att ge svar på våra frågeställningar. Utifrån dessa premisser bestämde vi själva vilket 

tema ett svar sedan kategoriserades under. 

 

3.5 Kvalitetssäkring av insamlad data 

För att skapa trovärdighet i vårt insamlade material, och därmed även i resultatet, 

säkerställde vi att forskningen utförts i enlighet med gällande forskningsregler. Ett sätt 

för att uppnå detta kan vara att använda sig av det Bryman (2011) kallar för 

respondentvalidering. Respondentvalidering är en process där forskare förmedlar sitt 

resultat till de individer som på ett eller annat sätt har ingått i undersökningen (Bryman 

2011:353). Syftet med denna validering är att vi som forskare ska få en bekräftelse på 

att det vi förmedlar i vårt resultat är riktigt och förankrat i empirin. Det finns flera sätt 

att genomföra en respondentvalidering. Vi valde att lämna en redogörelse via e-post till 

varje deltagare för vad de har sagt under intervjutillfället och hur vi har tolkat 

materialet. Genom detta hoppas vi att vårt tolkade resultat kan styrkas av deltagarna 

själva. 
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För att ytterligare styrka tillförlitligheten i vår studie tog vi stöd i de fyra delkriterierna - 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera - som 

beskrivs av Bryman (2011:354-355). Trovärdighet handlar om att skapa trovärdighet 

för materialet genom att använda de forskningsregler som finns och bland annat låta de 

personer som har undersökts få möjlighet att bekräfta att det som har tolkats i resultatet 

stämmer överens med deras egna uppfattningar om sin sociala verklighet. Detta sker 

genom vår tidigare nämnda respondentvalidering (Bryman 2011:354-355). 

Överfarbarheten kan förklaras som utförliga redogörelser av det studerade fenomenet, 

vars syfte är att förse andra personer och/eller forskare med en grundlig och välfylld 

databas. Denna databas ska sedan kunna användas till att avgöra huruvida resultaten är 

överförbara till en annan miljö (Bryman 2011:355). Pålitlighet är den kvalitativa 

forskningens motsvarighet till den kvantitativa forskningens reliabilitet och handlar 

kort om att man, som forskare, skapar en så tydlig och utförlig redogörelse för alla faser 

av forskningsprocessen som möjligt. Sammanfattat så innebär detta att forskarna, det 

vill säga vi, redogör för allt från syftesformulering till urvalspersoner till analys av data 

och så vidare (Bryman 2011:355). Om rapporten har hög pålitlighet så ska andra 

forskare i liknande sammanhang, kunna upprepa forskningen och få liknande resultat.  

 

Genom att följa rådande praxis kring rapportskrivning i universitetssammanhang, vilket 

bland annat innebär att löpande redogöra för alla moment i uppsatsen och 

undersökningen, ämnar vi att skapa en bra grund för att arbetet ska kunna hålla en hög 

grad av pålitlighet. Möjligheten att styrka och konfirmera är, som vi ser det, det svåraste 

kriteriet att möta då det handlar om att säkerställa att man inte agerat i god tro och låtit 

personliga värderingar och eventuella teoretiska inriktningar influerat forskningen 

(Bryman 2011:355). Med vetskapen om att detta är ett av de fyra kriterierna för att 

uppnå tillförlitlighet, så försöker vi att upprätthålla en så objektiv syn på forskningen 

som möjligt. Detta gjorde vi genom att bland annat kontinuerligt granska varandra och 

se till att inga personliga värderingar eller liknande slinker genom.  

 

3.6 Etiskt förhållningssätt 

Denna typ av intervjuforskning genomsyras alltid av olika moraliska och etiska frågor. 

Det menar Kvale & Brinkman (2014:98-99, med ref. till Birch m.fl. 2002:1) beror på att 

det kan vara svårt att forska om subjektiva åsikter, som sedan ska presenteras i 
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offentliga miljöer. För att följa rådande principer gällande etisk behandling, tar vi stöd i 

V   n k p  å          “Fo  kn n      k  p  n  p  ”. In    j k n         k   ky     

från otillbörlig insyn och får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada eller 

liknande kränkning. Detta sker med hjälp av individskyddskravet, vilket alltid ska stå 

som grund för alla typer av etiska överväganden inom samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet 2002:5). För att individsskyddskravet ska upprätthållas gäller det att 

forskningen följer fyra delkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskarna ska upplysa samtliga forskningsdeltagare om 

uppgiftens syfte, villkoren för deras deltagande samt alla tänkbara aspekter som kan 

påverka deras vilja att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002:7).  

Samtyckeskravet innebär att forskarna har alla deltagares bekräftade medgivande till att 

delta i studien samt att samtliga deltagare har möjlighet att när som helst avbryta sitt 

deltagande om så önskas (Vetenskapsrådet 2002:9).  

 

Konfidentialitetskravet innebär att allt insamlat material behandlas med största möjliga 

konfidentialiet, exempelvis genom att känsliga uppgifter inte hamnar i fel händer 

(Vetenskapsrådet 2002:12). Detta blir extra viktigt i en uppsats som denna, då alla 

deltagare dessutom ska förbli anonyma.  

 

Nyttjandekravet innebär att insamlat material endast används av för studien utsedda 

forskare och att det inte får lånas ut eller säljas till obehöriga. Insamlat material får inte 

heller användas i icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002:14).  

 

Genom att vi följde dessa fyra krav är vår förhoppning att deltagarna kände sig trygga i 

att bli intervjuade och att de känner att den information de delgav ska behandlas 

fullständigt konfidentiellt. Vår förhoppning är att detta således ledde till öppna och 

utförliga svar med en subjektiv prägel.  

 

3.7 Metoddiskussion 

Eftersom att denna uppsats är av kvalitativ struktur och ämnar fånga upplevelsen av en 

organisationsförändring på personalen vid ett och samma företag, så kommer resultatet 

inte vara generaliserbart och kunna appliceras på andra individer i en annan, om än 
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liknande, miljö. Denna typ av urval blir av stickprovsnatur, det vill säga att den utgör en 

del av populationen, men kan inte på ett representativt sätt utgöra en miniatyr 

av/spegla den (Bryman 2011:179). För oss innebär detta att denna uppsats är intressant 

ur vårt undersökta företags perspektiv, men kanske inte lika intressant ur ett annat 

företags perspektiv. Detta då det förmodligen tillkommer nya, unika, omständigheter vid 

varje typ av organisationsförändring som kan försvåra applicerandet av resultatet från 

just denna studie. Vi kan alltså inte generalisera våra slutsatser på hela populationen, 

men med stöd i våra teorier hoppas vi få en förståelse för varför personalen i en 

situation liknande den vi har undersökt, reagerar som de gjorde under förändringen.  

 

  



 

 

 20 

4 RESULTAT OCH ANALYS 

I följande avsnitt presenterar vi dels det resultat som har utvunnits ur det insamlade 

datamaterialet, samt analyserar detta med stöd av de teoretiska utgångspunkter och den 

tidigare forskning som presenterats i ett tidigare avsnitt. 

 

4.1 Personalens deltagande i förändringsprocessen  

Att personalen får möjlighet att vara delaktiga i en organisationsförändring kan mycket 

väl vara nyckeln till framgång. När personalen involveras och känner att de kan vara 

med och påverka, kan detta motverka eventuella konflikter som kan uppstå till följd av 

brist på information. Människan har ett naturligt trygghetsbehov och dessa typer av 

större förändringar kan ofta mötas med stor skepsis. Därför är det av stor vikt att 

samtliga individer, som på ett eller annat sätt påverkas av en förändring, är med på 

resan. Detta görs lättast genom att de involverade informeras och, i viss mån, får 

möjl          på   k   ll   å m n  on  komm    ll   l . “S än     ö    ” k n       n lä   

utväg för ledningen att slippa oroa sin personal i onödan, eftersom att det personalen 

inte vet kan de inte heller lida av. Detta är dock ett tillvägagångssätt som på längre sikt 

snarare kan visa sig ha väldigt negativ effekt, då personalen ändå märker att något pågår 

och således reagerar negativt på att de inte får ta del av informationen.  

 

Det var mycket stängda dörrar och hysch hysch från ledningen vilket gjorde att folk 

gick runt och funderade på vad som egentligen hände. Detta tror jag är det sämsta 

sättet att hantera ett problem inom ett företag, speciellt på ett litet företag. (P3).  

 

Näe, jag fick ingen information innan. Men vi märkte ju att det gick tungt. Sen är det 

ju ett litet kontor också där jag har jobbat länge, så det pratas givetvis lite. Men rent 

officiellt så fick vi informationen om förändringen ungefär samtidigt som det hände. 

Men man visste ju redan att något var på gång... (P6) 

 

Det vet jag inte, men eftersom jag inte vet så fick jag väl kanske inte det. Från den 

ena dagen till den andra fick jag veta att VD:n var avsatt och så var det med det. (P4)  

 

Brist på information gjorde att ingen riktigt visste vad som pågick. Ärligt talat hade 

jag ingen aning själv om att det var så illa som det var, det har jag förstått först 

efteråt. Men de stängda dörrarna kanske gjorde att man märkte att något var på 

gång. Det var på sätt och vis som om en tung luft genomsyrade kontoret. (P4)  
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Som vi tidigare har nämnt kan det vara av vikt att personalen får komma till tals under 

en förändringsprocess. Vår empiri visar emellertid att åsikterna går isär bland 

informanterna i vår undersökning.  

 

Ja, vi gav information till personalen. Vi intervjuade alla interna för att få höra deras 

bild. (P1 VD)  

 

Jag tror att varken jag eller nån annan hade något att säga till om. Det var 

ledningsgruppen som helt och hållet skötte och hanterade information kring 

förändring. Alla de som hade någon möjlighet till att tycka och tänka befann sig på 

ledningsnivå. Eller alla har väl haft en chans att tycka, men inte att påverka. (P3)  

 

När det väl presenterades för oss fick nog alla ge sin syn på det. Men jag vet inte om 

vi hade någon direkt möjlighet att påverka besluten. (P4) 

 

Två punkter som Iverson och Zatzick menar är av yttersta vikt vid en 

organisationsförändring som bland annat innebär nedskärningar, är att ledningen ger 

klar och tydlig information om förändringen och dess innebörd och att personalen får 

komma till tals under processen. Vi kan från flertalet informanter, bland annat P3 och 

P4, notera att dessa punkter inte uppfylldes på ett tillfredsställande sätt på vårt 

undersökta företag vilket kan vara en bidragande faktor till att flera ur personalstyrkan 

kände oro och upplevde att det rådde en tung och tryckt stämning på jobbet under 

förändringsperioden. Extra intressant blir detta eftersom att P1 VD hävdar att alla 

internanställda intervjuades i samband med förändringen för att få möjlighet att ge sin 

bild av det hela. Hade kommunikationen från ledningen varit tydligare gällande hur 

organisationsförändringens syfte och hur den skulle komma att påverka de anställda, 

hade förmodligen en stor del av oron kunnat undvikas. Detta skulle även visa att 

ledningen bryr sig om de enskilda individerna inom organisationen. Att alla individer 

känner att de är värdefulla för organisationen kan vara av vikt för att företaget ska 

behålla en hög produktivitet under förändringen (Iverson & Zatzick 2011:30).  

 

En intressant observation på just vårt undersökta företag är att personalen, så här i 

efterhand, inte känner att de hade velat ha ett större inflytande i förändringsprocessen.  
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Hade du frågat mig då så hade jag säkert velat ha större inflytande, men idag känner 

jag inte att det hade varit nödvändigt. Jag hade nog faktiskt själv gjort samma sak 

som dåvarande VD om jag själv ställdes inför samma uppgift i framtiden. (P2)  

 

Nej, jag kände inte att jag just då ville ha något större inflytande. Jag kände att jag 

inte riktigt hade mandat och varit med och skapat det, så… (P6) 

 

Nej inte utifrån min arbetssituation då, hade jag inget behov av att ha mer 

inflytande. (P4)  

 

Nej jag har inget behov av det, och så här i efterhand kan jag tycka att det inte är 

något som vi ska ha något inflytande över. Det är en ledningsfråga. (P3) 

 

Här får vi alltså veta att informanterna inte kände att de velat ha ett större inflytande i 

förändringsprocessen. Anledningen till att dessa informanter kände att de inte ville ha 

ett större inflytande, tolkar vi som att de inte ansåg sig vara tillräckligt värdefulla för 

företaget för att komma med sådana inlägg, vilket visas genom citat från empirin som 

exempelvis ”     ä  ä   n l  n n    å  ” o   ”[…]j   kän       j    n     k          

m n   ”.  Även detta  

 

4.2 Den nya organisationen 

En organisationsförändring påverkar naturligtvis all personal i ett företag på flera olika 

sätt. Allt från vardagliga rutiner till arbetslagets moral och arbetets frihet kan förändras 

och få nya innebörder. Men hur vet man att organisationen har genomgått en förändring 

och varför den har genomförts? På vårt undersökta företag visade det sig vara väldigt 

individuellt hur varje enskild informant upplever att företaget och organisationen 

faktiskt har genomgått en förändring. Något som flera informanter däremot har 

uppmärksammat är att företaget nu verkar ha gått tillbaka till hur det var ”  ån  ö j n”. 

För att förstå vad de menar med detta, behöver man först veta att vårt undersökta 

företag kan sägas ha befunnit sig i tre olika faser sedan starten för 15 år sedan. Den 

första fasen, som vi kan kalla för startfasen, var när företaget gick förhållandevis bra och 

var välmående. Den andra fasen, mellanfasen, var en tung period kantad av negativa 

ekonomiska trender, där företaget i princip slogs för sin överlevnad. Den tredje och sista 

fasen, det vill säga den fas som företaget befinner sig i just nu, är efter att företaget har 

genomfört sin organisationsförändring och hamnat på fötter igen.  
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Vi har gått från att ständigt försöka växa och istället försöka smala ned och att 

fokusera på existerande kunder, det vill säga mer eller mindre som vi hade det före 

den lite tyngre perioden. (P4) 

 

Jag tycker att vi har hittat tillbaka till det sätt vi arbetade innan hela det här 

inträffade. Vi har en närmare dialog med varandra idag. Förut så hade man inte så 

mycket kontakt med de man inte jobbade med, men nu är det mer öppna dörrar och 

vi har insyn i vad nästan alla gör. På det sättet kan man hjälpa andra och även få 

hjälp själv på ett helt annat sätt. Nu kan man bara gå över till en kollega och bolla 

idéer eller fråga efter tips om man vill. (P5) 

 

Sedan förändringen så har vi gått tillbaka till det som vi hade tidigare. Företaget nu, 

är inte på samma sätt som innan VD:n tillträdde. Vi har anpassat oss så pass bra att 

vi idag trivs ännu bättre på jobbet. Vi har en bättre dialog mellan varandra och det 

är öppnare typ. Omorganisationen var nog räddningen. (P6) 

 

En av anledningarna till att vårt undersökta företag överhuvudtaget tvingades genomgå 

en stor organisationsförändring, var att konkurrensen utifrån blev för hård vilket i sin 

tur medförde att vissa kontor fick stängas. I svaret från P4 här ovan, får vi bland annat 

veta att företaget har gått från en tidigare expansionsinriktad affärsplan till ett mer 

lokalt fokus. Denna förändringsprocess kan förklaras med stöd av contingency-teorins 

mest grundläggande tanke på att det är omgivningen som avgör vilken 

organisationsform som är bäst vid en given tidpunkt (Johansson 1997:68). Flera 

informanter, exempelvis P5 och P6 här ovan, berättar om en förändring, från tidigare 

stängda dörrar, till ett betydligt öppnare klimat där medarbetarna känner att de kan 

prata med chefen på ett annat sätt. Det har helt enkelt blivit en kortare sträcka mellan 

medarbetare och chef. Något vi har uppmärksammat under analysen av informanternas 

svar är att det råder en gemensam uppfattning i arbetslaget om att gruppen nu är 

tightare och har större förståelse för varandras yrkesroller på ett annat sätt än tidigare. 

Detta innebär att det är lättare för organisationens medarbetare att ta hjälp av varandra 

vid eventuella problemsituationer och hinder, eftersom att alla strävar efter samma mål 

- att göra kunden nöjd.  
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Några andra sätt som flera informanter menar karaktäriserar 

organisationsförändringen på just vårt undersökta företag är att man dels har en 

tydligare affärsplan, där målen numer känns realistiska utifrån företagets storlek. Det 

andra sättet är hur företaget har gått från att vara uppdelat i två områden - resurs och 

kompetens - till att nu stå på ett och samma ben.  

 

[...]dessutom tycker jag att vår målsättning är mer realistisk nu. Den största 

förändringen skulle jag säga är det faktum att vi inte längre är uppdelade i två delar, 

utan har slagit samman organisationen och dess kulturer. Tidigare hade vi dessutom 

ännu fler kontor, men eftersom att vi med den nuvarande affärsplanen är mer lokalt 

fokuserade, kunde vi avveckla några kontor och skaffade samtidigt en platschef till 

varje kontor.  (P1 VD) 

 

Vi har numera en affärsplan som lyfter fram företagets fördelar istället för våra 

nackdelar. Jag skulle säga att det finns fyra steg som tyder på att vi har genomgått 

en förändring. Först och främst själva organisationsförändringen där företaget inte 

längre är uppdelat, dels en ny affärsplan med realistiska mål, dels att vi faktiskt når 

målen och slutligen att vi känner att vi har ett roligt jobb. Dessa fyra steg skulle jag 

säga är en produkt av förändringen och affärsplanen. (P2)  

 

Svaren från informanterna som indikerar ett friare informationsflöde och en öppnare 

kommunikation, exempelvis genom det P5 och P6 påpekar i sina svar, går hand i hand 

med det Ashkenas (1997) berättar om en organisations genomträngliga gränser. En 

sådan organisation underlättar ett friare utbyte av både idéer och information mellan 

samtliga anställda. Det friare informationsflödet bidrar till att medarbetarna lättare 

förstår företagets målsättningar, vilket i vår empiri styrks av det bland annat P1 VD och 

P2 säger om tydligare affärsplan och en mer realistisk målsättning (Ashkenas 1997:64). 

I våra samtal med informanterna har det framgått att företagets anställda har anammat 

det fria informationsflödet och många påpekar att det idag är väldigt lätt att bara gå till 

en kollega för att bolla idéer och tankar eller få tips om eventuella kundmöjligheter. Det 

faktum att företaget, som P2 påpekar, dessutom har lättare att nå sina mål genom den 

nya affärsplanen verkar även det vara något som sporrar arbetslaget att fortsätta på den 

inslagna vägen.  
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En informant menar att det är själva styrsättet som är den största skillnaden, då 

företaget idag har gått från en top-down-styrning till att istället vara horisontellt styrt 

med lokala platschefer på varje kontor. I vårt undersökta fall innebär detta att man har 

gått från att tidigare ha haft en chef för varje område - bemanning, rekrytering och 

omställning - till att idag ha en och samma chef för samtliga avdelningar.   

 

Jag är egentligen lite annorlunda och har verkat inom alla tre områden och då hade 

jag olika chefer inom varje avdelning. Efter förändringen finns det en chef som 

ansvarar för alla tre områden. (P3) 

 

Det faktum att varje kontor i Sverige har en egen platschef, har i praktiken inneburit att 

alla chefer har ökade mandat och kan ansvara för beslut och olika försäljningar inom 

respektive eget område. Att medarbetarna har fått en lokal platschef, innebär dessutom 

att de är närmare sin chef och kan fatta beslut på ett snabbare och effektivare sätt.   

 

[...]vi har friare händer nu, det var mer styrt tidigare. Jag gillar ju lite mer frihet och 

att få göra lite som jag vill. Jag vill inte att någon ska säga åt mig att jag ska träffa si 

och så många personer på intervju varje vecka. (P4) 

 

Platscheferna på de olika kontoren har idag större mandat och det har även alla som 

jobbar. Dessutom är cheferna närmare medarbetarna eftersom de befinner sig på 

samma kontor (P1 VD) 

 

Vad gäller företagets nya styrsätt, framgår det av informanternas svar att det idag är 

lättare att få tag på chefen om det är någonting eftersom att chefen alltid är på plats. Likt 

det Ashkenas (1997) beskriver har detta medfört en betydligt mer horisontell 

styrningsmodell än den tidigare pyramidformade, eftersom att informationen numer 

flödar friare genom organisationen och besluten kan fattas på en lämpligare nivå 

eftersom att de inte behöver gå genom andra kontor. Just detta är den största skillnaden 

gällande styrsättet rent organisatoriskt. Den mest påtagliga förändringen har emellertid 

skett på kontoren utanför det vi har valt att undersöka, eftersom att dessa kontor nu har 

fått lokala platschefer med egna mandat, vilket P1 VD påpekar i sitt svar. Innan 

förändringen var en och samma person chef för samtliga kontor i Sverige och hade sin 

bas på kontoret vi har undersökt. Detta innebar att beslutsprocesser tidigare var mer 
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tidskrävande, eftersom att övriga kontor var tvungna att gå genom ett annat kontor för 

att få direktiv och sina uppgifter och åtaganden godkända.  

 

 

4.3 Organisationsförändringens inverkan på yrkesrollen 

Det är vanligt att individers yrkesroller förändras i och med en organisationsförändring. 

Vissa får helt nya arbetsuppgifter och arbetstider, andra får förändra sina 

tillvägagångssätt för att uppnå resultat.  Vår empiri visar att detta i viss mån har skett 

även för våra informanter.  

 

Omsättningsmässigt har jag en lite mindre men mycket roligare roll idag. Jag känner 

att jag i min nuvarande tjänst får valuta för min kompetens. (P2)  

 

Skillnaden i arbetsdagen är att den nu har blivit lättare på så sätt att jag får mer 

hjälp av hela organisationen än tidigare. Nu kan jag dessutom välja mer själv hur jag 

förlägger arbetsdagen. (P3)  

 

Jag kan styra arbetstider på ett helt annat sätt nu. Det beror på att kunderna är i 

fokus nu och det är de som ”sätter tiderna” och det förstår ju även min chef. (P4) 

 

Här kan vi alltså se, genom svar från P3 och P4 att de anställdas tidsmässiga 

strukturerar har förändrats, vilket i sin tur kan vara en del i att företaget idag både går 

och mår bättre. Alla individer har sina egna tidsmässiga strukturer vilka de skapar 

genom dagliga rutiner och hur de väljer att utföra sina uppgifter, alltså sina 

tillvägagångssätt. Lee, H. & Lee, J. (2008:366 med ref. till Orlikowski & Yates) menar att 

en förändring av sådana tidsmässiga strukturer är nödvändiga för att öka en 

organisations effektivitet. Svaret från P2 här ovan, indikerar att denne känner sig mer 

motiverad att arbeta idag och just arbetstidsupplägget kan användas för att motivera 

personalen. I Gilley, A. et als. (2009) studie fick personalen bland annat svara på frågan 

om vad som motiverade dem i arbetet. En fjärdedel av alla informanter menade att det 

faktum att ledningen stod på deras sida gällande tid och upplägg av arbetsuppgifter var 

den största motivatorn och att de fick den tid de behövde för att lösa problem och 

slutföra sina uppgifter. Detta stämmer väl överens med det bland annat P4 nämnde, om 

att denne har chefen med sig och kan lägga upp sitt arbete och sätta sina tider själv.  
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Något annat som kan förändras är den kravbild som ställs på de anställda. Vår empiri 

visar att många upplever kraven som både högre och tydligare efter 

organisationsförändringen och att detta nödvändigtvis inte behöver vara något negativt.  

 

Det ställs nog högre krav, vilket jag tycker är bra. (P6)  

 

Det är nog högre krav på mig nu, men det är nödvändigtvis inte på grund av att jag 

har mer att göra[...] (P1 VD)  

 

Jag har en tydligare och mer realistisk affärsplan nu, så det ställs väl både tydligare 

och kanske högre krav än förut. Men det är skönt, tycker jag. (P2)  

 

Vi finner det intressant att flertalet informanter, bland annat P6 och P2, menar att de 

idag har högre krav på sig, men att de ändå tycker att det är något bra. Vi vill här göra en 

koppling till sportens värld. Att spela i ligans bästa fotbollslag ställer enormt höga krav 

på lagets spelare, att fortsätta prestera och ligga på topp. Denna typ av krav anser vi 

dock vara av positiv karaktär, då det är roligare att spela i det bästa laget. Spelar man 

däremot i ligans sämsta lag, som kanske riskerar att åka ur divisionen, är kraven lika 

höga, men av mer negativ karaktär. Detta eftersom att det handlar om att prestera för att 

överleva, lite kniven mot strupen. I empirin går det att se att de anställda idag arbetar 

under en typ av frihet-under-ansvar-princip, där var och en själv får välja hur de väljer 

att lägga upp sin arbetstid och hur de väljer att gå tillväga - bara uppgiften slutförs. Detta 

innebär av naturliga orsaker att de upplever att det ställs högre krav på dem men att 

tydligheten i kraven ändå gör att de upplever det som något positivt.  

 

Som ett resultat av en förändrad yrkesroll kan även arbetsbördan bli förändrad, på 

grund av exempelvis nya tillvägagångssätt och rutiner.  

 

Det är mycket mer att göra idag tycker jag, men kopplar du det till hur man faktiskt 

mår så tror jag att de flesta skulle säga att de mår bättre idag. Det är destruktivt att 

jobba på en arbetsplats och känna att arbetsuppgifterna inte räcker till. (P2) 

 

Jag skulle nog säga att jag har mer att göra, alltså fler uppgifter. Men bara för att det 

blir mer så blir det inte jobbigare. Det är ju en del av utvecklingen, även för en själv, 

då man ges möjlighet att göra nya saker. Jag upplever det som att jag har mer att 

göra, fler utmaningar och mer att växa inom än förut. (P6)  
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Jag har mindre att göra idag, vilket jag tror är ett resultat av förändringen. (P7)  

 

Arbetsbördan är mindre.  Ansvarsområdena är bättre fördelade på olika personer 

idag, exempelvis genom att varje platschef fungerar som en egen VD.  (P1 VD) 

 

Här får vi veta att några informanter, exempelvis P7 och P1 VD anser att de har mindre 

att göra idag än vad de hade innan förändringen, medan P2 och P6 menar att de istället 

har mer att göra. I P1 VD:s fall kan detta rent logiskt ha att göra med det faktum att 

samtliga kontor idag har en egen platschef med egna mandat, vilket i sin tur innebär en 

mindre arbetsbörda på P1 VD. Vad gäller P7 kan det vara så enkelt att denne upplever 

arbetsuppgifterna som roligare idag, när det går bra för företaget och att bördan därför 

uppfattas som mindre, detta går även hand i hand med det P2 säger om att man mår 

bättre idag, trots att man har mer att göra. Det P6 nämner om att roligare arbetsvardag, 

fler utmaningar och möjlighet till att växa inom organisationen anser vi vara en del av 

det Rubenowitz (2004) beskriver när han förklarar stimulans från själva arbetet. 

 

4.4 Den psykosociala arbetsmiljön 

Som vi tidigare har beskrivit kan den psykosociala arbetsmiljön bland annat förklaras 

som de fysiologiska och psykologiska faktorer som på ett eller annat sätt påverkar 

individer i sina arbetssituationer. Det är av absolut vikt att personalen har en välmående 

psykosociala arbetsmiljö, detta för att undvika långtidssjukskrivningar och andra 

negativa effekter. När individer befinner sig i en organisationsförändring av denna 

storlek så är det ofta oundvikligt att den psykosociala arbetsmiljön på ett eller annat sätt 

påverkas. Som vår empiri visar här nedan, så har denna negativa effekt på den 

psykosociala arbetsmiljön visat sig även hos de anställda på vårt undersökta företag. 

Följande berättelser beskriver hur personalen upplevde den psykosociala arbetsmiljön 

innan organisationsförändringen ägde rum.  

 

I samband med organisationsförändringen så hade vi ju den här ekonomiska 

svackan, vilket naturligtvis spelade in den psykosociala miljön.  Dessutom så hade 

den förre VD:n ett “jagande-av-pengar”-tänk, exempelvis genom att svara “Jaha, blev 

det inget mer?”. Detta påverkade naturligtvis den mentala arbetsmiljön. (P3) 
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“Det var mer dålig stämning och stress tidigare, det var lite nedstämt. Det var inte 

alls lika roligt att jobba då. (P5)  

 

När det började gå sämre för företaget så blev man mer osäker. Man märkte att det 

var fler som blev dämpade, och då drogs man själv med i det också. ”Så här ska det 

inte vara, så här var det inte förut och så här brukar inte de personerna vara” typ. 

(P6)  

 

[...]förut kanske jag var pressad över huruvida företaget överhuvudtaget skulle klara 

sig eller inte[...] (P2)  

 

En markant skillnad går att skönja i hur personalen upplever sin nuvarande 

psykosociala arbetsmiljö.  

 

I och med att vi inte behöver tänka på exempelvis huruvida företaget kommer att 

leva nästa månad eller inte skulle jag säga att den psykosociala arbetsmiljön är 

bättre. En förändring och VD-byte kan dessutom ha haft en bra effekt. (P2)  

 

Nu är det helt okej. Jag har en bra balans mellan jobb och privatliv. Vissa perioder får 

man ju slita lite mer, men så är det inom den här branschen. Det kommer ju lugnare 

perioder också. (P5) 

 

Det var ganska tråkigt att vara här förut, i och med stängda dörrar och så. Det var 

faktiskt skittrist att vara här och tankarna flög iväg åt andra håll och andra 

arbetsgivare. Genom förändringen så fick företaget andas ut lite och på sikt blev det 

betydligt skönare att gå till jobbet. Så mitt svar är att den psykosociala arbetsmiljön 

är väldigt bra och betydligt bättre än förut. (P4)  

 

Det är överlag bättre nu eftersom vi har fler möten och tätare kontakt med varandra, 

vilket bidrar till bättre stämning på jobbet. (P3)  

 

 

Vad gäller de fem punkter som Rubenowitz (2004) menar ska uppfyllas för en god 

psykosocial arbetsmiljö, tolkar vi svaren från de anställda som att det är flera av 

punkterna som idag uppfylls bättre än tidigare. Flera informanter uppger exempelvis att 

de idag har en tätare kontakt med både chef och övriga medarbetare, vilket de också 

menar bidrar till en bättre stämning på arbetsplatsen. Rubenowitz menar också att 



 

 

 30 

egenkontroll och stimulans i själva arbetet, är av vikt för en god psykosocial arbetsmiljö. 

I svaren som informanterna gav i ett tidigare avsnitt (4.3) kring hur deras yrkesroll har 

förändrats, är det flera som menar att egenkontrollen nu är väldigt hög, vilket vi 

exempelvis kan utläsa från P4:s svar om att denne kan styra sina arbetstider på ett friare 

sätt idag. Från P2 får vi veta att denne i sin nuvarande tjänst får valuta för sin kompetens 

på ett helt annat sätt. Båda dessa svar indikerar att den psykosociala arbetsmiljön 

upplevs som god. Även det faktum att informanterna idag arbetar under en så kallad 

frihet-under-ansvar-princip anser vi kunna vara en anledning till att företagets anställda 

idag har en större möjlighet att stimuleras av sitt arbete. Detta eftersom att de har fria 

tyglar i upplägget av sin arbetsdag, vilket medför en möjlighet till ett variationsrikt 

arbete med olika tillvägagångssätt beroende på situation och individ.  

 

Att det ställs höga krav på de anställda inom bemanningsbranschen är, vilket vi tidigare 

nämnt, inte någon hemlighet. Det är en ny bransch som växer sig allt större, vilket ställer 

enorma krav på anpassning och förmåga att kunna utvecklas i takt med samhällets krav. 

Att sörja för en mycket god arbetsmiljö är därför av vikt för att de anställda inte ska falla 

in i en ond spiral av kort- och långtidssjukdomar. Folkhälsomyndigheten (2013) skriver 

att individer som arbetar under ständigt höga krav eller saknar kontroll över sin egen 

arbetssituation, riskerar att råka ut för ohälsa och långtidssjukskrivningar. I svaret från 

P2 här ovan, får vi exempelvis veta att denne idag, till skillnad från förut, slipper oroa sig 

för huruvida företaget ska överleva eller inte. Denne individ har således en högre 

kontroll över sin arbetssituation idag och vi tolkar detta som att P2 därför har en godare 

psykosocial arbetsmiljö idag. Även om det inte går att skönja några direkta kopplingar 

mellan sjukskrivningar och vårt undersökta företags organisationsförändring, kan vi 

från vår empiri avläsa en markant skillnad i hur de anställda upplevde sin psykosociala 

arbetsmiljö och hur den förändrades. Utifrån informanternas svar, tolkar vi det som att 

den mest markanta förändringen i personalens psykosociala arbetsmiljö är hur mycket 

roligare arbetet upplevdes efter organisationsförändringen.  

 

4.5 Arbetsmoral och motivation 

Vilket vi tidigare har varit inne på, så påverkas alla människor av motgångar i 

arbetslivet. Vissa sporras och jobbar ännu hårdare medan andra kanske helt hamnar ur 

balans, med långa sjukskrivningar som följd. En av anledningarna, eller kanske rättare 
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sagt, den största anledningen till vårt undersökta företags organisationsförändring, var 

det faktum att man gick genom en tuff period rent ekonomiskt och i princip stod inför en 

eventuell konkurs. Dylika motgångar kan antingen få effekten att det för samman ett 

arbetslag eller drar isär det, om situationen inte förbättras.  

 

Det märktes absolut på moralen. Eftersom att den ekonomiska situationen var som 

den var och att organisationen var som den var så blev folk helt klart påverkade. 

(P3) 

 

Det var väldigt slitsamt. Folk höll andan lite grann och det fanns en allmän känsla att 

det gick tungt, men alla förstod nog inte riktigt magnituden. (P7) 

 

Det påpekas dock att moralen är bättre idag och att det är något som genomsyrar 

företaget, bland annat genom en högre stämning och att de anställda tenderar att vara 

mer hjälpsamma.  

 

Det märks i den mån att de anställda verkar hjälpa varandra i en mycket större 

utsträckning, vilket är ett resultat av förändringen. (P1 VD)  

 

Det är en roligare och gladare stämning nu liksom. (P5)  

 

Flertalet informanter menar att det är avsevärt mycket lättare och för den sakens skull, 

roligare att gå till jobbet idag. Detta i jämförelse med tiden innan förändringen. Själva 

vetskapen om att företaget har lyckats vända den negativa ekonomiska trenden verkar 

fungera som en motivator.  

 

Jämfört med läget vi hade strax innan förändringen är det betydligt lättare att gå till 

jobbet nu, eftersom att jag vet att företaget har lyckats vända den negativa trenden. 

(P3) 

 

Det är en jäkla skillnad att gå till jobbet idag. Jämför vi tiden då det var tufft med 

tiden då vi såg hur kurvan började vända, och syre tillfördes, så var det då ett 

fantastiskt roligt jobb att gå till. Det positiva blev naturligt också vardag till slut, så 

nu har man börjat vänja sig vid det. Men där och då så kände jag en oerhörd skillnad. 

(P2)  

 

Ja det är ju en bättre stämning nu överhuvudtaget. (P5) 
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Det är betydligt lättare. Jag behöver inte längre gå till jobbet och inte veta om 

företaget finns kvar när jag går hem. (P7) 

 

En organisationsförändring kan, som tidigare nämnt, ha betydande effekter på ett 

arbetslag då konflikter och osämja kan skava på arbetslagets sammanhållning. Lyckas 

man däremot att ta sig över ett hinder, eller lyckas lösa eventuellt grus i maskineriet, 

kan detta istället leda till en stärkt sammanhållning och en homogen grupp som 

förmodligen kan tackla framtida problem på ett effektivare sätt.  

 

Vi känner oss jäkligt starka. Ledningen har varit duktiga på att lyfta fram gruppen 

efteråt och vad vi har gjort som är bra. Min känsla är därför att vi, både som företag 

och som grupp, har blivit stärkta av allt det som har hänt… med att VD:n fick gå och 

sånt. (P3)  

 

Stämningen är bättre, vilket kan förklaras av att det är lättare att leva i en miljö där 

resultatet är positivt. (P7)  

 

Alla jobbiga perioder kan ju leda till att man stärks[...] (P5) 

 

 [...]det är klart att alla går stärkta ur något som man gemensamt har löst[...] (P2)  

 

Även organisationskulturen på företaget har genomgått flera förändringar under de 

senaste åren. Flera informanter, bland annat P3 och P5 här ovan, påpekar det faktum att 

gruppen har gått stärkt ur denna period av förändringar, vilket vi med stöd av Schein, 

anser kan ha bidragit till en stark kultur på företaget. Schein (1984) menar att om en 

grupp har en lång och gemensam historia, som innefattar situationer som har hotat 

deras överlevnad, så resulterar detta – om problemen löses - i en stark och mångsidig 

kultur. 

 

Flertalet informanter menar även att de är mer motiverade att arbeta, som en direkt 

produkt av organisationsförändringen. De motivatorer som nämndes var bland annat 

förändrat ledarskap, öppnare dörrar och gladare stämning.  

 

Jag var inte jättepositiv till förändringen på förhand utifrån de farhågor jag 

snackade om tidigare. Min motivation var därför till en början lite vacklande och jag 
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visste exempelvis inte hur det skulle fungera med att jobba under XXX. När 

förändringen väl hade genomförts så kände jag mig lika, om inte mer, motiverad än 

vad jag gjorde tidigare eftersom att ledarskapet visade sig fungera bra. (P3)  

 

Ja, jag är solklart mer motiverad. Nu har vi känning på att lyckas och det är en 

roligare vardag idag. (P2) 

 

Ja, idag känner jag väldigt hög motivation och stark arbetsglädje. (P5) 

 

Jag känner mig mer motiverad, just på grund av att det är tydligare vad som 

förväntas och vad målen är. Men allt är fortfarande i utveckling. (P6)  

 

Jag är mer motiverad nu. Det är roligare att jobba “tightare” och att jobba med det vi 

är bra på. Vi har slutat tänka “expandera” och tänker istället på de orter vi redan 

finns och att vi vill göra ett bra jobb för de kunder vi redan har. (P4)  

 

Ja, det är mycket roligare att jobba med svarta (positiva) siffror och mot en realistisk 

målsättning. (P1 VD) 

 

Något vi har varit inne på i uppsatsens avsnitt om teori- och tidigare forskning är hur 

forskning har visat att förändringar liknande de som har genomförts på vårt undersökta 

företag kan ha en negativ effekt på den kvarvarande personalens välmående och moral. I 

I    on o   Z  z  k          å  n    ök        lk n     k  “ own  z n ” - det vill säga 

nedskärningar inom företag - har för effekt på kvarvarande personals arbetsmoral. 

Dessa nedskärningar kan vara en del i en större organisationsförändring, vilket var 

något som skedde även på vårt undersökta företag, i form av de bland annat gick från ett 

nationellt till ett mer lokalt affärstänk och att de gjorde sig av med viss personal.  

Ur vår empiri kan vi emellertid avläsa att vårt undersökta företags 

organisationsförändring snarare har lett till bättre arbetsmoral hos medarbetarna, vilket 

vi bland annat kan läsa i citat från P7 och P5 där de konstaterar att det överlag råder en 

bättre stämning och att det är lättare att arbeta i en välmående organisation. Detta 

motbevisar det Iverson och Zatzick presenterar i sin studie, där de menar att en 

organisationsförändring ofta innebär en negativ effekt på personalens arbetsmoral och 

välmående.  
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Att företaget idag har öppnare dörrar och ett friare informationsflöde, menar vi har lett 

till att de idag har en bättre stämning och högre arbetsmoral. Detta styrks dessutom av 

det Iverson & Zatzick beskriver, det vill säga att ökad kommunikation och information 

gör personalen gladare och mer produktiv på jobbet. Ur vår empiri kan vi även avläsa att 

personalens motivation har ökat till följd av organisationsförändringen. Detta kan bero 

på att personalen idag upplever ett större organisatoriskt engagemang, vilket vi bland 

annat kan utläsa från P4 och P6 svar. Detta skulle i sådana fall stämma överens med det 

Gilley, A. et al. (2009) skriver om i sin studie. 
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5 SLUTSATSER 

I följande avsnitt kommer vi diskutera kort kring resultatet av vår studie samt hur vi anser 

att det går i linje med uppsatsen syfte och frågeställningar. Dessutom kommer vi diskutera 

förslag på framtida forskning och vad som har begränsat oss i vår studie.  

 

5.1 Slutdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur en stor organisationsförändring på ett företag 

inom bemanningsbranschen upplevdes av och påverkade företagets anställda. Vi 

hoppades få svar på hur pass deltagande personalen var i förändringsprocessen, hur 

personalen upplevde den nya organisationen, huruvida personalen upplevde att 

förändringen hade någon inverkan på deras yrkesroll, hur den psykosociala 

arbetsmiljön påverkades samt hur personalens arbetsmoral påverkades i och med 

förändringen. Utifrån vårt empiriska material kan vi se tydliga indikationer på att 

personalen på vårt undersökta företag, så här i efterhand, upplever att den stora 

organisationsförändring som de har gått genom som något positivt. Många menar att 

deras arbetsuppgifter kanske har ökat i mängd, men trots detta finner de arbetet att 

vara roligare och mer tillfredställande idag.  

 

Vi anser att vi relativt tydligt från vår empiri kan avläsa att det bästa sättet att genomgå 

en stor organisationsförändring är att få alla medarbetare med sig på resan. Detta görs 

enklast genom att man är mycket tydlig och öppen med vad som sker och kommer att 

hända, dels med företaget men även med de enskilda individerna. Företagets personal 

borde dessutom göras delaktiga i förändringsprocessen genom att få komma till tals 

innan beslut fattas. Genom att personalen får ge sin syn på olika händelser i 

förändringsförloppet så synliggörs personalen och man får dem att känna sig värdefulla. 

Genom ett sådant öppet tillvägagångssätt så kan ledningen undvika att oro sprider sig 

och det blir en allmänt dålig stämning på jobbet. Detta antagande från vår sida stärks av 

det faktum att flera informanter i vår undersökning slår fast att det idag råder ett 

betydligt öppnare klimat där det är lättare att komma till tals och där de har en närmare 

kontakt med närmsta chef.  

 

Vårt undersökta företag har gått från en affärsplan som säger att företaget hela tiden ska 

expandera till en affärsplan som enkelt kan förklaras med att företaget nu ska vårda det 
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de har och att de ska fokusera mer lokalt. Detta menar vi är av enorm vikt för att ett 

företag av denna storlek ska kunna överleva i en så pass konkurrenskraftig bransch. 

Detta lokala affärstänk har bidragit till att personalen känner att de idag har ett 

realistiskt mål och att de har en möjlighet att knyta en närmare och mer långvarig 

kontakt med sina kunder. Detta har även inneburit att varje kontor har fått en egen 

platschef, vilket har bidragit till att personalen idag har en kortare sträcka för att nå ett 

beslut och samtidigt på plats kan diskutera eventuella problem som uppstår.   

 

Till viss del kan vi i vår empiri utläsa att personalen idag har en något förändrad syn på 

sin arbetstid. Idag arbetar de anställda under en typ av frihet-under-ansvar-princip 

vilket har möjliggjort att de själva får lägga upp sin arbetsdag utifrån sina egna och 

kundernas önskemål. Detta har bidragit till en sundare arbetsdag ur ett rent 

arbetsmiljöperspektiv, då personalen själva får välja hur de vill angripa sina åtaganden 

och kan forma sitt privatliv därefter.  

 

Utgår vi från vår empiri så verkar de anställdas psykosociala arbetsmiljö vara betydligt 

bättre idag jämfört med hur den var i samband med förändringen, då kontoret, som vi 

var inne på tidigare, präglades av osäkerhet och oro. De anställda verkar ha en högre 

grad av egenkontroll i sitt arbete och dessutom uppleva högre stimulans, genom att de 

får utnyttja sina kompetenser och erfarenheter.  Detta går att koppla till att de idag 

jobbar mycket under eget ansvar. Den psykosociala arbetsmiljön blir naturligtvis även 

bättre av att personalen idag arbetar i ett företag som går bra och visar positiva siffror. 

Företaget genomgick trots allt en tung period innan förändringen och flera av 

informanterna i vår undersökning visste inte ens om de skulle ha kvar sitt jobb i slutet 

av månaden. I och med att den psykosociala arbetsmiljön har ökat så har även de 

anställdas arbetsmoral blivit bättre. Detta beror till stor grad på att det idag råder ett 

friare informationsflöde och att alla dörrar är öppna på ett annat sätt. Med all empiri 

insamlad och analyserad anser vi att vi har fått svar på många av de frågor vi på förhand 

hade. Studiens syfte var trots allt att undersöka hur en förändring av denna storlek 

påverkar personalen, vilket vi tycker har besvarats.   

 

Avslutningsvis kan vi bara konstatera att vi ser en tydligt uppåtgående spiral gällande 

både personalens välmående och företaget i stort. Företaget som vi har undersökt går 
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idag bättre, vilket i sin tur ger en mer motiverad och trygg personal som lättare kan 

knyta nya kunder. Även om delar av personalen från början kände sig osäker till om den 

här typen av förändrad företagsstruktur var lösningen på problemet, så har flera av dem 

under våra intervjuer berättat att de idag är mycket positivt inställda till förändringen 

och hur den kom att påverka både dem själva och företaget i stort.  

 

5.2 Förslag till framtida forskning 

Det finns flera saker som vi anser skulle vara intressant att studera vidare på vårt 

undersökta företag och dess personal. Exempelvis hade det varit intressant att särskilja 

ledning och chefers svar från övrig personal och på så sätt se huruvida åsikterna går isär 

eller stämmer överens. Något vi fann intressant men inte hade tid att utforska djupare, 

var det faktum att P1 VD nämnde att samtalet hade intervjuats för att få komma till tals 

inför och under förändringen, medan i stort sett alla i personalen hävdade att de inte 

hade fått någon utförlig information om förändringen på förhand.  

 

Ett annat förslag till framtida forskning är det, som vi tycker, självklara 

uppföljningsarbetet om huruvida det nya styrsättet har fungerat över en längre tid. Det 

är trots allt bara lite mindre än tre år sedan organisationsförändringen ägde rum på det 

undersökta företaget.  

 

5.3 Begränsningar i studien 

En begränsning i vår studie anser vi vara det faktum att företaget vi har undersökt har 

kontor även i andra städer än i den stad där vår undersökning har ägt rum. Det var i 

dessa andra städer som förändringen märktes allra mest rent strukturellt, då de fick sina 

egna platschefer och ökade mandat. Därför hade det varit intressant att undersöka även 

dessa kontor. Med detta sagt, så vill vi lämna även detta som förslag till framtida 

forskning.  

 

En annan begränsning är att vår studie har varit av kvalitativ art, vilket innebär att det 

insamlade datamaterialet speglas av subjektiva åsikter och tankar vilket kan göra det 

svårt att generalisera resultatet och sedan kunna använda det för att förstå andra 

organisationer och dess förändringar.   
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BILAGA 1 – Intervjuguide 

 

Intervjuguide 2015-04-16 
 
Namn: 
Yrkesroll: 
 
Förklara (återigen) att kandidater kommer vara fullständigt anonyma.  
Anledning till vår intervju: Vi har fått informationen att XXX gick genom en tuff period 
både prestations- och resultatmässigt för några år sedan. För att rädda denna situation 
gjorde organisationen en omfattande förändring och denna intervju kommer handla om 
tiden före och efter den.  
 
Tillbakablick 
 
Lite om tiden innan organisationsförändringen 
 

 På vilket sätt har du märkt att XXX har genomgått en förändring? 
 Kan du beskriva din arbetsdag innan förändringen? 
 Minns du om din roll var annorlunda då mot för nu? På vilket sätt? 

 
Delaktighet 
 

 Fick du information om förändringen och dess omfattning/innebörd innan den 
genomfördes? På vilket sätt? 

 Fick du möjlighet att komma till tals under förändringsprocessen och på något 
sätt påverka? Hur? 

 (Om inte) Hade du velat ha större inflytande? 
 
Arbetsprestation 
 
I en organisationsförändring påverkas alltid personalen på ett eller annat sätt 
 

 Hur har din yrkesroll förändrats i och med förändringen? Ändrade 
tillvägagångssätt? 

 Upplever du att själva arbetsbördan har förändrats? Mer eller mindre att göra? 
 Känner du dig mer eller mindre motiverad att arbeta?  

 
Arbetsmoral 
 

 Hur märktes det på moralen i arbetslaget att företaget genomgick en tuff period?  
 Känner du att det är någon skillnad på att gå till jobbet nu jämfört med då? 

Roligare/Jobbigare/Tyngre/Lättare? På vilket sätt? 
 Hur skulle du säga att hela arbetslaget har förändrats? Är stämningen i gruppen 

bättre/sämre? Känner du att förändringen förde samman eller drog isär 
arbetslaget? 

Lednings- och styrningssätt 
 

 Hur märker du av det förändrade styrningssättet? (Top-down till horisontellt).  
 Hur upplever du att gruppen känner kring det nya styrningssättet?  
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 Hur är det med friheten i ditt arbete, är du mer styrd nu än tidigare, eller 
tvärtom?  

 
Psykosocial arbetsmiljö 
 
En organisationsförändring kan påverka den psykosociala arbetsmiljön hos ett företag.  
 

 Hur upplevde du den psykosociala arbetsmiljön innan förändringen? 
 Hur upplever du den nuvarande psykosociala arbetsmiljön?  
 Vad skulle du säga är de största skillnaderna? 
 Ställs det högre eller lägre krav på dig nu?  
 Upplever du någon förändring gällande den nära kontakten med chefen sedan 

förändringen genomfördes?  
 
 

Tacka för intervjun etc.  
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BILAGA 2 – Presentationsbrev 

 

Vi heter Tobias Nolervik och Johan Lennartsson och är två studenter som studerar den 
sista terminen på personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. 
Det avslutade momentet i vår utbildning är att skriva en C-uppsats, vilket är anledningen 
till att vi har kontaktat er på XXX.  
 
I vår C-uppsats kommer vi att undersöka den organisationsförändring som XXX 
genomförde 2012, då företaget bland annat anammade en ny typ av 
organisationsmodell. 
 
För att kunna undersöka resultatet av denna förändring och vad den faktiskt innebar för 
personalen på XXX, är nu vår förhoppning att ni på kontoret i XXX som var med om 
denna förändring vill ställa upp på en intervju. Det insamlade datamaterialet kommer vi 
sedan att använda i vår analys av förändringen. 
 
Varje intervju kommer uppskattningsvis att ta 30-45 minuter och deltagandet är 
naturligtvis frivilligt. Det insamlade materialet kommer att behandlas som 
konfidentiellt. De som kommer att ha tillgång till materialet är, förutom oss, vår 
handledare och examinator. Varje individ som ställer upp på att intervjuas kommer 
dessutom att vara fullständigt anonym och behandlas med de etiska och moraliska 
normer som gäller vid en intervju i forskningssyfte. 
 
Hoppas det låter som något du kan tänkas ställa upp på. Vi ser fram emot att träffa dig 
och ställa några frågor! 
 
 
 
 
 
 

Johan Lennartsson 
072-710 77 58 
johan.s.lennartsson@gmail.com  
 
Tobias Nolervik 
073-032 07 95 
tobias.nolervik@gmail.com 
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