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Abstrakt 
Med tanke på den starka konkurrensen som idag finns på den regionala, nationella och 

globala marknaden är det av stor vikt för företagen att inneha en förändringsbenägenhet och 

en beredskap för att kunna möta dessa utmaningar. Varför detta är viktigt kan härledas både 

till syftet att överleva som företag men även för att kunna utvecklas och skapa bättre 

förutsättningar för sin verksamhet. Utifrån detta är det av intresse att förstå hur organisationer 

idag, tillsammans med sina medarbetare skapar utveckling och innovation. För att kunna 

hantera behovet av nytänkande och utveckling behöver organisationer kunna skapa 

lärandeprocesser i samband med att de genomgår en förändringsfas, oavsett om syftet är 

utveckling eller överlevnad.  

I denna studie undersöktes vilka faktorer som kan anses vara av befrämjande karaktär för 

lärande i samband med att en förändring genomfördes. Genom en kvalitativ intervjumetod 

var ambitionen att undersöka och beskriva hur lärande uppstod och främjades i samband med 

att ett IT-bolag genomförde en omlokalisering av sitt huvudkontor med cirka 300 medarbetare 

samt övergången från en traditionell kontorsmiljö till en aktivitetsbaserad arbetsplats.  

Resultatet visade på att lärande uppstod i flera, av organisationen ej förutsedda, 

situationer. Vidare befäste studien kunskapen om att information och delaktighet är 

nyckelbegrepp för att individer ska betrakta en förändring som meningsfull. Effekten av detta 

blir en positiv inställning hos individen vilket ger ökad motivation som i sin tur kan öka 

förutsättningarna för att ett lärande ska uppstå.  

  

Nyckelord: Begriplighet, Förändring, Hanterbarhet, Kommunikation, Lärande, Meningsfullhet  
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Introduktion 

Inledning  

För att förstå utveckling och lärande inom organisationer idag är det relevant att betrakta 

förändringar som ett normaltillstånd snarare än ett tillfälligt projekt eller situation (Jacobs, van 

Witteloostuijn & Christe-Zeyse, 2013; Jacobsen, 2013). Dagens tvära kast och ökande 

konkurrens, på både den lokala och den globala marknaden, ställer stora krav på 

organisationer att vara flexibla. Både Bruzelius och Skärvad (2011) samt Srivastava och 

Frankwick (2011) menar att det idag är viktigare än någonsin att kunna anpassa sig och förstå 

sin utsatta situation som organisation för att kunna möta nya krav och rörliga förutsättningar 

för såväl sitt välbefinnande som sin överlevnad. Även Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson 

(2011) påtalar vikten av att en organisation anammar sättet att se på förändring som ett 

normaltillstånd på grund av de snabba växlingarna som sker både lokalt och globalt. Eftersom 

dagens organisationer befinner sig på en marknad där förändringsprocesser även kan ses som 

en evolutionär överlevnadsstrategi är det snarare arten av förändringsbenägenhet som fäller 

avgörandet för huruvida en organisation överlever eller anpassar sig bra till nya förhållanden 

(Jacobsen, 2013). Detta kan förstås som att en förändringsprocess inte enbart är en avgränsad 

handling utan är något som är införlivat i själva organisationen och ständigt är närvarande. En 

rättfärdigad fundering är enligt Jacobs et al. (2013) huruvida planerade förändringsprocesser 

existerar i egentlig mening eftersom organisationer mer eller mindre ständigt befinner sig i 

någon form av förändring.  

Det kan då verka mer rimligt att tala om arten av förändringsprocess, eller 

förändringsstrategi, om förståelse vill sökas för hur organisationer hanterar sin situation och 

drar lärdom av förändringar, det blir snarare en fråga om hur istället för om, förändringen ska 

ske. Hur en organisation hanterar olika krav från omvärlden kan tolkas som hur den lyckas 

utveckla eller anpassa sig i linje med nya förutsättningar, varför det blir intressant att förstå 

huruvida en organisation befrämjar lärande på olika nivåer. En organisation eller ett företag 

kan ej ses som något annat än en kombination av både sig själv, världen omkring den samt de 

människor som finns inom organisationen eller företaget (Bruzelius & Skärvad, 2011; 

Granberg & Ohlsson, 2014). Med denna vetskap om organisationens mångfacetterade 

sammansättning av både kollektiv och individuell art blir det relevant att undersöka 

befrämjandet av förutsättningar för lärande under en förändringsprocess. 

Den innovativa förmågan och de lärandeprocesser som existerar eller uppstår är avgörande 

för huruvida en organisation klarar att evolvera och “the more effective organizations are at 

learning the more likely they will be at being innovative or knowing the limits of their 

innovation” (Argyris, 1999, s. xiii). Detta gör det viktigt att förstå hur organisationer och 

individer utvecklar lärandeprocesser före, under och efter förändringar samt vilka faktorer 

som är relevanta och av avgörande karaktär för utveckling på individ- och organisationsnivå.  
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Problemställning 

Beroende på vilken art av förändringsprocess som genomförs kan olika strategier tillämpas 

(Jacobsen, 2013). Förändringsprocesser kan antas genomföras på grund av organisationens 

behov i första hand. Att förändra förutsättningar för människor kan dock skapa oro och stress, 

vilket kan leda till ohälsa och negativa effekter för organisationen (Angelöw, 2010; Hanson, 

2004; Jacobsen, 2013). Att delge och involvera medarbetarna i förändringsprocessen kan lindra 

dessa symptom, till gagn för både individ och organisation. Området kring hälsoaspekten av 

förändringsprocessen är väl beforskad, frågan är snarare hur lärande kan ske innan, under och 

efter en förändringsprocess?                                                                                                          

Det som är intressant att undersöka är huruvida ett lärande uppstår i en förändringsprocess, 

och vilka faktorer som i så fall är befrämjande för detta. En lärandeprocess i denna 

undersökning kan förstås som hur ny kunskap uppstår i samspel mellan individer inom en 

given kontext, i detta fall förändringen. Förståelse av denna problemställning kan bidra med 

kunskap om hur en organisation faktiskt maximerar sin potential med sina medarbetare som 

resurser (Ljungberg & Larsson, 2012). Detta görs genom att ta tillvara på de kunskaper och 

lärtillfällen som uppstår i en förändringsprocess.  

Genom bland annat höjd lön för den enskilde, ökade intäkter för organisationen och ökade 

skatteintäkter för samhället, kan effekter av detta lärande ses både på individ-, organisations- 

och samhällsnivå menar Nilsson et al. (2011). Förutom den ekonomiska vinsten kan också ett 

ökat välbefinnande hos de anställda skönjas, ett gott arbetsklimat i organisationen samt ett 

mer hållbart samhälle (Nilsson et al. 2011). 

Denna studie fokuserar på hur lärandeprocesser skapas dels genom riktade insatser men 

även hur informellt lärande kan uppstå. Vad som är av intresse för studien är att förstå och 

undersöka vilka olika insatser, sammanhang och förutsättningar som kan definieras som 

befrämjande faktorer för lärande både för individen och för organisationen.  

Disposition  

Uppsatsen är uppdelad enligt följande struktur: Bakgrunden ger en överblick över det aktuella 

forskningsområdet och vad som var relevant för denna studie att utgå ifrån. Vidare avslutas 

denna del med att syftet för studien preciseras och aktualiseras med avstamp i tidigare forsk-

ning. Nästa del är metoddelen där forskningsförfarandet gällande skapandet av det empiriska 

materialet tydliggörs, hur analysen av den skapade empirin genomförts, samt hur resone-

manget gått gällande urval, en genomgång av etiska ställningstaganden och avslutningsvis en 

metoddiskussion. Den avslutande delen börjar med en presentation av det resultat som fram-

kommit av studien. Detta följs sedan av en diskussion där resultatet knyts till tidigare forsk-

ning samt studiens syfte. Avslutningsvis finns ett stycke där förslag på framtida studier pre-

senteras. 
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Definitioner  

Företaget 

Företaget är ett globalt IT-företag med  cirka 160 000 anställda över hela världen. 

Organisationsstrukturen på företaget skulle kunna benämnas med vad Bruzelius och Skärvad 

(2011) beskriver som en projektorganisation. Olika projektledare driver olika projekt som skall 

levereras till en specifik kund. På det svenska huvudkontoret arbetar cirka 300 personer och 

där har en förändringsprocess i form av en fysisk flytt av hela kontoret skett. I denna 

förändringsprocess skedde också en övergång från ett traditionellt kontor till en så kallad 

aktivitetsbaserad arbetsplats. Det har funnits en uttalad strategi från ledningen att aktivt 

försöka få så många som möjligt av de anställda delaktiga i förändringsprocessen genom 

riktade insatser så som olika typer av sammankomster där de anställda uppmuntrats att 

komma med önskemål och idéer samt att öppna upp för diskussioner, inför den kommande 

förändringen.   

 

Aktivitetsbaserad arbetsplats  

En aktivitetsbaserad arbetsplats kan se olika ut beroende på var den aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen finns. På det aktuella företaget innebär det att fasta platser för de anställda är 

borttagna i största möjligaste mån. Istället för egna stationära platser finns det olika former av 

arbetsstationer. Det finns platser där det går att koppla in sin dator till externa datorskärmar, 

tysta rum där det går att sitta för att arbeta med något som kräver fullt fokus, bord där det går 

att sitta flera personer och ha ett kortare möte, små kuber som är uppbyggda av 

whiteboardtavlor så att det går att skriva på hela väggarna från golv till tak för effektiva möten 

samt ett antal konferensrum där det går att sitta bekvämt hela dagar och ha långa möten. Fokus 

har legat på att få tekniken så smidig som möjligt så att alla ska kunna koppla in sina egna 

arbetsverktyg på alla olika platser. Ökade kommunikationsmöjligheter har också fokuserats 

för att underlätta kortare beslutsvägar.  

 

Lärande 

Nilsson et al. (2011) menar att lärande sker på tre olika nivåer. Först och främst det individuella 

lärandet, vilket också är den typ av lärande som är allra mest beforskat. Förutom individuellt 

sker lärande  kollektivt. Sist, men inte minst, sker lärande även organisatoriskt. Lärande i 

denna studie kan alltså dels uppfattas som en individuell förändring i den mening att 

individer ökar sitt kunnande på något vis eller förändrar sitt arbetssätt. Lärande kan även 

förstås som processer som skapar organisatoriskt lärande och då åsyftas den kompetens och 

kunskapsinhämtande som primärt är till gagn för organisationens prestationsförmåga på en 

kollektiv nivå.  

 

Begriplighet  
Begriplighet innebär att individen innehar en förståelse för sin roll och sina arbetsuppgifter 
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inom organisationen. I aktuell kontext innebar det bland annat att förstå de processer som 

uppstod i samband med att förändringen genomfördes.  
 

Hanterbarhet 

Hanterbarhet innebär att individen har kontroll över sin situation och tillräckliga resurser för 

att hantera sina arbetsuppgifter, vilket kan förstås som att det råder balans mellan krav och 

kontroll. Hanterbarhet i denna studie kan till exempel kopplas till individens förmåga att an-

passa sig till nya arbetssätt, hantera nya tekniska lösningar och nya sociala mönster.  
 

Meningsfullhet 

Meningsfullhet innebär att individen har en förståelse och insikt i varför något sker. Denna 

insikt och förståelse ger individen möjlighet att känna mening med sitt arbete vilket kan sägas 

ha en värdeskapande funktion. I denna studie kan meningsfullhet uppfattas som att 

medarbetaren förstått varför förändringen skett, samt kunnat tillskriva den ett värde.  

Bakgrund   

Individuell förändringsbenägenhet  

Marknaden är föränderlig och vidare kan konstateras att även livet i allmänhet är en ständig 

förändringsprocess, vilket gör att människors individuella förutsättningar för att bemästra en 

förändring är av vikt att ta hänsyn till när förståelse ska sökas för hur förändringsprocesser 

upplevs, genomförs och når framgång (Angelöw, 2010). Om en organisation ska få till stånd 

en utvecklings- eller förändringsförmåga, och befrämja innovation och lärande krävs en 

fokusering på människorna i organisationen eftersom: “Organisationer kan definitionsmässigt 

inte lära, det kan bara individer” (Jacobsen, 2013, s. 188). Följaktligen är en djupare förståelse 

för människors inneboende förmåga till förändring av intresse men det är även av vikt att rikta 

uppmärksamhet mot de faktorer som befrämjar samt hämmar ett individuellt lärande.  

Sense of Coherence är en teori av Antonovsky (1987) som belyser viktiga aspekter av några 

essentiella förutsättningar för befrämjande av hälsa i olika sammanhang. På svenska benämns 

detta begrepp som Känsla Av Sammanhang, vilket ger förkortningen KASAM. Teorin inbegriper 

de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som anses vara 

avgörande för huruvida individen kan uppbringa ett stabilt och långvarigt välbefinnande. 

Hanson (2004) argumenterar att KASAM även kan tillämpas som en pedagogisk strategi för 

att hantera organisationsförändringar. Den pedagogiska modellen kan med fördel appliceras 

i samband med en organisationsförändring då de nämnda komponenterna är av avgörande 

betydelse för hur en individ i en organisation kan förstå och således hantera den stundande 

förändringen.    

     Att förstå begreppet KASAM:s innebörd är relevant eftersom huruvida en individ upplever 

att hen har en hög, respektive låg grad av KASAM påverkar och kan vara en förklararande 

faktor för dennes motståndskraft mot stressorer och andra negativt hälsopåverkande faktorer. 
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Med andra ord kan en hög grad av känsla av sammanhang rusta individer mot att drabbas av 

negativ stress. En organisationsförändring kan förstås som en eventuell stressor (Pahkin, 

Väänänen, Koskinen, Bergbom & Kouvonen, 2011). De tre komponenterna har en tydlig 

relevans för en individ som befinner sig i en stundande förändring. Av de tre komponenterna 

kallade Antonovsky (1987) meningsfullhet för motivationskomponenten och menade på att 

den kan vara den viktigaste av de tre komponenterna. Han resonerar att; utan att finna 

meningsfullhet i tillvaron kommer inte komponenterna begriplighet och hanterbarhet att väga 

upp för frånvaron av komponenten meningsfullhet, vilket resulterar i en lägre grad av 

KASAM och således en lägre motståndskraft, med risk för negativa konsekvenser. Delaktighet 

är centralt och har en viktig roll att spela när det kommer till att förstå huruvida individer 

upplever att de inkluderas i förändringsprocessen. Valleala, Herranen, Collin och Paloniemi 

(2015) har tidigare undersökt hur viktig delaktighet är vid lärande under 

organisationsförändring inom vårdsektorn och kan bekräfta delaktighetens centrala roll i en 

förändring. Delaktighet knyter även starkt an till KASAM:s komponent om meningsfullhet 

(Antonovsky, 1987), vilket konstaterats vara den viktigaste faktorn i teorinbildningen och 

således av stor relevans för individens funktionalitet. Pahkin et al. (2011)  uttrycker det som:  

 

During an organizational change process it is important to ensure that employees 

understand what is going on (meaning), why it is going on (comprehensibility), and 

what they can do (manageability). This means that the changes should be openly 

communicated to the employees and that they should be offered opportunities to discuss 

the issues and possibilities and to participate in the change process as much as possible 

(s. 122-123).  
 

Artikelförfattarna förtydligar komponenternas innebörd i en förändringsprocess och pekar på 

varför det är intressant att undersöka dessa, med tanke på individernas förutsättningar för att 

ta sig an och acceptera en förändring. Vogt, Hakanen, Jenny och Bauer (2016) menar vidare att 

en hög grad av KASAM kan stärka individers arbetsrelaterade resurser som i förlängningen 

ökar förutsättningarna för kollegialt kompetensutbyte samt attityder till att lära nytt och 

förmåga att be om feedback. En hög grad av KASAM har alltså en betydande inverkan på 

motivationen och arbetsinsatsen genom att arbetsmiljön upplevs som mer meningsfull vilket 

i sin tur har positiva effekter för individens benägenhet till förändring och lärande (Vogt et al., 

2016).  

Meningsskapande och identitet är två viktiga faktorer och har sina givna roller i en 

förändringsprocess. Reissner (2010) menar att för att en konstruktiv förändringsprocess ska 

uppstå så krävs en form av meningsskapande för att utveckla en positiv identitet kopplat till 

det nya tillstånd som uppstår genom förändringen. Att ha en identitetskänsla som kopplas till 

arbetsplatsen är en av flera viktiga aspekter av förändringsprocessens olika delar. Processen 

med meningsskapande är det som på engelska benämns som sense-making och kan beskrivas 

som att tillskriva någonting en mening. Att skapa sin arbetsidentitet med hjälp av 
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meningsskapande processer hjälper och utvecklar en organisation i förändring då dessa 

processer handlar om att se och förstå mening men den förändring som sker, vilket stärker 

både individens och organisationens identitet. Detta innebär att en mindre lyckad 

meningsskapande process kan vara kontraproduktiv för förändringen, och tillika det 

organisatoriska lärandet (Reissner, 2010).  

Attityder till förändring kan förstås utifrån fler begrepp än de som Antonovsky (1987) 

presenterar i sin KASAM-teori. Choi (2011) menar på att många försök till förändring 

misslyckas på grund utav att ledningen missbedömt individernas roll i en 

organisationsförändring, vilket förstärker vikten av att inta ett individuellt perspektiv på 

förändring. Mycket pekar på att attityder till förändring oftast kan förklaras på individnivå, 

där förklaringar till anställdas inställning ofta påverkas av situationsbaserade faktorer. 

“Individuals’ reactions to change are expected to be based on their experience of the more 

immediate change situation rather than on the master plan the leaders have established” (Choi, 

2011, s. 492). Faktorer som påverkar attityder till förändringsinitiativ är hur individer erfar 

faktiska situationer i en förändringsprocess, vilket kan få märkbara konsekvenser för en del 

viktiga komponenter. Choi (2011) benämner “readiness for change, commitment to change, 

openness to change, and cynicism about organizational change” (s. 479) som viktiga aspekter 

att förstå när det gäller individen och hens positiva eller negativa inställning till en förändring. 

Readiness for change kan översättas till beredskap för förändring, vilket kan anses vara en viktig 

faktor för organisationer på dagens marknad. Att inneha en hög grad beredskap innebär att 

vara bättre rustad för organisatoriska förändringar.  

Organisatorisk förändringsbenägenhet  

Som tidigare nämnts så är världen föränderlig. För en organisation är det av stor betydelse att 

anpassa sig, att ständigt förändra sig efter rådande omständigheter. Nya tekniska lösningar, 

nya samarbetspartners och andra förutsättningar som förändras runt omkring en organisation 

kräver ett visst mått av anpassningsbarhet för att den ska överleva (Bruzelius & Skärvad, 2011; 

Srivastava & Frankwick, 2011). 

En organisations identitet är av vikt för både dess anställda och för dess kunder. Därför är 

organisatorisk förändringsbenägenhet en viktig faktor dels för att de anställda ska kunna 

identifiera sig med sin arbetsplats och dels för att organisationens kunder ska kunna identifiera 

sig med företaget som leverantör av tjänster. En organisation kan därför behöva förändras för 

att upprätthålla sin identitet för ökad eller bibehållen produktivitet, vilket vittnar om vikten 

av lärandeprocesser även på organisationsnivå (Jacobs et al., 2013).  

En av de vanligaste reaktionerna på förändring är motkrafter eller motstånd vilket oftast 

bottnar i osäkerhet på individnivå men som kan bli ett kollektivt motstånd om 

kommunikationen kring förändringen inte lyckas. En förändring föranleds oftast av en form 

av positiv vision för organisationen vilket medför risk för att motreaktionerna individualiseras 

och uppfattas som motståndare mot den presumtiva utgången av förändringen (Jacobsen, 
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2013; Kim, 2015). Kim (2015) menar att en förutsättning för att få till stånd en ny innovation är 

att det finns ett visst mått av ambassadörer som anammar innovationen för att sedan nå den 

stora massan. Detta resulterar i en drivande kraft i förändringen genom att den stora massan 

accepterar och befrämjar densamma. Resonemanget bygger på Innovationsspridnings-teorin 

som på engelska benämns The Diffusion of Innovation-theory och tillhandahåller en 

förklaringsmodell på hur nya idéer anammas och accepteras för att få ordentligt fotfäste. 

Teorin kan bidra med en hjälpande hand i förståelsen av hur en ny idé eller en förändring kan 

få fotfäste genom att majoriteten nås (Kim, 2015).  

Ytterligare en viktig faktor gällande organisatorisk förändringsbenägenhet är ledarskapet. 

Olika typer av ledarskap påverkar förändringsbenägenheten på olika sätt. Med andra ord är 

ledningens attityd till innovation, lärande och förändring avgörande faktorer för hur väl 

organisationen lyckas med sina ambitioner (Angelöw, 2010; Jacobsen, 2013; Srivastava & 

Frankwick, 2011). “For an organization to be innovative, there should also be leaders who 

perceive needs for change and offer necessary resources for its occurrence” (Kim, 2015, s. 138). 

Kim (2015) argumenterar alltså för ledningens roll när det gäller att tillhandahålla nödvändiga 

resurser i en förändringsprocess. Detta är precis i linje med vad Jacobsen (2013) betonar med 

att ledarskapet är centralt när det gäller förändringsarbete på grund av förändringens 

uppbrytande karaktär.  Ledningen måste skapa tydlighet, visa vad förändringen skall leda till 

och stå tryggt och fast i vad som under förändringsprocessen kan upplevas som rörigt och 

instabilt. Även Jacobs et al. (2013) framhåller vikten av ledningens uppgift  i form av att försöka 

ligga steget före och förutse eventuella risker med en förändringsprocess. Att leda en 

förändring innebär ett stort ansvar eftersom det ska bli bra både för medarbetare och för 

organisationen i sig.  

Flores, Zheng, Rau och Thomas (2012) argumenterar för att det transformativa ledarskapet 

är det mest ultimata eftersom det grundar sig i inspiration, coaching och att vinna förtroende 

hos sina anställda vilket också Nilsson et al. (2011) påtalar. Flores et al. (2012) förklarar; 

“transformational leaders encourage open and honest communication, encourage different 

ideas, challenge established beliefs, encourage good communication networks, and build trust, 

they should facilitate the acquisition, distribution, and interpretation of information” (s. 648). 

Ett transformativt ledarskap menar alltså Flores et al. (2012) innebär att ledningen underlättar 

och stödjer det ständiga förändringsarbetet som pågår i dagens organisationer. Detta görs 

genom att uppmuntra, utmana och utveckla sina medarbetare. Med en öppen kommunikation 

och därmed stort fokus på delaktighet vinner det transformativa ledarskapet mark i en 

förändringsprocess. Onödig stress och oro på grund av osäkerhet kan därmed undvikas. Kort 

kan det sammanfattas med att organisationens kultur spelar stor roll i hur förändring sker och 

tas emot inom organisationen. En organisation där kommunikation, delaktighet och öppenhet 

är viktiga delar samt där det finns en ledning som uppmuntrar, utmanar och utvecklar sina 

medarbetare har större möjligheter att kunna genomföra förändringar på ett tillfredställande 

sätt (Flores et al., 2012). 
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Förändring som lärandeprocess   

Lärande är något som sker hela tiden, det är inte en särskild företeelse som sker i en specifik 

miljö. Det är med andra ord en pågående process som sker i den sociala och kulturella miljön 

där individen för tillfället befinner sig (Granberg & Ohlsson, 2014). Att förstå lärande utifrån 

ett förändringsperspektiv gör att de pågående processerna som sker måste ses inte bara utifrån 

ett lärandeperspektiv utan även utifrån ett förändringsperspektiv. Med andra ord så bör de 

befrämjande faktorerna för lärande som uppstår i skärningspunkten mellan 

förändringsprocesser och lärandeprocesser belysas. Detta för att skapa en förståelse för på 

vilket sätt en förändring kan vara ett lärtillfälle för såväl individ som organisation.  

Det viktiga är då att förstå vilka dessa olika organisatoriska förändringsprocesser och 

individuella lärandeprocesser faktiskt är. Företagskulturen kan anses som en viktig faktor för 

att befrämja ett organisatoriskt lärande (Flores et al., 2012). Här tas de viktiga processerna upp 

som uppstår då ett lärande sker som kan knytas till företagskulturen och som är av vikt i en 

förändringsprocess. Det kan dock först vara av vikt att göra en distinktion mellan de två 

närliggande begreppen organisatoriskt lärande och lärande organisation. Det sistnämnda  är inte 

helt tydligt och har egentligen aldrig varit det (Örtenblad, 2009). Lärande organisationer kan 

snarare fungera som ett begrepp för olika varianter av lärande som sker i olika typer av 

organisationer. Det är således ett mer övergripande begrepp om organisationer som innehar 

ett lärande.   

Flores et al. (2012) belyser några vitala aspekter för att ett lärande, tillika en förändring, ska 

uppstå. Artikelförfattarna menar att ett första steg  för att skapa ett organisatoriskt lärande är 

förmågan att förvärva information, eftersom både extern och intern information är en 

förutsättning för utbyte av kunskap. Vidare menar Flores et al. (2012) att det är viktigt hur 

informationen tolkas. Informationen behöver inte bara skickas, tas emot samt tolkas utan även 

integreras i organisationen där ett kollektivt medvetande om den nya informationen sker, 

genom etablerade informationskalaner. Nästa steg är att lagra informationen i ett 

organisatioriskt minne där det lever vidare oberoende av individer. “Learning can be transient 

if the organisation fails to capture the information or knowledge that it generates during the 

process of information acquisition, distribution, and interpretation” (Flores et al., 2012, s. 644). 

Förankring av kunskapen i organisatoriska system och processer krävs för att organisationen 

ska tillgodogöra sig kunskapen och vara en egen lärande enhet. Lärandet är dock en social 

konstruktion som uppstår tillsammans med andra människor i en social kontext, där språket 

är ett viktigt och centralt redskap för detta (Johansson, 2012; Säljö, 2013). Ur ett organisatoriskt 

perspektiv är det dock individerna som skapar de organisatoriska strukturer som skapar 

processerna för att lärandet ska uppstå och bevara i ett så kallat organisatorisk minne (Argyris, 

1999). För att anknyta till företagskulturen kan nämnda informationsprocesser och 

organisatorisk kunskapslagring sägas vara resultatet av en viss sorts företagskultur. Ett 

lyckosamt organisatoriskt lärande är alltså med detta synsätt ett resultat av transformativt 

ledarskap och den företagskultur som råder (Flores et al., 2012; Jacobsen, 2013).   
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Argyris (1999) menar att det finns olika nivåer av lärande inom fältet som han benämner 

som Single-loop respektive Double-loop learning. Single-loop handlar om hur lärande uppstår i 

en situation där ett visst kunnande på området redan existerar och således snarare utvecklas 

eller expanderar. I detta fall är det inga större beteendemodifikationer som sker. Double-loop 

kan förklaras som att i lärprocessen tas en extra loop, det funderas, reflekteras och utvärderas 

en eller ett par extra gånger för att sedan ha möjlighet att kunna tänka och agera så att säga 

utanför boxen, för att finna nya metoder, arbetssätt eller tankemönster.  

 

Om det vid enkel-loop-lärande handlar om hur saker kan göras bättre, rör det sig här om 

vad det överhuvudtaget är som ska göras. /.../ Dubbel-loopen kan också resultera i en 

starkare tro på det befintliga arbetssättet, det vill säga att man faktiskt gör rätt sak. Ett 

ifrågasättande av det befintliga tankesättet kan alltså resultera i både förändrad handling 

och status quo (Örtenblad, 2009, s. 60).  

 

Enkelt respektive dubbel-loop lärande kan förekomma både på individ- och organisationsnivå 

och tydliggör olika former för lärandeprocesser. Det kan även förtydliga olika organisationers 

sätt att förändra eller lära sig. Dock finns det fler aspekter på just organisatoriskt lärande som 

bland annat innebär ett större fokus på individerna. Det är individerna som uppfattas som 

lärandeenheter istället för själva organisationen. En viktig distinktion är att det lärande som 

uppstår snarare är förankrat i individer och inte i det kollektiva minnet som Argyris och Schön 

förespråkar (Argyris & Schön, i Örtenblad, 2009). Vidare menar Argyris (1999) att:   

 

Learning is defined as occurring under two conditions. First, learning occurs when an 

organization achieves what it intended; that is, there is a match between its design for 

action and the actuality or outcome. Second, learning occurs when a mismatch between 

intentions and outcomes is identified and it is corrected; that is, a mismatch is turned 

into a match (s. 67).  

  

Det kan tolkas som att fel och motgångar i någon mening tvingar fram en lärdom vilket i sin 

tur kan tolkas som att organisationen även genom misstag befrämjar lärandeprocesser, då just 

misstag kan ses som förutsättningar för lärande. Organisatoriskt lärande är en komplex 

process som innefattar många faktorer som påverkar. Vad som dock kan konstateras är att det 

organisatoriska lärandet är mer en praktisk färdighet som kan uppstå eller befrämjas i olika 

grad i organisationen, till skillnad från vad som nämndes om den lärande organisationen. Vad 

som dock behöver ägnas en extra tanke är det som tidigare nämnda Jacobsen (2013) uttryckte; 

att organisationer i sig inte kan lära. Detta är något som också bekräftas av tidigare utsagor av 

Argyris (1999), som menar att organisationer skapar förhållanden och förutsättningar som 

signifikant påverkar individers förmåga att lösa problem, vilket vittnar om ett individuellt 

perspektiv även inom fältet för organisatoriskt lärande.   
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Lärande i en social kontext  

Det finns ytterligare en aspekt som bör behandlas för att ge en mer täckande beskrivning av 

det organisatoriska perspektivet på lärande. Både Argyris (1999) och Jacobsen (2013) har nämt 

att det i någon mening är omöjligt för organisationer som enheter att på egen hand tillskaffa 

sig kunskaper. Vad som kan förstås av det är att även om organisationen som sådan har, och 

tillskaffar sig kunskaper så sker det med individer som medel. Individer lär sig genom delvis 

det som tidigare beskrivits som förutsättningar för ett organisatoriskt lärande och 

organisationens system och processer som befrämjar detta. Ytterligare en viktig aspekt att 

förstå är det lärande som uppstår på en kollektiv nivå, som kan förstås som ett individuellt 

lärande men i en så kallad praktikgemenskap. Denna kollektiva nivå kan ses som den nivån 

som ligger mellan den individuella och den organisatoriska nivån.  

Wenger (1998) har myntat begreppet Communities of practice som kan översättas till  

praktikgemenskaper. En praktikgemenskap kan enkelt förklaras som en praktisk gemenskap där 

människan hela tiden lär sig av andra, med andra och beroende av andra (Farnsworth, 

Kleanthous & Wenger-Trayner, 2016; Johansson, 2012; Wenger, 1998). Lärande sker i denna 

gemenskap, till exempel genom att informations- och kompetensutbyte sker. Idén med att 

belysa praktikgemenskaper är att vidga synfältet när det kommer till lärandeprocesser. Vad 

som belysts hittills i uppsatsen när det kommer till lärande är det organisatoriska lärandet mer 

än det individuella lärandet. Vad som vidare har fokuserats är förutsättning för att lärande ska 

uppstå. Det har handlat om strukturer, processer och psykosociala förutsättningar för 

befrämjande faktorer för lärande men här behöver också det informella lärandet som uppstår 

i de sammanhang som inte är reglerade eller formaliserade beaktas. Cunningham och Hillier 

(2012) menar att enbart 20 procent av det lärande som uppstår är formellt lärande medan det 

informella lärandet utgör 80 procent. Detta understryker vikten av att förstå det informella 

lärandets roll i en organisation.     

Säljö (2013) befäster det som också konstaterats av Argyris (1999) och Jacobsen (2013) 

gällande lärande, nämligen att “Utan att individer lär, kan inte heller kollektiv lära” (Säljö, 

2013, s. 66). Vad som är centralt att förstå när det kommer till lärande via det som benämns 

som ett sociokulturellt perspektiv på lärande är att individer tillgodogör sig kunskaper utifrån 

given kontext, vilket kan beskrivas som ett situerat lärande (Nilsson et al., 2011; Säljö, 2013). I 

det sociokulturella perspektivet kan ej lärande förstås utan sitt sammanhang (Nilsson et al., 

2011; Säljö, 2013). Med detta sagt är det således svårt att förstå och förklara lärande utifrån 

individers specifika egenskaper eller förmågor, utan sammanhanget är nödvändigt för att 

förstå lärandets egentliga karaktär. Detta betyder att lärande uppstår i så många fler 

situationer än bara det reglerade som kan vara; utbildning, kompetensinsatser eller liknande. 

Vad som dock är en viktig aspekt av ett socialt kontextberoende lärande är just deltagandet. 

Många sociala och praktiska sammanhang uppstår i till exempel en arbetsmiljö, men för att 

olika kunskaper ska uppstå och byta ägare behövs ett aktivt deltagande i denna 

praktikgemenskap (Wenger, 1998). Vad som kan behöva understrykas är att vanligtvis 
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associeras lärande med utbildning, skola eller kompetensbaserade insatser, men med ett 

bredare synfält kan lärandet anses ske hela tiden och överallt, mer eller mindre intensivt 

(Wenger, 1998). Olika sociala gemenskaper är lärtillfällen, då individen bidrar aktivt i dessa. 

Vad som kan uppfattas som en social kontext kan vara både familjens sociala sfär men även ett 

företags kontext med dess viktiga aspekter som kultur och identitet. Detta tydliggör varför 

kunskap och lärande inte kan plockas ur sitt sammanhang. Exempelvis kan ett företags interna 

språk vara en viktig faktor för att förstå hur lärandet av vissa begrepp sker hos individen, 

eftersom dessa måste uppfattas i ljuset av företagets sociala språk (Säljö, 2013). Wenger (1998) 

och Säljö (2013) understryker vikten av den sociala gemenskapen, kontextens betydelse samt 

individens eget deltagande, för att kunskap ska produceras. Vad som kan konkluderas med 

denna insikt om lärande som dessa teoretiker förespråkar, sett ur ett organisatoriskt 

förändringssammanhang, är att lärandet som fenomen är tydligt avhängigt andra fenomen. 

Det vill säga strategier för sammankomster av olika slag men även arbetsplatsens utformande 

som förutsättning för mänskliga möten och då även av informell karaktär.  

Det informella lärandet är sannolikt det viktigaste lärandet en organisation kan uppbringa, 

och dess existens och effektivitet beror på förändringsbenägenheten hos både individ och 

organisation. Det informella lärande uppstår av de aktiviteter som anknyter till 

relationsskapande, vidgade möjligheter på arbetet eller byte av uppgifter. Cunningham och 

Hillier (2012) argumenterar för “on-the-job interactions in which one discusses work-related 

ideas and issues with knowledgeable and experienced colleagues” (s. 39). Det informella 

lärandet är starkt påverkat av praktikgemenskaper och den sociala miljön, vilket leder oss till 

frågan om vad som faktisk kan anses vara av vikt att förstå för att tillgodogöra sig kunskaper 

om hur individer och organisationer ökar sin kunskap genom att förändras.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att, genom kvalitativa intervjuer, beskriva, analysera och diskutera 

vilka faktorer i samband med en förändringsprocess som skapar och befrämjar ett lärande.  
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Metod  

Kvalitativ ansats  

“Min egen levda kropp är alltid given mina upplevelsehorisonter, aldrig som en annan 

människas kropp, inte ens i spegeln, eftersom spegelbilden följer mina avsikter och inte tillåter 

någon perspektivväxling” (Bengtsson, 2005, s. 24). Det går inte att förstå andra människor 

genom att enbart observera dem. För att förstå någon annan människas perspektiv krävs också 

kommunikation och interaktion, menar Bengtsson (2005). Även Hartman (2004) menar att 

tyngdpunkten i den kvalitativa ansatsen ligger på att söka förståelse för människors 

upplevelser och egna tolkningar av sin verklighet, vilket gör att  förståelse för deras egna 

upplevelser måste eftersökas utifrån deras perspektiv. 

Den kvalitativa ansatsen i studien bygger på att skapa en förståelse för hur individerna 

tolkar och upplever sin situation, samt hur de uppfattar olika fenomen i samband med den 

genomlevda förändringen (Alvesson & Sköldberg, 2008; Hartman, 2004). Det var av vikt för 

författarna att fokusera på individen i dennes naturliga kontext, där subjektet ej tas ur sitt 

sammanhang. Upplevelserna kan bara förstås i relation till den sociala och praktiska 

verklighet vari den är skapad. Eftersom syftet i denna studie fokuserat på att beskriva, 

analysera och diskutera vilka faktorer i samband med en förändringsprocess som skapar och 

befrämjar ett lärande, så var valet av en kvalitativ ansats lämplig med tanke på syftet. 

Kvalitativa metoder i forskning har olika inriktningar där olika kunskapssyner ligger i 

fokus. Det kan sägas att den kvalitativa ansatsen som väljs är beroende av de 

vetenskapsteoretiska ställningstaganden som forskaren gör. Med detta menas att forskaren 

intar en speciell teoretisk syn på hur kunskap kan förstås och hur kunskap erkänns. I denna 

studie har fenomenologins syn på kunskap varit en inspirationskälla. Vad som bör nämnas är 

att fenomenologin är en svårförklarad och komplex kunskapsåskådning som behöver 

diskuteras och problematiseras för en rättfärdig beskrivning då den använts av många 

forskare inom olika discipliner, på olika sätt (Patton, 2002). Den typen av redogörelse ryms 

dock inte inom ramen för denna studie. Vad som dock är gemensamt för de olika tolkningarna 

av ansatsen är att de utgår från hur människan skapar mening genom levda erfarenheter och 

medvetengör detta till en egen kunskap. Inramningen för detta kan sägas vara den omgivning, 

i vilken erfarenheten genomlevts och hur människan samspelar med denna omgivning. 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att inom fenomenologin görs en tydlig distinktion 

mellan den objektiva eller reella världen och den subjektivt upplevda världen. Detta kan ses 

som en motreaktion mot en tidigare dominans av positivismen och den objektiva 

kunskapsåskådningens frånvaro av mänskliga innebörder av vad livet faktiskt innebär. 

Husserl (1995) menar att genom den fenomenologiska reduktionen reduceras denna 

objektivisms kunskap bort till förmån för upplevelser av fenomen som snarare bottnar i en 

idévärld med förankring i det mänskliga sinnet och dess varseblivning av intryck och 
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erfarenheter. På så vis produceras individuella sanningar i var individs sinne och kan enbart 

förstås utifrån dennes livsvärld (Husserl, 1995). 

I denna uppsats nöjer sig dock författarnas med att konstatera att fenomenologin är en 

avancerad vetenskapligt kunskapsproducerande process som för att förklaras i dess fulla form 

och med ett adekvat rättfärdigande kräver ett avsevärt större utrymme och fördjupning, vilket 

sträcker sig utanför ramen för denna genomgång och tillämpning. Med detta befästs att 

författarna enbart ser fenomenologin som en inspiration till ett metodologiskt ansatsval. För 

att ändå ringa in essensen och utmaningen i en fenomenologisk ansats som metod, får Patton 

(2002) sammanfatta kärnan:  

  

This requires methodologically, carefully, and thoroughly, capturing and describing 

how people experience  some phenomenon – how they perceive it, make sense of it,  feel 

about it, judge it, remember it, make sense of it, and talk about it with others. To gather 

such data, one must undertake in-depth interviews with people who have directly 

experienced the phenomenon of interest; that is, they have “lived experience” as opposed 

to secondhand experience (s. 104).  

  

Med detta angreppssätt var tanken att skapa förståelse för hur människor i olika positioner 

inom organisationen, som genomgått en förändringsprocess, upplevt hur de olika processer 

som fortgått under förändringsarbetet befrämjat lärande.  

Urval  

Studiens urvalsprocess har genomförts i tre steg. Steg ett innebar att privat sektor valdes 

framför offentlig sektor. I steg två valdes ett företag som ansågs lämpligt med tanke på 

geografisk placering samt art av förändringsprocess. Valet föll på ett internationellt IT-företag 

som nyligen genomfört ett förändringsarbete av tillräcklig omfattning för att det skulle anses 

vara intressant. Steg tre innebar val av ett avgränsat antal anställda på aktuellt företag som 

uppfyllde kriterierna för urvalsramen.  

De utvalda individernas uppfattningar om förändringsprocessen var inte kända innan 

intervjuerna men för att uppnå det Hartman (2004) menar med maximal variation så har vissa 

kriterier ställts på medarbetarna för att ingå i studiens urvalsgrupp. Det viktigaste kriteriet i 

urvalet bestod i att individerna varit med om själva förändringsprocessen. Det vill säga att de 

skulle arbetat både på det gamla kontoret och på det nya kontoret. Det andra kriteriet var att 

det även skulle ingå individer med olika anställningsformer i urvalsgruppen. Idén var att 

inkludera både fastanställda, projektanställda och konsulter då det skulle öka 

förutsättningarna för en större spridning på det empiriska materialet tillika individernas 

uppfattningar om förändringsprocessen.  

På grund av det geografiska avståndet mellan författarna och viljan att genomföra 

intervjuerna tillsammans samt  med tanke på studiens begränsning i tid och omfång har 
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antalet medverkande i urvalsgruppen begränsats till nio personer. Urvalet skedde även på 

basis av tillgänglighet, vilket kan benämnas som ett bekvämlighetsurval (Hartman, 2004).  

Kvalitativa intervjuer  

Då studien syftat till att beskriva, analysera och diskutera vilka faktorer i samband med en 

förändringsprocess som skapar och befrämjar ett lärande så föreföll valet att det empiriska 

materialet skulle samlas in genom kvalitativa intervjuer som självklart. Eftersom 

fenomenologin legat som inspirationsgrund för studiens ansats så eftersöktes 

intervjupersonernas egna upplevelser och tolkningar angående den förändringsprocess de 

genomgått. En kvalitativ intervju ansågs härmed kunna ge ett brett material där 

intervjupersonerna skulle ges möjlighet att svara på frågor på ett djupgående sätt och därmed 

delge väsentlig information om deras livsvärld (Bengtsson, 2005; Hartman, 2004). Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att en kvalitativ intervju är en social produktion av kunskap. Detta 

genom att kunskapen produceras i samverkan mellan den som intervjuar och den som 

intervjuas där intervjun kan ses som länken mellan dessa två. Även Bengtsson (2005) påtalar 

vikten av kommunikation som en absolut nödvändighet för att kunna förstå andra människors 

upplevelser av det fenomen som avses undersökas. 

En halvstrukturerad livsvärldsintervju, som den benämns som av Kvale och Brinkmann 

(2014), låter intervjupersonen själv få avgöra vad som är viktigt och meningsfullt i 

sammanhanget, till skillnad från den strukturerade intervjun där det på förhand är definierat 

vad som är relevant att fråga efter, då frågorna redan är fastställda (Patton, 2002). Den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun innebar i denna studie att ett antal förbestämda frågor 

och teman utformades (Kvale & Brinkmann, 2014). De teman och frågor som förbestämts 

samlades i en intervjuguide (se bilaga 1). Genom denna typ av upplägg blev det också möjligt 

för de som utfört intervjuerna att ställa följdfrågor. Genom att ställa följdfrågor av typen “Hur 

menar du då?” samt “Har jag förstått dig rätt när du säger att…?” blev det möjligt att se 

djupare in i de ämnen som intervjupersonen berörde och därmed få mer målande och 

uttrycksfulla beskrivningar från intervjupersonerna.  

Innan de faktiska intervjuerna ägde rum genomfördes en pilotintervju. Detta gjordes för att 

se hur följden på frågorna fungerade, om intervjupersonen förstod frågorna samt för att få en 

uppskattning om hur lång tid intervjuerna kunde tänkas ta.  

Instrument 

En intervjuguide upprättades inför intervjutillfällena, där fokus legat på tre olika teman. En 

intervjuguide ansågs viktig för att de som intervjuar skulle kunna hålla fokus på rätt typ av 

frågor och vid behov kunna styra samtalet åt rätt håll, men även för att säkerställa att samtliga 

intervjupersoner ger svar på de adekvata tematiska områdena (Hartman, 2004; Patton, 2002). 

De frågor och teman som ingått i studiens intervjuguide framtogs för att söka och belysa de 
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upplevelser intervjupersonerna har haft i samband med denna förändringsprocess. De teman 

som intervjuguiden innehöll var delaktighet, förändringsbenägenhet samt reflektion. Dessa har 

utformats med tanke på studiens syfte samt problemställning. Syftet med temat delaktighet har 

varit att kartlägga intervjupersonernas upplevelser av hur de givits möjlighet att delta i 

planering, involverats i utveckling, eller deltagit i utbildning i relation till förändringen. Temat 

förändringsbenägenhet syftade till att kartlägga intervjupersonernas förutsättningar för att 

tillgodogöra sig nya kunskaper. Sista temat reflektion syftade till att kartlägga 

intervjupersonernas egna uppfattningar om huruvida de dragit lärdom av eller utvecklats 

under förändringsprocessen.  

 Intervjuerna har spelats in istället för att anteckningar förts under samtalet för att 

säkerställa att tolkningsprocessen skulle få bästa förutsättningar. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att genom att spela in intervjuerna så kan den som intervjuar koncentrera sig bättre på 

själva intervjun och på den som intervjuas. Fördelen med att spela in samtalen är även att det 

går att lyssna på dem flera gånger i efterhand för en ökad förståelse samt möjliggöra att citat 

går att återge korrekt. Dock finns alltid risker med att tekniken inte fungerar precis när den 

skall användas. Inspelningen genomfördes genom applikationen iTalk som laddades ner  till 

telefonen.   

Kvale och Brinkmann (2014) menar även att forskaren själv kan ses som ett instrument. Med 

detta avses att forskaren genom sitt kunnande inom det specifika ämnet har möjlighet att ställa 

relevanta följdfrågor på intervjupersonernas svar vilket kan ge än mer uttömmande svar.  

Procedur 

Genom efterforskningar i författarnas kontaktnät lokaliserades lämpliga företag där 

förändringsprocesser nyligen hade genomförts. Efter övervägande valdes det aktuella 

företaget ut på grund av arten av förändringsprocess som genomförts. Studiens datainsamling 

startade i och med att en urvalsprocess inleddes, där det första steget var att urskilja vilka 

personer på företaget som ansågs lämpliga för att bemöta studiens ambitioner. I denna fas var 

det viktigt att iaktta studiens begränsning i tid. Via en kontaktperson på företaget kontaktades 

de presumtiva intervjupersonerna och missiv (se bilaga 2) skickades ut via e-post. Därefter 

bokades tider med de olika intervjupersonerna. 

Intervjuerna planerades till och genomfördes under två hela dagar. Båda författarna fanns 

med vid samtliga intervjuer. Vid genomförandet användes intervjuguiden samt en 

inspelningsfunktion via en mobilapplikation, detta för att säkerställa att all data fångats in. 

Längden på intervjuerna kom att landa inom ett spann mellan 16 till 65 minuter. Det inspelade 

materialet uppgick sammantaget till ungefär 4 timmar och 30 minuter vilket i transkriberat 

tillstånd gav cirka 90 sidor text i A4-format. Värt att nämna är också att längden på 

intervjuerna inte visade sig ge så stor fingervisning om hur mycket som sades under intervjun. 

En intervju på 18 minuter kunde ge transkriberat material med samma omfång som en intervju 
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på 38 minuter. Intervjuerna delades upp på båda författarna som transkriberade ungefär 

hälften var.  

Analysmetod  

Då studien syftar till att beskriva, analysera och diskutera vilka faktorer i samband med en 

förändringsprocess som skapar och befrämjar ett lärande var analysen en särskilt viktig del i 

processen. Hela arbetsgången har därför under studien haft sin utgångspunkt i den analytiska 

induktionen. Först klarlades vem och vad som ska undersökas i planeringsfasen precis som 

till exempel Hartman (2004) förespråkar, sedan utformades metod för datainsamling samt att 

själva insamlingen av rådata skedde. Den avslutande fasen är själva analysen. Enligt Hartman 

(2004) görs detta i två steg. Det första steget är kodning och det andra steget är tolkning. I det 

första steget ska alltså rådatan organiseras och kategoriseras. Det andra steget består av själva 

tolkningen av det färdigkodade datamaterialet. Den analytiska induktionens analys syftar till 

att hitta mönster och teman i materialet för att sedan dra slutsatser av dessa mönster (Hartman, 

2004; Patton, 2002). Under tolkningen har fenomenologin använts som inspirationskälla då 

fokus legat på att tolka intervjupersonernas upplevelser och uppfattningar gällande den 

förändringsprocess de genomgått.  

Analysen har således planerats och utformats enligt den analytiska induktionens tre steg, 

planeringsfasen, insamlingsfasen och slutligen analysfasen (Hartman, 2004). Dessa faser utförs 

en i taget i en linjär process. En viktig del i den analytiska induktionen är enligt Hartman (2004) 

att undvika teoretiserande innan den avslutande fasen vilket författarna hade ambitionen att 

undvika i möjligaste mån. Eftersom syftet var beskriva, analysera och diskutera vilka faktorer 

i samband med en förändringsprocess som skapar och befrämjar ett lärande och därmed 

fokusera på intervjupersonernas egna upplevelser så formades ingen hypotes inför studien. 

Vidare betänktes författarnas förförståelse både innan och under intervjuerna. Att vara kritisk 

mot sig själv samt den egna förförståelsen och istället vara öppen inför intervjupersonernas 

berättelse är enligt Kvale och Brinkmann (2014) en viktig grundpelare. Därav lades fokus på 

att inte ställa ledande frågor samt att inte fördefiniera för intervjupersonerna vad som 

eftersöktes. Att till exempel definiera begreppet lärande för intervjupersonerna innan 

intervjuerna hade avslöjat vad som efterfrågades av intervjuarna. Detta hade gett en form av 

förförståelse av vad lärande innebär men på bekostnad av intressant material.   

Själva analysen genomfördes i flera steg. I det första steget arbetade författarna enskilt med 

materialet. Med detta förfarande menar Patton (2002) att en analytisk triangulering genomförs 

och därmed nås på detta sätt flera personers perspektiv på det skapade materialet. 

Intervjuerna lyssnades igenom ett flertal gånger och det transkriberade materialet genomlästes 

enskilt av författarna upprepade gånger. Vad gäller transkribering så innebär det mer än att 

bara översätta tal till text. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det snarare handlar om att 

transformera det muntliga språket till ett skriftligt språk. Här uppstår naturligtvis svårigheter 

i form av att det är mycket svårt att på ett tydligt sätt göra de beteenden och tonfall som sker 
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under en intervju synliga i skrivet format. För som Kvale och Brinkmann (2014) påpekar 

“Utskrifter är kort sagt utarmade, avkontextualiserade återgivningar av levande 

intervjusamtal” (s. 218). Genom att båda författarna deltagit i samtliga intervjuer försökte detta 

undvikas då båda författarna tagit del av intervjupersonernas kroppsspråk och tonfall på plats 

under själva intervjuerna. Begrepp och mönster eftersöktes i det transkriberade samt inspelade 

materialet och sammanställdes. Kroppsspråk hos intervjupersonerna vägdes också in då detta 

noterats. I det avslutande momentet gjordes en gemensam genomgång av materialet för att se 

om liknande upptäckter gjorts under de enskilda analyserna. Genom att söka efter begrepp 

och mönster utkristalliserades intressanta kategorier i det skapade materialet. Den induktiva 

processens analyserande användes för vägledning i att beskriva de relevanta begrepp för de 

olika teman som uppdagats samt att kategorisera dessa under relevanta rubriker och beskriva 

mönster som blottats i analysförfarandet (Patton, 2002). 

Etiskt ställningstagande 

För att upprätthålla de etiska aspekterna genom forskningsproceduren har särskilt fokus lagts 

på Vetenskapsrådets (2011) fyra huvudkrav, vilka är Konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, 

informationskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebar att intervjupersonerna inte 

tvingats till att delta i intervjuerna utan att de bestämde själva huruvida de var villiga att ställa 

upp eller inte. Alla intervjupersoner beslutade själva huruvida de godkände att intervjuerna 

spelades in eller ej. Dessutom fick de information om att de hade rätt att välja att inte svara på 

enskilda frågor. Intervjupersonerna blev informerade om vad samtycke innebär och lämnade 

sitt godkännande muntligen innan intervjuerna genomförts. De informerades om att de när 

som helst kunde avbryta intervjun och inte behövde fullfölja sitt deltagande samt att de 

informerades om att både de och företaget anonymiseras. Konfidentialitetskravet beaktades i 

form av att alla intervjupersoner avidentifierats genom att de fått fingerade namn istället för 

sina riktiga. Både företaget samt företag som nämnts i intervjuerna samt olika orter 

avidentifierades i både det transkriberade materialet samt i alla citat för att så långt som 

möjligt undvika möjligheterna att kunna identifiera vare sig företag eller intervjupersoner. 

Nyttjandekravet tillgodosågs genom att intervjupersonerna informerades om vad det 

insamlade materialet skulle användas till. Missivet skickades i god tid till intervjupersonerna 

via e-post för att de i lugn och ro skulle kunna läsa igenom det flera gånger innan själva 

intervjuerna. Till intervjuerna medtogs papperskopior av missivet och intervjupersonerna 

uppmanades att läsa igenom det igen innan intervjun startade. Utöver detta så förtydligades 

även Vetenskapsrådets (2011) fyra huvudkrav muntligen och därmed säkerställdes även 

Informationskravet. 
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Metoddiskussion 

Den valda ansatsen för studien har som tidigare nämnts inspirerats av fenomenologin. Detta 

ansågs relevant med tanke på syfte och problemställning som tidigare sagts. Att enbart 

använda fenomenologin som inspirationskälla grundade sig i att fenomenologin ansetts vara 

väldigt omfattande och på grund av tidsramen för studien föll valet på att enbart inspireras av 

den.  Den fenomenologiska inspirationen har gett sitt avtryck på så sätt att det som önskats 

undersökas var intervjupersonernas livsvärld. Intervjupersonernas egna uppfattningar och 

tolkningar av den förändringsprocess de genomgått har inhämtats med den halvstrukturerade 

intervjun som inhämtningsverktyg eftersom den är vad Kvale och Brinkmann (2014) 

benämner som det bästa sättet att inhämta människors livsvärld. Intervjuerna har gett ett 

djupare material att analysera vilket också var det som eftersöktes. En svårighet som noterats 

under inhämtningen av datamaterialet är tidsuppskattningen när det gäller intervjuerna. 

Spannet på dessa sträckte sig från 16 till 65 minuter. En annan svårighet visade sig vara 

intervjuarens uppgift att styra intervjun åt rätt håll då intervjupersonernas tankar och 

funderingar gärna vandrade iväg utanför den sfär som intervjun var tänkt att hållas inom. Här 

var intervjuguiden ett viktigt verktyg för att styra den som intervjuades tillbaka till det ämne 

där intresset för studien låg. Genom intervjuguidens utformning flöt intervjuerna på bra och 

intervjupersonerna svarade i många fall på frågor innan de ens var ställda genom sitt egna 

berättande. En observation som gjordes var dock att alla som intervjuades inte behandlade 

samma ämnen i samma utsträckning och i vissa fall delgav intervjupersonerna oss information 

om ämnen av relevans men utanför intervjuguiden, eftersom möjligheten fanns att röra sig 

utanför ramen i och med den halvstrukturerade intervjumetoden. Detta scenario hade 

möjligen gåtts miste om med en strukturerad intervju då det hade garanterats svar på samma 

frågor. Ostrukturerade intervjuer som metod hade möjligen gett ett ännu mer omfångsrikt 

material men därmed inte sagt att det skapade materialet skulle vara av högre relevans för 

syfte och problemställning. De frågor intervjuguiden innehöll och den valda intervjumetoden 

svarade dock bäst upp mot studiens syfte; att fokusera på den subjektiva upplevelsen och 

därmed inte styra frågorna allt för hårt på bekostnad av intervjupersonernas frihet att själva 

bedöma vad som var relevant att förtälja.  

Den tidsram som begränsat studien påverkade urvalet för studien då intervjupersonerna 

delvis valdes ut utifrån tillgänglighet. Även om den urvalsgrupp som deltagit gett ett brett 

datamaterial så bör det ända påpekas att om förutsättningarna för studien sett annorlunda ut 

så kunde en annan urvalsmetod med fördel använts för att bredda datamaterialet. För att 

ytterligare bredda förståelsen och uppnå det Hartman (2004) menar med maximal variation så 

hade det till exempel varit fördelaktigt om begränsningarna gett en mindre påverkan på 

urvalet. Att kunna intervjua personer med en större spridning när det gäller till exempel ålder, 

anställning eller arbetsuppgifter hade möjligen gett ett bredare material att analysera och 

därmed en bredare förståelse gällande det formulerade syftet för studien. 
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Det geografiska avståndet mellan författarna har däremot inte tillåtits ge konsekvenser för 

de intervjuer som genomförts. Det stora avståndet mellan utförarna av studien hade kunnat 

påverka studien både vad gäller urval, datainsamlingsmetod samt analysmetod. Om hänsyn 

tagits till det stora avståndet hade inte lokalisering av det valda företaget varit lika viktigt i 

urvalet, intervjuerna kunnat utföras via telefon och analysen av materialet hade då sett helt 

annorlunda ut. Prioriteringarna hos författarna har dock legat på att hela processen skulle 

utföras gemensamt och därför har inga sådana konsekvenser av detta slag tillåtits. Båda 

författarna har som tidigare nämnts deltagit i samtliga intervjuer för att minska den eventuella 

skevhet Patton (2002) påpekar kan uppstå när enbart en person genomför intervjun. Genom 

att båda författarna deltagit i samtliga intervjuer har båda författarna även tagit del av den 

dynamik som uppstått mellan intervjuare och intervjupersoner under intervjuerna, vilket 

också ger en ökad förståelse vid tolkningen av det skapade materialet (Kvale & Brinkmann, 

2014). En nackdel med att vara två vid intervjuerna som författarna noterade var att extra tanke 

måste ägnas åt att intervjuarna inte tar över samtalet för mycket och därmed begränsa 

intervjupersonernas möjlighet att sväva fritt vad gäller funderingar inom intervjusfären. Dock 

kan konstateras att fördelarna övervägde då det var två som sett intervjupersonernas 

kroppsspråk under intervjuerna. När sedan analys av materialet skedde hade båda författarna 

en egen upplevelse av varje intervjuperson som kunde vävas in i tolkningen av det inspelade 

och transkriberade materialet. 

Vad gäller studiens analysförfarande skedde som redan noterats en form av analytiskt 

triangulering genom att författarna genomförde en första analyssession på varsitt håll. Genom 

detta förfarande menar Patton (2002) att möjligheterna för olika upptäckter i materialet ökas 

eftersom två eller fler personer ser på det ur olika perspektiv vilket också noterades under 

studiens analysförfarande. Ett alternativ till den Analytiska Induktionen som analysmetod hade 

varit den Interaktiva Induktionen där alla faser genomförs samtidigt istället för en i taget, men 

eftersom fokus legat på att inte teoretisera på förhand föreföll den vara olämplig utifrån vad 

som ämnats undersökas. 

Genom att utföra datainsamlingen på fler sätt än enbart genom intervjuer hade ett bredare 

och kompletterande material kunnat skapas. Observationer av de anställda i deras naturliga 

miljö hade gett ytterligare en aspekt på intervjupersonernas livsvärld (Bengtsson, 2005). 

Genom att kombinera metoder stärks resultatet i studien menar Patton (2002).  

Tillförlitlighet  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att kontroll av tillförlitligheten inte är något som görs 

enbart när hela forskningsprocessen är genomgången utan är något som bör has i åtanke under 

hela processen. Detta har varit en av grundpelarna under studiens gång. Stor vikt har lagts vid 

eftertanke gällande trovärdighet och pålitlighet genom hela processen. 

Avseende tillförlitlighet i kvalitativa intervjuer är det en viktig aspekt om forskaren ställer 

frågor som ger svar på det som forskaren vill veta. Intervjuguiden bör således vara väl 
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utformad för detta ändamål (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuguiden provades som tidigare 

nämnts genom en pilotintervju. Genom att göra en pilotintervju noterades att de frågor som 

fanns i intervjuguiden var ställda på ett sådant sätt att intervjupersonen förstod frågorna. För 

att öka tillförlitligheten i intervjuerna har alla intervjuer utförts på samma sätt. Detta för att 

undvika skevhet på grund av olika intervjuare som ställer frågorna på olika sätt samt för att 

öka möjligen till klargöranden av intervjupersonernas svar genom att ställa följdfrågor vid 

oklarheter (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Trots det geografiska avståndet mellan författarna har båda deltagit i samtliga intervjuer 

och alla intervjuer genomfördes på samma plats, i samma rum och med samma placering av 

de båda intervjuarna samt intervjupersonen vid samtliga tillfällen. Genom att båda författarna 

dels deltagit i alla intervjuer och dels tagit del av både det inspelade och det transkriberade 

materialet motverkades godtycklig subjektivitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att 

använda två intervjuare så minskades även den form av skevhet som kan uppstå när endast 

en person både samlar in materialet och analyserar det (Patton, 2002). När materialet 

transkriberades delades det som tidigare nämnts upp på de båda författarna som 

transkriberade hälften var. För att säkerställa kvalitén på materialet har författarna lyssnat 

igenom den andra halvan och stämt av det transkriberade materialet för att kontrollera att 

båda tolkat det intervjupersonerna sagt på liknande sätt.   
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Resultat       
Nio intervjuer genomfördes där intervjupersonerna uppmanades att beskriva hur de 

upplevde sin delaktighet i förändringsprocessen, utifrån deras perspektiv. Resultatet 

underbyggs och beskrivs genom att citat återges för att peka på essensen i upplevelserna som 

intervjupersonerna erfarit. Intervjupersonerna är benämnda med fingerade namn  eftersom 

de tidigare i processen anonymiserats och utlovats konfidentialitet, i linje med de etiska 

riktlinjerna för studien. Citaten gör det även möjligt för en läsare att själv bedöma huruvida 

slutsatserna är berättigade och rimliga. Citaten presenteras i vad Kvale och Brinkmann (2014) 

benämner som en korrekt skriftlig form. Med detta menas att de citat som här nedan återges i 

vissa fall är minimalt korrigerade för att göra dem mer läsbara.  

Uppkomna underrubriker i denna del har utkristalliserats genom att datamaterialet kodats 

genom en avsökning av relevanta begrepp och en kategorisering av dessa (Hartman, 2004). 

Kategorierna framtogs i samstämmighet med såväl kodningen som intervjuguidens 

ursprungliga teman för att behålla en tydlig koppling till syftet med studien. Följande 

kategorier framkom under analysfasen; Information och Möjlighet att påverka, Delaktighet och 

Meningsfullhet samt Social Interaktion. Dessa kategoriers innebörd presenteras här nedan mer 

utförligt under respektive rubrik. 

Information och Möjlighet att påverka 

I denna kategori beskrivs uppfattningar om hur organisationen skapat möjligheter för de 

anställda att påverka beslut samt hur ledningens informationskanaler fungerat respektive inte 

fungerat. De begrepp som ingår i denna kategori går att härleda till uppfattningar och 

förutsättningar för just information och den individuella möjligheten att påverka sin situation. 

Till exempel begreppet work shop som omnämndes vid ett flertal tillfällen och ansågs syfta på 

de samlingstillfällen där förändringsledningen skapat lärtillfällen för att lära personalen de 

nya tekniska lösningarna. Ibland nämndes även gruppmöten som fenomen och åsyftade mer 

dialogbaserade mötestillfällen men även rena informationstillfällen nämndes i materialet och 

åsyftade då snarare informationsbaserade träffar, där syftet var att enbart informera. Dessa 

typer av fenomen kan uppfattas vara tillfällen med ambitioner att befrämja en deltagande 

förändringsstrategi.  

 

Till exempel hade vi work shops med våra anställda kring hur den nya tekniska miljön 

skulle se ut, för den skiljde sig ganska väsentligt från den gamla (Ebbe).  

 

Man gjorde ju det i flera steg egentligen då för man informerade ju alla chefer och sen 

så fick ju cheferna informera de anställda då, så det var ju en parallell ström där då av 

information till alla och sen riktad information. Sen hade vi ju ett antal ‘work shoppar’ 

egentligen där vi tittade på hur vi skulle jobba, hur man skulle sitta, det är ju ganska 
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annorlunda från att gå från ett traditionellt kontor där man har sin egen arbetsplats till 

den här typen av aktivitetsbaserat kontor där ingen har en arbetsplats (Axel).  

 

Det skapades ju en ganska stor grupp med individer från alla nivåer, som sen fick vara 

med och bestämma hur det skulle se ut här (Karl).  

 

Genom ovanstående citat visas det hur viktigt det är med information och 

kommunikation för att de anställda ska uppnå en god begriplighet.  

Intervjupersonerna vittnar även om något skilda uppfattningar om de olika 

sammankomster som ägt rum i samband med förändringsprocessen. Dessa skillnader kunde 

bestå i uppfattningar om vilka som var inviterade till att delta. En del menade på att det 

exempelvis förehöll sig så att alla var inbjudna men att det inte var säkert att alla kunde delta 

på grund av att det dagliga arbetet var tvunget att fortlöpa. Citaten nedan vittnar om en viss 

osäkerhet kring vilka medarbetare och på vilka urvalsgrunder som organisationens  

medarbetare faktiskt var tilltänkta att delta i sammankomsterna. En del har upplevt att de haft 

en stor delaktighet då de deltagit i de olika sammankomsterna, medan andra medarbetare 

upplevt att de gått miste om de tilltänka tillfällena, för ett befrämjande av lärande i samband 

med förändringen. Detta resultat kan förstås som att olika personer haft varierande 

förutsättningar för att ta till sig förändringsprocessens utmaningar och således olika 

förutsättningar för ett lärandemoment. Detta kan förstås som att det även är en ledningsfråga 

huruvida samtliga deltar eller ej. Några intervjupersoner har uttryckt och uppfattat det som 

att ansvaret för deltagande varit otydligt, de har upplevt det som att de bör vara i produktionen 

samtidigt som work shops och andra sammankomster fortlöpt och i vissa fall kolliderat med 

kundevent eller andra arbetsrelaterade aktiviteter.  

 

Sen missade jag alla de här, de hade ju sådana här instruktionsmöten för ergonomiska 

arbetsplatser och då råkade jag vara hos kund och då missade jag det, och då finns inte 

den informationen tillgänglig efteråt så det fungerade bara för dem som var med under 

flyttkampanjkonceptet. Alla de som började efteråt, eller missade det, eller som var lediga 

eller så, de får ju aldrig den biten (Elin).  

 

Alltså jag var väldigt involverad i mitt projekt och hade upp över öronen, sen insåg jag 

efter ett tag att de hade haft några möten, som inte jag var inbjuden på för att jag fanns 

inte i distributionslistan (Celia).    

 

Om jag vill minnas rätt så kallades det till ett antal informationsmöten men det var 

ganska sent i processen, jag vet att de anställda var nog, eller det kanske inte har med 

anställda att göra utan kanske har att med var i organisationen jag jobbade, för många 

hade varit involverade sen långt innan (Erik).  
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Vidare har resultaten under denna kategori tolkats som att informationen om avsikten med 

förändringen varit relativt öppen för egen tolkning, vilket resulterat i olika uppfattningar om 

varför förändringsprocessen genomförts. Vad som kan förstås är att informationen som gått ut 

till medarbetarna om förändringen har varit av varierande innebörd, vilket fått effekter på 

begripligheten av själva meningen med förändringen. Förändringsprocessen har varit tudelad 

i den mening att den både handlat om en fysisk flytt men även om en ny kontorslösning som 

inneburit nya arbetssätt. En del medarbetare hade uppfattningen om att det i första hand 

handlade om lokalernas beskaffenhet medan andra snarare hade föreställningen om att det var 

ett nytt arbetssätt som var det primära skälet till förändringen. Ytterligare tankar handlade om 

att intervjupersonerna trodde förändringen berodde på att företaget ville åstadkomma en 

designmässig förändring eller en teknisk utveckling. Det kan konstateras att det inte rådde en 

samstämmighet kring vilka drivkrafter som varit orsak till förändringen.  

 

Alltså vad jag har hört så var lokalerna som vi bodde i lite längre ned här, de var inte 

otjänliga men ägaren av huset ville göra en totalrenovering, så jag tror att de tömde hela 

huset och så ville man hitta ett boende för XX som var mer anpassat till storleken, det 

var lite för stort därborta av olika anledningar, plus att man ville ha en modern miljö 

(Karl).  

 

Jag tror att det har att göra med, lite åt ansiktslyfthållet. XX vill modernisera sig själva 

genom att förändra. Det är ett gammalt bolag inom IT-svängen. Ett väldigt stort bolag. 

Jag tror att de väldigt mycket ville förändra arbetsprocesserna hos sig själv, förändra 

utseendet utåt och förnya sig själv lite grann (Love).  

 

Ja det måste väl finnas pengar i botten, det gör det väl alltid. Sen tror jag det var två 

huvudsakliga grejer; dels så var de gamla lokalerna lite risiga och dyra om man ville 

göra nåt coolt av dem (Elin). 

 

Jag har faktiskt inte hört någon officiell förklaring, jag kan bara spekulera. Jag antar att 

lokalerna var för stora på XX-gatan, eller där vi satt förut, /.../ man bytte lokaler helt 

enkelt, man passade på att fräscha upp och anpassa storleken, det är min teori (Erik).  

 

Det finns väl många, men rent krasst så fanns det ju ekonomiska skäl om inte annat då. 

Det här kontoret är ju inte dyrare än det andra, samtidigt som vi får moderna lokaler, 

det var ju det också det att det var extremt föråldrat där vi satt, alltså hela setupen var 

ju ineffektiv. Så det var ju en vilja att skapa ett annat arbetsklimat och ett annat 

arbetssätt egentligen då, för att förnya (Axel). 
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Det var ju primärt att få mycket bättre samarbete mellan avdelningarna /.../ för vi har 

historiskt sett varit så långt ifrån alla interna funktioner (Adam).  

 

Som synes i dessa ovanstående citat är att spekulationerna kring orsakerna till förändringen 

är många men ingen av intervjupersonerna kan ge ett tvärsäkert svar på varför. Detta kan 

tolkas som en viss brist i den information som spridits inför förändringen. Otydligheten kring 

svaret på varför förändringen genomfördes är en viktig faktor eftersom den starkt knyter an 

till motivation och förändringsbenägenhet.  

Identitetsskapande och Meningsfullhet 

De identifierade begreppen i denna kategori kan förstås i relation till komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet men framförallt meningsfullhet, som tillsammans utgör det som 

benämns som känsla av sammanhang. Teorin konceptualiserar de faktorer och idéer som är 

relevanta för att individer på ett konstruktivt sätt ska kunna hantera sin vardag, med vikt på 

att förstå, hantera och se mening med sin livssituation. I denna studie har dock kontexten 

avgränsats till förändringsprocessen. De begrepp som identifierats och som genererat 

utformningen av denna kategori var stolthet, oro samt bemötande.  

Något som genomsyrat alla intervjuer är den nyvunna stoltheten över arbetsplatsen hos 

intervjupersonerna. De citat som illustrerar denna stolthet här nedan levererades alla med ett 

förstärkande kroppsspråk i form av att intervjupersonen log, sträckte på sig eller på annat sätt 

visade att hen var stolt över sin arbetsplats.  

 

Förändring, bara det är roligt, sen så fräschare lokaler, det man försökte framhäva att 

det här är ett ansikte utåt för XX, trevligt att ta hit folk, det ser snyggt ut. Är det snyggt 

på utsidan så är det snyggt på insidan också så att säga, det representerar oss (Erik). 

 

Det är ju alltid skönt att komma till en sprillans ny byggnad. Sprillans nya lokaler. Det 

är lite energiboost (Love). 

 

Fräschare. Nya lokaler. Förra var väl från 80-talet. Det är mycket snyggare framförallt. 

Mycket mer öppet (Emil).  

 

Det är jättefräscht och nytt och...det är lite style på det. Det är rätt häftigt att komma 

in här nere och “shit, jobbar jag _här_? (Karl) 

 

Dels var de gamla lokalerna lite risiga och dyra om man skulle vilja göra något coolt av 

dem och sen att man kunde köra lite marknadsföring och få lite...så att visa upp för 
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kunder och så /.../och det märkte man ju att man hade mycket kundevent och sånt 

kopplat till kontorsbytet, bjudit in alla kunder på visning och så där (Elin). 

 

Det här är mycket trevligare. Mycket modernare (Celia). 

 

Den största vinsten är att folk har fått tillbaka lite stolthet. En känsla av att fan vi är 

med i matchen liksom. Inte suttit i de här källarlokalerna /.../ Det här visar att bolaget 

satsar (Ebbe). 

 

Just det här att få det modernt och dynamiskt. Det var ju ett av målen eller absoluta 

målsättningarna då. Och det tycker jag vi har lyckats med./.../Liksom det har skapat en 

ganska, just den här flytten och när man har invigningar och grejer, man bjuder in 

kunder och sådär. Det skapar en väldigt positiv atmosfär. Det gör det ju också idag, det 

ser vi ju när vi har anställningsintervjuer. Det är ju många som är imponerade när de 

kommer hit (Axel). 

 

Det var inte fräscht/.../ förvirringen var total därborta, och det var ju så för alla nya 

medarbetare. Vågar jag påstå. Jag har hört det från flera bland annat, men här är det 

helt annorlunda, man visste att det skulle vara nytt, ballt, intressant (Adam).  

 

I samtliga intervjuer gick det att utläsa att intervjupersonerna känner en viss stolthet över sin 

nya arbetsplats. Som visas i citaten ovan är det flera av intervjupersonerna som påtalar att 

lokalerna är imponerande, att tekniken är förstklassig och att det skapar en positiv känsla. 

Med de nya lokalerna och den nya tekniken framkommer att intervjupersonerna både känner 

en viss stolthet över själva arbetsplatsen och därmed även en stolthet över sig själva som 

arbetar på företaget.  

Det har också framkommit känslor av oro hos de som intervjuats innan den faktiska flytten. 

Flera av intervjupersonerna beskriver denna känsla inför förändringen.  

 

Folk oroade sig för parkeringsplatser och där var det nog några som blev uppretade 

eftersom man ändrade förutsättningar liksom, såna som hade haft skulle inte få (Elin). 

 

En annan grej har varit det här med hygien. /.../ Vi köpte tangentbord som var, de klarar, 

det går liksom att tvätta dem i diskmaskin om man skulle vilja det. Spillsäkra 

tangentbord (Ebbe). 

 

Aktivitetsbaserat kändes lite såhär….för att alltså...för oss på driften...for oss som 

tekniker som pysslar med hårdvara, mjukvara, virtualisering och så vidare /.../ samtidigt 
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kan det finnas en fysisk testdator som man sitter med. Så för oss som tekniker. Nae. Not 

sure (Adam).  

 

En del kaos faktiskt. Av den enkla anledningen att vi hade väldigt mycket precis i 

flyttskedet. Den perioden hade vi väldigt mycket som vi behövde leverera samtidigt. 

Vilket hade kravet på att vi behövde ju testa saker i labbet. /.../ Sen kom datumen när vi 

skulle flytta och jag bara “det är fysiskt omöjligt”/.../ så var det något som jag lyfte upp 

ganska snabbt och även fick gehör för från bolagets sida “jamen då måste vi försöka få 

fram en liten speciallösning för er” (Love).  

 

De ovanstående citaten visar på att det fanns en del oro inför flytten och övergången till en 

aktivitetsbaserad arbetsplats. Orsakerna som genererade oro var vitt skilda mellan 

intervjupersonerna. En del oroade sig över de tekniska lösningarna, andra över 

hygienaspekter över att inte ha sina egna verktyg utan vara tvungen att använda samma 

tangentbord som andra. Ytterligare orsaker till oro kunde vara möjlighet till parkering, hur 

lunchrummet skulle vara utrustat eller hur produktionen på företaget skulle kunna fortgå mitt 

under den fysiska flytten av kontoret.  

 

Vi har haft en jäkla massa work shops. Jag tror vi hade 16 work shops bara för att prata 

om allt mellan himmel och jord (Ebbe). 

 

Det handlade ju väldigt väldigt  mycket om att stänga oro. Det är ju som vanligt, i all 

förändring egentligen. Det är ju det som är det stora problemet. Folk vet vad de har, de 

vet inte vad de får (Axel).  

 

Du kan inte rycka undan vardagen för folk med mindre än att du väldigt noga talar om 

vad som kommer att hända. Det är det som är nyckeln. Kommunikationen är nyckeln. 

För att få det att fungera (Axel).  

 

Genom ovanstående citat från två som varit drivkrafter i förändringsarbetet angående hur de 

hanterat de anställdas oro framgår dock att medvetenheten om detta ändå funnits och att 

ledningen försökt stävja denna genom information och att ge folk möjlighet att lufta den oro 

de känt.   

Social Interaktion 

Denna kategori har utformats utifrån de uppfattningar som framkommit från 

intervjupersonerna vad gäller möjligheter för kommunikation och samverkan både mellan 

kollegor och mellan hela grupperingar inom företaget. Vad som framkommit är ökade 

möjligheter till kommunikation genom att de anställda numera sitter i de grupperingar de 
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arbetar med samt en ökad samverkan mellan grupperingarna. Detta eftersom de olika 

funktionerna inom företaget delat upp sig i de olika projekt de arbetar inom istället för att sitta 

låsta på sina arbetsplatser med dem som är inom samma funktion. Detta har förefallit vara ett 

av förändringens huvudsyften.  

 

Den sociala aspekten var ju att vi ville ta kål på de här grupperingarna som blev att folk 

satte sig med sina...ja, det var de här som alltid satt på samma plats. Det var väldigt 

svårt att få information, man överhörde aldrig /.../ det var väldigt katakombigt om man 

säger. Man kunde gömma sig, det var glasväggar lite överallt (Ebbe).  

 

En person med stort inflytande i förändringsprocessen förklarar här ovan att en stor anledning 

till att övergå till aktivitetsbaserat arbetsplats var en önskan att bryta det mönster som fanns 

på det gamla kontoret där upplevelsen var att det var svårt med informationsflödet mellan de 

olika grupperingarna. 

Tre av intervjupersonerna har påtalat positiva effekter med den nya formen av arbetsplats. 

De påtalar den ökade kommunikationen i form av att de numera hör saker som de inte gjort 

tidigare på grund av att de nu sitter i olika formationer än tidigare samt att de lärt känna 

människor som de tidigare inte ens visste om att de jobbade på företaget. 

 

Vi som jobbar tätast ihop, vi sitter där ungefär, men det är ju det att jag sitter bredvid 

olika personer varje dag./.../Och det tycker jag är roligt. För man får en snap shot av 

verkligheten på ett annat sätt (Axel). 

 

I ett aktivitetsbaserat kontor som vi har, då är överhörningen ganska hög. Alltså, du hör 

vad folk i det här landskapet pratar om. På så sätt snappar du ju upp en hel del 

information om vad  tusan som pågår (Ebbe). 

 

Jag har lärt känna andra människor som jag inte skulle kommit i kontakt med i vanliga 

fall /.../ man letar upp något annat ställe att sitta på och så hälsar man på dem och man 

berättar vad man gör, och berättar hur det går (Erik). 

 

I svaren på den direkta frågan “Upplever du att du har lärt dig något under flyttprocessen?” 

gjordes en intressant iakttagelse. Fyra av intervjupersonerna svarade nämligen väldigt 

tvekande på den frågan. Trots att de tidigare under intervjun flera gånger svarat med utförliga 

beskrivningar om till exempel kunskapsutbyten, ökad social interaktion med grupper som de 

tidigare inte haft möjlighet att arbeta nära med.  

 

En öppenhet, du skalar ju bort din titel lite eftersom du sitter och måste vara med /.../ 

det har ju varit hierarkiskt, historiskt har det varit det, men här skalar du bort det 
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eftersom vi sitter och håller på med samma typer av frågeställningar, fast lite annan 

nivå då, men du kan ju sitta bredvid VDn /.../ Hon får ju faktiskt en vetskap om vad 

som händer på golvet och inte bara det som är tvättat och filtrerat när det kommer till 

henne (Karl).  

 

Ovanstående citat från Karl visar tydligt på att det skett en ökad möjlighet till kommunikation 

och hur det kan gå till när den ökade möjligheten till social interaktion mellan de olika 

funktionerna i företaget leder till ett lärande i sann praktikgemenskapsanda. Detta trots att 

han var lite tveksam till att han egentligen lärt sig något under processen. Vidare bestyrker 

också intervjuperson Love denna uppkomna praktikgemenskapsanda om hur hens 

arbetsgrupp numera har ett närmare samarbete med övriga funktioner på huvudkontoret och 

därmed också breddat sitt kontaktnät till övriga funktioner på andra kontor runt om i världen.  

 

Fördelar utöver kunskapsutbyte och såna klassiska saker är att man kan föra dialoger på 

ett helt annorlunda sätt. Våran utrustning kopplas ändå in i XX utrustning när det 

kommer till datahallar och så vidare. De i sin tur har ju bättre dialoger med andra. Eller 

ja, samma grupperingar inom andra regioner som gör att vi kan piggybacka litegrann 

på den kunskapen också (Love). 

 

I materialet från intervjuerna går tydligt  att utläsa att en stor vinst i förändringen var den 

ökade möjligheten till kommunikation och den utökade sociala interaktionen över 

funktionsgränserna.  

Sammanfattning  

Resultat från kategorin Information och Möjlighet att påverka, har visat på att en stor ambition 

funnits gällande att skapa en förändringstrategi som involverar medarbetarna i processen att 

omlokalisera kontoret och övergå till en aktivitetsbaserad arbetsplats. Detta blev tydligt då 

många intervjupersoner hade uppfattningen om att olika forum och kommunikationskanaler 

hade upprättats för en deltagande strategi. Dock menade ändå en del av de intervjuade att 

detta inte kom alla till gagn av olika skäl. Det kunde handla om uppfattningar om att 

anställningsform påverkat eller en bristande styrning då vissa var fast i verksamheten då dessa 

tillfällen gavs och att ersättningstillfällen ej erbjöds. Resultatet tyder även på att orsaken till 

varför förändringen skett inte blivit riktigt klarlagd och att skilda uppfattningar om orsaken 

till densamma funnits i vissa fall. Resultatet har här blottat faktorer som gjort att en del 

personer helt enkelt inte blivit delaktiga trots gedigna satsningar från ledningshåll på just 

delaktighetsbefrämjande insatser.  

Resultat från kategorin Identitetsskapande och Meningsfullhet har visat på att många av 

medarbetarna fått en förstärkt känsla av tillhörighet och mening i och med den nya designen 

som företaget anammat, men även en starkare känsla av samhörighet med andra avdelningar 
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och medarbetare. En ambition från ledningshåll har varit att minska den praktiska och sociala 

klyftan mellan de olika avdelningarna inom organisationen. En aktivitetsbaserad arbetsplats 

har som ändamål att befrämja ett socialt och kunskapsmässigt utbyte eftersom samtliga 

medarbetare ska blandas med varandra samt att funktionsgränserna ska suddas ut. Vad som 

också är tydligt i resultatet från denna kategori är upplevelser av oro inför flytten samt 

ledningens försök att stävja denna oro. Vilket haft olika genomslagskraft beroende på art av 

oroskänslor. 

Resultatet från kategorin Social Interaktion har visat på att förändringen inneburit ökade 

möjligheter till social interaktion genom den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Nya former av 

dialoger och utbyte av kunskap har uppstått. Olika grupperingar inom företaget har ökat sin 

kommunikation över funktionsgränser vilket lett till ett ökat kunskapsutbyte mellan de olika 

grupperingarna både nationellt och internationellt. 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att Information, Möjlighet att påverka, 

Identitetsskapande, Meningsfullhet samt Social Interaktion förefaller alla vara betydelsefulla 

beståndsdelar för ett skapande och befrämjande av lärande.  
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Diskussion  
Studiens syfte har varit att beskriva, analysera och diskutera vilka faktorer i samband med en 

förändringsprocess som skapar och befrämjar ett lärande. Genom kvalitativa 

halvstrukturerade livsvärldsintervjuer har empiri skapats i samspel mellan intervjuare och 

intervjupersoner. Denna skapade empiri har sedan analyserats och tolkats av författarna och 

frambringat ett resultat där de faktorer som skapar och befrämjar lärandet fått möjligheten att 

komma fram.  

Viktiga faktorer för lärande i en förändringsprocess  

Information och Möjlighet att påverka  

Resultat från studien vittnar om att det förekommit en stor ambition från företagsledningen 

om att involvera medarbetarna i stor utsträckning i den aktuella förändringsprocessen. I det 

skapade och tolkade materialet kan dock skönjas ett visst mått av bristande förmåga till att 

leva upp till denna ambition. Jacobsen (2013) menar att en strategi som vilar på delaktighet 

har ett främjande syfte för organisationens framgång gällande att åta sig ett 

förändringsprojekt. Dock kan det finnas tillfällen då en annan typ av strategi är nödvändig, 

exempelvis när drastiska åtgärder är nödvändiga för organisationens överlevnad. I fallet med 

det aktuella förändringsprojektet var målet inte av det akuta slaget utan anledningen var 

istället att uppnå förbättring och utveckling, snarare än överlevnad. Med det sagt kan det anses 

att förändringsledningens ambitioner med förändringen låg någorlunda i linje med en 

delaktighetsbaserad förändringsstrategi, i alla fall som vision och målsättning. 

Anledningen till att denna strategi anses vara ett framgångsrecept kan spåras till olika 

vetenskaper. En uppmärksammad aspekt i denna studies resultat har varit det som bottnar i 

ett mänskligt behov av att förstå och ges möjlighet till deltagande för att uppnå en form av 

meningsfullhet med det som sker och den egna rollen i processen. För att rama in detta har 

Antonovskys (1987) teori om Sense of Coherence varit tillämplig för att beskriva de viktiga 

faktorer som krävs för att människan i förändringen ska kunna må väl och anamma vad som 

komma skall. Resultat från studien visar på att just Antonovskys begrepp, meningsfullhet, 

hanterbarhet, och begriplighet, har en stor roll att spela när ett förändringsprojekt bedrivs. 

Resultat har visat på att organisationen vid flera tillfällen skapat systematiska och strukturella 

åtgärder för att främja medarbetarnas insyn, delaktighet och välmående i samband med att 

förändringen genomfördes. Mycket av det som betänkts när förändringsprojektet planerats 

bottnar i just det som KASAM handlar om. Trots att intervjupersonerna själva inte hade 

kunskap om begreppsapparaten för teorin, kan det utläsas att ambitionen i många fall bottnat 

i en KASAM-baserad strategi. Hanson (2004) menar att genom att projektera med dessa 

begrepp i tanken kan en förändringsprocess förstås som en pedagogisk förändringsstrategi för 

en humanistisk förändring, med vinsterna att medarbetarna känner en tydlig samhörighet och 

vilja att jobba med förändringen istället för mot. Studien har dock påvisat att samtliga 
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komponenter inte alla gånger har varit uppfyllda i tillfredställande grad, eftersom vissa 

medarbetare inte tillfullo förstått varför förändringen skett. Detta kan kopplas till 

komponenten begriplighet. Att inte uppfylla denna komponent resulterar i en lägre grad av 

KASAM vilket får effekter på medarbetarens inställning till förändringen och känslan av sin 

egen roll i sammanhanget. När förändringssammanhanget istället uppvisar en hög grad av 

känsla av sammanhang, där alla komponenterna är väl uppfyllda, har det konstaterats inneha 

en skyddande funktion mot stressorer (Pahkin et al., 2011). Resultatet har visat att stressorer 

funnits i form av vad som kan förstås som en ej tillräcklig begriplighet gällande förändringen, 

alltså varför den skulle genomföras. Trots att ett högt informationsflöde eftersträvats genom 

informationsmöten av olika slag, e-post och andra former av internkommunikation så har, på 

grund av vissa omständigheter, ledningen ändå inte lyckats nå fram till alla, vilket visar sig i 

resultatet. Det finns många olika tolkningar hos de intervjuade, alla är dock inte riktigt säkra 

på varför flytten skett. Vad som kan förstås av detta är att kommunikation och information är 

särskilt viktiga faktorer när det gäller förändring. Trots att åtgärder vidtagits för att detta ska 

fungera så finns det all anledning att i ännu större utsträckning fokusera på att informationen 

och kommunikationen skall göras tillgänglig och begriplig för alla. Även om informationen 

skickats och tagits emot så har den inte integrerats i det kollektiva medvetandet i 

organisationen vilket Flores et al. (2012) belyser vikten av.  

Identitetsskapande och Meningsfullhet  

Studiens resultat har visat på att känslan för arbetet stigit till stor del, då de anställda upplever 

en starkare stolthet och identifierar sig med sin arbetsplats i större utsträckning än förr. Det 

gäller dock inte samtliga som intervjuats. Det går att resonera som att det är en omöjlighet att 

få med sig samtliga i en teknisk utveckling, vilket även bekräftas av Kim (2015). Han menar, 

med stöd av innovationsteorin, att det alltid finns en liten andel människor som inte anammar 

det nya sättet att arbeta på eller de nya tekniska innovationerna. Det går såklart att fråga sig 

varför vissa individer trots gedigna insatser i det proaktiva arbetet med förändringsprocessen 

ändå inte anammar innovationen. Den frågeställningen besvaras dock inte inom ramen för 

denna studie. Det som visat sig ske i och med denna förändringsresa är att ett tydligt 

meningsskapande skett, det vill säga att förändringen har tillskrivits en mening för individen. 

Som tidigare nämnts är det viktigt att begripa vad som sker, och se meningen med det, för att 

även vilja åta sig det och vara en del av resan. I och med det är det en viktig faktor att 

identitetsskapandet och förändringsprocessen går hand i hand med 

meningsskapandeprocessen (Reissner, 2010). Att skapa mening och en identitetskänsla är en 

avgörande faktor för om innovationen blir positivt laddad och genererar en nyskapande kraft 

som kan befrämja produktivitet, lärande och personlig utveckling (Reissner, 2010).  
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Social Interaktion  

I resultatet kunde urskiljas vikten av ledarskapet i sammanhanget. Vid snabbt gehör från 

förändringsledningen på de oroskänslor som lyftes fram från medarbetarna kunde dessa 

oroskänslor minskas. Som både Jacobs et al. (2013) samt Jacobsen (2013) påtalar är detta en 

väsentlig del i en förändringsprocess. Vad gäller det transformativa ledarskapets positiva 

effekter som Flores et al. (2012) samt Nilsson et al. (2011) talar om kan detta skönjas i resultaten 

från studien genom dels det faktum att de anställda utmanats att förändra sitt sätt att arbeta 

samt ledningens vision att förbättra kommunikationsmöjligheterna internt. Genom detta har 

ett lärande skapats hos de anställda, en mer öppen kommunikation mellan de olika 

funktionerna inom företaget har dels lett till ökat kunskapsutbyte mellan de anställda men 

också till en förändring i hur arbetet sker.  

En arbetsplats utformning som förutsättning för mänskliga möten samt olika varianter av 

sammankomster är av stark vikt utifrån Wengers (1998) tankar om en praktikgemenskap. 

Resultatet från denna undersökning bestyrker detta genom att visa på hur den ökade 

möjligheten till kommunikation mellan både de anställda som individer och som 

grupperingar gett resultat i form av kunskapsutbyten, informella möten samt ett annat sätt att 

arbeta på. Genom dessa möten sker som påpekat ett utbyte av kompetenser och information 

vilket i allra högsta grad både skapar och befrämjar ett lärande (Wenger, 1998; Säljö, 2013).  

Det som kan belysas ur ett individperspektiv kan även förstås ur ett organisatoriskt 

perspektiv, eftersom en enskild individ eller en enskild grupp inte av egen kraft kan skapa och 

implementera nya informationsflöden, organiserade mötesformer eller mötesytor för flera 

avdelningar, utan att förankra detta på organisationsnivå och i det organisatoriska minnet 

(Argyris, 1999). När det individuella lärandet genererar sådana insatser eller förmågor som 

kan upphöjas till organisationsnivå kan det förklaras med att ett organisatoriskt lärande 

uppstår med individerna som medel (Argyris,1999; Flores et al., 2012; Säljö, 2013). Det som 

resultatet visar skett är ett tecken på att kunskaper rör sig från individnivåer upp mot 

organisatorisk nivå, vilket då kan tolkas som att organisationen tar tillvara på individers 

kunskapsproduktion via de system som skapats för dessa processer (Flores et al., 2012). 

Resultatet indikerar att organisationen inte helt och fullt lyckats med ambitionen att 

förbättra för samtliga medarbetare; en aktivitetsbaserad arbetsplats är helt enkelt inte lämplig 

för alla typer av människor eller arbetsuppgifter. När en förändring inte går enligt planen finns 

det olika sätt att hantera detta på. Ett sätt är att organisationen lär sig av sina misstag, vilket 

är en väsentlig del av ett organisatoriskt lärande (Argyris, 1999). Det är dock inte så enkelt att 

information om en sådan händelse nödvändigtvis är av positiv karaktär. Ett misslyckande 

måste generera ett konstruktivt sätt att lösa situationen för att det ska ske en förbättring 

(Argyris, 1999). Vidare krävs det som Flores et al. (2012) uttrycker; att informationen även 

måste integreras i organisationen, samt tolkas till något meningsfullt och nå en kollektiv nivå 

för att ett organisatoriskt lärande faktiskt ska uppstå.  
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Vad som framkommit ur resultatet är att lärandeprocesserna är ett samspel mellan 

individuellt lärande och förmågan att upphöja detta lärande till organisationsnivå. Medlet för 

denna upphöjande process är just individer samt de system som finns eller uppbringas för 

detta ändamål. Argyris (1999) menar på att det inte går att helt frångå ett individuellt 

perspektiv på lärande. De sammankomster som resultatet visar på har skett, kan förstås som 

lärandesituationer utifrån fler än ett perspektiv. En work shop eller liknande kan förstås 

utifrån att individer lär av varandra, i en skapad social kontext, där lärandet kan ses som ett 

situerat lärande med språket som ett kollektivt redskap (Säljö, 2013). En work shop kan även 

ses som ett organisatoriskt lärtillfälle, men då behöver de upphöjande processerna ingå.  

Avslutande reflektion  

Vad som alltså kan konkluderas av denna studie är att inga revolutionerande upptäckter gjorts 

men dock ett befästande av tidigare kända kunskaper gällande vad som skapar och befrämjar 

ett lärande. Resultatet visar tydligt på att delaktighet och information är avgörande faktorer 

när det kommer till lärande. Ökade möjligheter till kommunikation och social interaktion leder 

till ökat lärande i stor utsträckning. Att underlätta för kommunikation mellan de anställda på 

en arbetsplats är alltså av central vikt om organisationen har som ambition att bejaka 

kompetens- och informationsutbyte. Ur ett organisatoriskt perspektiv är det centralt att system 

och informationsflöden integreras i verksamheten för att även ett organisatoriskt lärande ska 

ske. 

Vad som däremot får människor mindre mottagliga för lärande är när det uppstår brister 

med kommunikationen och informationen inte når fram till den som behöver den. När 

informationsflödena och begripligheten kring förändringen hämmas, skapas ett motstånd mot 

att tillskaffa sig nya insikter och därmed försvåras det egna lärandet. För som intervjuperson 

Axel konstaterade: 

 

Du kan inte rycka undan vardagen för folk med mindre än att du väldigt noga talar om 

vad som kommer att hända. Det är det som är nyckeln. Kommunikationen är nyckeln. 

För att få det att fungera.          

Framtida studier 

Under denna forskningsprocess har ett flertal tankar väckts hos författarna vad gäller vidare 

studier inom ämnet. Då resurserna varit begränsade har dock inte möjlighet funnits för att 

göra en djupare undersökning inom området så som önskats. Att genomföra en djupare studie 

med ett annat urval samt användandet av ytterligare metoder där observationer på 

arbetsplatsen haft en viktig roll, hade varit en god möjlighet att öka kunskapen. Särskilt 

intressant hade varit att gå på djupet i ledarskapets betydelse för förändringsprocessen, för att 

ytterligare kunna tydliggöra och utveckla ledningens roll i hur lärande skapas och befrämjas. 
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Att då särskilt fokusera på hur information inför en förändring ges av ledningen för densamma 

samt hur den tas emot av de anställda torde vara av vikt för att minska missuppfattningar och 

osäkerhet bland de berörda. Studiens resultat har påvisat att trots en relativt omfattande och 

välplanerad förändringsplan så kan inte alla människor tillfredsställas. En del individer vill 

eller kan inte ta till sig förändringens relevans oavsett hur tydlig den är. Inom detta område 

kan det vara fördelaktigt att söka ytterligare kunskap för att kunna förklara mer djupgående 

varför det alltid finns ett fåtal individer som motarbetar förändringen. Kunskaper av det här 

slaget som skulle vara till gagn för kommande förändringsledare som möter samma 

utmaningar som de som undersökts i denna studie. Kunskaper av det här slaget som skulle 

vara till gagn för kommande förändringsledare som möter samma utmaningar som de som 

undersökts i denna studie.   
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Bilaga 1 

  

Intervjuguide 

Inledning (presentation och förklaring av studien samt inledande frågor för att skapa ett 

bra samtalsklimat)  

1. Presentation av oss och vår studie. Intervjupersonen erhåller papperskopia av det 

tidigare utskickade missivet de erhållit via e-post samt att vi muntligen förtydligar 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

 

Tema - Delaktighet (handlar om olika organisatoriska faktorer som kan påverka ett 

lärande. Resultatet kan ge oss indikatorer på hur organisationen befrämjar ett lärande)  
 

1. Hur gick det till när du först fick veta om omlokaliseringen, berätta!   

 

2. Berätta om varför du tror att flytten skulle genomföras? (Intervjupersons tolkning) 

 

3. Hur upplever du att du getts möjlighet att vara delaktig i förändringen?  

- Har du deltagit i Panelgrupper? 

- Har du lämnat förslag på förändringar? 

- Känner du att dina kompetenser tillvaratagits? 

- Har några av de förslag du kommit med införlivats i förändringsprocessen? 

 

  

Tema - Förändringsbenägenhet (handlar om individuella förutsättningar för 

lärande. Resultat från dessa frågor kan förklara individers förändringsbenägenhet)  

 

1. Vad var dina känslor och tankar inför den stundande flytten, berätta? 

- Påverkades motivationen till arbetet av att det skulle ske en flytt/förändring? 

- Vilka känslor hade du? (Positiva och negativa känslor?)  

 

2. På vilket sätt upplever du att förändringen varit meningsfull för din del?   

  

- har du fått några nya erfarenheter, av flytten eller nya lösningen 

 

3. Berätta om det finns någon särskild faktor som har påverkat din inställning till 

förändringen? 

-    motiverande, förstärkande, hämmande, begränsande. 



 

 

 

Tema - Reflektion (Handlar om huruvida intervjupersonerna kan se och förstå att 

utveckling eller förändring skett. Resultat från dessa frågor kan förklara hur upplevelser av 

ev. utveckling/förändring kan kopplas till lärande)  

 

1. Med facit i hand, hur har det gått upplever du?  

 

- Har flytten påverkat ditt sätt att arbeta?  

 

- Har flytten påverkat dig på ett personligt plan? 

 

- Bjöd förändringen/flytten på några nya utmaningar rent arbetsmässigt? 

 

- Upplever du att du har lärt dig något under flyttprocessen? 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

  

Missiv 
2016-04-18 

 

Hej!  

 

Vi heter David Granqvist och Helena Lidström och vi är två studenter som studerar den 

sista terminen på det Beteendevetenskapliga Programmet på Mittuniversitetet. 

I vår utbildning ingår ett självständigt arbete inom ämnet pedagogik. Vi har valt att 

genomföra en studie där fokus ligger på lärandeprocesser och förändring.  

 

Syftet med vår studie är att få ta del av hur människor upplever olika aspekter av en 

förändringsprocess och vi kommer genomföra ett antal intervjuer, där vi kommer ställa 

frågor kring den genomförda förändringen som kom till stånd i och med flytten av kontoret.  

 

Intervjuerna kommer att ta ca 30 minuter och vi hoppas att få Ditt tillstånd att spela in 

samtalen. 

Din medverkan är frivillig och Du  har alltid möjlighet att avbryta eller välja att inte besvara 

enskilda frågor. För att upprätthålla största möjliga konfidentialitet så kommer Ditt namn 

samt företagets namn att avidentifieras.  

Din medverkan är av stor vikt för oss och vi är mycket tacksamma för att Du ställer upp på 

en intervju!  

 

Med vänlig hälsning 

 

David Granqvist 

Helena Lidström 

 

Skulle Du ha några funderingar så är du välkommen att kontakta oss genom nedanstående 

uppgifter; 

 

David Granqvist +XXXXXXXX alternativt dagr1303@student.miun.se 

Helena Lidström +XXXXXXXX alternativt heli1301@student.miun.se 

 

Handledare vid Mittuniversitetet: 

Håkan Karlsson  

hakan.karlsson@miun.se 

+4610142 82 26 


