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Abstract 

Titel: Att vara eller inte vara kommunikativ 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Kajsa Hansson & Alexandra Johansson 

Handledare: Lars Ekstrand & Monika Wallmon 

Datum: 2014-06 

Syfte: Vår studie har som syfte att uppmärksamma på vilket sätt ledarens kommunikation 

återspeglas i medarbetarna och anställningstillfredställelse vid en omorganisation. Genom att se 

organisationsförändringen genom medarbetarnas subjektiva upplevelser hoppas vi kunna hitta nya 

insikter för att bättre kunna hantera framtida organisationsförändringar. Vårt syfte är således att 

belysa såväl ledarnas uppfattade kommunikation (utifrån medarbetarens perspektiv) samt 

medarbetarnas egna uppfattade emotioner i relation till en omorganisering. 

Metod: Insamlandet av det empiriska underlaget gjordes genom att utföra 20 stycken 

semistrukturerade intervjuer. 

Resultat & slutsats: Resultatet vi erhöll visar på att ledarens kommunikation har en avgörande 

roll vid en omorganisering. Avsaknaden av kommunikation och vägledning från ledaren orsaker 

oro och stress bland medarbetarna. Rykten startar fort när det blir tyst uppifrån i organisationen. 

Vår studie visar på att det är svårt att få medarbetarna positiva till en omorganisering om de inte 

känner att de får ta del av processens olika steg, då obesvarade frågor verkar leda till egna 

spekulationer. 

Förslag till fortsatt forskning: Eftersom vi ville ha fram den subjektiva djupa upplevelsen hos 

informanterna inriktade vi oss på en enhet i ett företag för det empiriska insamlandet. För vidare 

studier, som är mer omfattande i sin karaktär än denna C-uppsats, kan vi se att man hade kunnat 

utvidga antalet enheter eller antalet företag för att utmynna mer generella mönster och inte så 

strikt kontextbundet som denna uppsats resultat bidrar med.  

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har bidragit med kunskap om den subjektiva upplevelsen som en 

medarbetare kan ha i relation till sin organisation och ledares sätt att kommunisera under en 

omorganisation. Det har givit bekräftelse på tidigare forskning som sätter stor vikt vid att 

kontinuerlig och korrekt informationsflöde har betydelse för medarbetaren och därigenom 

omorganisationens effekt hos denna.  

Nyckelord: Omorganisation, kommunikation, ledarskap, anställningsotrygghet. 
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Abstract 

Title: To be or not be communicative 

Level: Bachelor's essay in Business Administration 

Author: Kajsa Hansson & Alexandra Johansson 

Director: Lars Ekstrand & Monika Wallmon 

Date: 2014-06 

Purpose: Our study aims to draw attention to the way in which the leader's communication is 

reflected in the employee and job satisfaction in a reorganization. By looking at organizational 

change through employee subjective experiences, we hope to find new insights to better manage 

future organizational changes. Our aim is thus to illuminate both the leaders ' perceived 

communication (based on the employee's perspective) and employees' own perceived emotions 

in relation to the reorganization. 

Method: The collection of the empirical material was done by performing 20 pieces of semi-

structured interviews. 

Results & Conclusions: The results we obtained show that the leader's communication has a 

crucial role in the reorganization. The lack of communication and guidance from the leader 

causes anxiety and stress among employees. Rumors start quickly when there is silence from the 

top of the organization. Our study shows that it is difficult to get employees in favor of a 

reorganization unless they feel that they may take part of the process steps, and then unanswered 

questions seem to lead to their own speculations. 

Suggestions for future research: Because we wanted to have the subjective deep experience of 

the informants, we focused on a unit in a business for the empirical collection. For further 

studies, which are more comprehensive in their character than this essay, we believe that it had 

been able to expand the number of devices or number of companies to lead more general patterns 

and not so strict context- bound as the results of the thesis contribution. 

Contribution of the thesis: The essay has contributed knowledge about the subjective experience 

as an employee may have in relation to their organization and leaders' way of communicating 

correctly during a reorganization. This has provided confirmation of earlier research that puts great 

emphasis on continuous and accurate flow of information is important for the employee and thereby 

reorganization effect of this. 

Keywords: Reorganization, communication, leadership, job insecurity. 
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Förord 

Vi vill här tacka de informanter som ställt upp och medverkat med sina känslor och upplevelser och 

som därigenom möjliggjorde att vi kunde fullgöra vår uppsats. Vidare vill vi tacka organisationen 

och där i personalchefen som gav oss tillträde och tillåtelse för insamlandet av det empiriska 

materialet. Vi vill även tacka vår kontaktperson som har hjälpt oss under processens gång.  

  

Vidare vill vi rikta ett stort tack till våra handledare, Lars Ekstrand och Monika Wallmon, som varit 

ett bra stöd och vägledning genom den process som det innebär att författa en C-uppsats. Vi har haft 

våra fram- och motgångar under tidens gång och våra handledares stöd har hjälpt oss med hur vi 

bäst kan hålla fokus på det slutgiltiga målet. Slutligen vill vi också tacka vår examinator, Sarah 

Philipson, som under arbetets gång läst igenom vår uppsats och kommit med förslag på 

förbättringsmöjligheter. 
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1. Inledning 

Vi har valt att författa en uppsats som berör hur ledarens kommunikation påverkar medarbetaren 

under en omorganisation. Innan vi startade upp arbetet var vi av uppfattningen att tydlig 

kommunikation alltid är viktig. Vi saknade egen erfarenhet om på vilket sätt just ledarens 

kommunikation påverkar medarbetaren och valde därför att ta till fasta på situationer som rör 

omorganisation och förändring. Eftersom vi ville fokusera på den subjektiva tolkningen och 

upplevelsen gjorde vi bedömningen att detta bäst fick framträda om vi avgränsade oss till en fabrik 

i en organisation, vilken nyligen genomgått en större omorganisation. 

 

1.1. Bakgrund 

”Fråga dig inte hur du kan motivera andra. Den frågan är felställd. Istället ska du fråga dig hur du 

kan skapa en miljö som ger utrymme för människor att motivera sig själva”. Deci (Motivation, 

2014-02-10). 

 

 Deci är en av skaparna av SDT (Self-Determination Theory) som är en teori som utgår ifrån att vi 

styrs av både inre och yttre motivationsfaktorer. Det finns olika teorier om motivation som sådan, 

vad den innebär, omfattar etc. Deci & Ryan (1985)  menar att människor styrs av både inre och yttre 

motivationsfaktorer. Inre faktorer driver människan att göra saker som man tycker är intressanta och 

när det är frågan om att drivas av yttre faktorer är målet ett yttre faktor exempelvis belöning i form 

av pengar. (Deci & Ryan, 2000).  Det menas att människor redan från födseln har en inre drivkraft, 

alla intresserar sig för olika saker och därför styrs vi också av olika inre drivkrafter. De yttre 

drivkrafterna kommer från att vi har påverkats av samhällets sociala krav och ansvar. När vi drivs 

av yttre motivation så utför vi saker för det instrumentella värdet. Det instrumentella värdet kan 

exempelvis vara belöningar eller bestraffningar. (Deci & Ryan, 2000). Som ledare kan det vara av 

yttersta vikt att ha kännedom om vad som generellt kännetecknas som inre och yttre motivation, 

såväl på individ, grupp, samhälles som generell nivå, eftersom ledaren då i sitt arbete kan ha dessa i 

åtanke till hur man kan utveckla men även på vilket sätt negativitet påverkar den aktuella 

medarbetaren etc. 

 

Vi har hämtat vårt empiriska material från en internationell organisation, som har fabriker runt om i 

världen. Organisationen har genomgått vissa förändringar, som för fabrikerna i Sverige har 

inneburit en hel del omstruktureringar, ett led i detta har varit att en del av verksamheten har flyttat 

utomlands. Organisationen har valt att vara anonym och kommer i detta arbete att benämnas som 

Organisation X. Det blir allt vanligare att företag i Sverige flyttar arbetskraften utomlands (SCB, 
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2014-03-05). När en medarbetare känner oro över nedskärningar och/eller omorganiseringar så kan 

deras jobbprestation påverkas negativt även om de drivs av inre motivationsfaktorer. Här spelar 

ledningens kommunikation med sina medarbetare en stor roll. En förutsättning för att en förändring 

ska bli lyckad är att ledarna måste få alla inblandade engagerade och intresserade av förändringen 

(Jacobsen, 2005:242). Organisationen måste hitta metoder så att den enskilde själv får lust att 

medverka i förändringen, för att lyckas med detta är det viktigt att ledarna är tydliga med att 

förändringen inte bara görs för att nå bättre ekonomiska resultat utan även för att förbättra de 

anställdas arbetssituation. Man kan t ex motivera med att förändringen kommer leda till större 

variation i arbetet och att det kommer öppna upp större möjligheter för de anställda att utnyttja sina 

färdigheter och sin kompetens. (Jacobsen, 2005:259f). Vi är övertygade om att detta ämne är ett 

allmänintresse, att kunna skapa en arbetsplats där medarbetarna är motiverade och mår bra även i 

föränderliga tider skapar en konkurrensfördel som är svår för konkurrenter att kopiera. 

 

1.1.1. Den egna, subjektiva bakgrunden - som grundar nyfikenhet i ämnet 

En av författarna har själv indirekt medverkat i en omorganisation, vari informationen om 

förändringen gjordes genom att kalla till ett ”stor möte” på vilket VD: n släppte en “bomb” om 

förändringen. Väldigt knapphändig information förmedlades, och frågor om vem, när, hur och 

varför florerade snart bland medarbetarna. Detta resulterade direkt och tydligt till förändrade 

attityder till organisationen, på ett negativt sätt. Funderingar och nyfikenhet väcktes om ett 

alternativt tillvägagångsätt kunde ha förändrat den negativa svären och attityden som kom av 

beslutet. Nyfikenhet på känslan av att det tycktes vara på sättet informationen presenterades snarare 

än på det objektiva beslutet. När sedan examensarbetet i ledarskaps och organisationsfrågor skulle 

utformas, sammanföll det med att det tycktes ha blivit en “trend” att omorganisera och flytta 

produktioner ifrån Sverige, intresset för frågor kring ämnet kändes nu högaktuellt för båda 

författarna. 

 

1.2. Problematisering 

Att ha motiverade medarbetare ses idag som en förutsättning för att kunna driva en framgångsrik 

organisation. 844 svenska chefer intervjuades 2013 med syftet att ta reda på hur chefer motiverar 

sina anställda (Chef, 2014-02-10). I artikeln intervjuades Tomas Jungert, docent i psykologi vid 

Linköpings universitet med motivation som specialitet. Han menar att om man lockar med yttre 

motivationsfaktorer, som t ex belöningar, så riskerar man att ta död på medarbetarnas inre 

motivation. Om man får betalt för att göra något man tycker är roligt så finns risken att man snart 

inte tycker att det är roligt längre. (Chef, 2014-02-10). Även Amabile (1996) är inne på det spåret. 

Hon menar att belöningar kan skada det kreativa tänkandet eftersom det kan förändra personens 
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skäl till att vara med i verksamheten. Kreativt tänkande kräver att man har en inre motivation och 

engagerar sig av ett eget intresse. Om man då blandar in belöningar så finns risken att medarbetarna 

börjar sträva efter en yttre faktor istället för att fokusera på det egna intresset.  

 

Moynihan & Pandey (2007) belyser aspekten om att medarbetarnas motivation ger en direkt 

avspegling i organisationens framgång som helhet. Författarna menar att en direkt faktor till att 

medarbetare känner arbetstillfredställelse och motivation är dess uppfattning om deras 

arbetsförhållande som helhet. Att trivsel och produktivitet hos medarbetarna är en direkt samt 

indirekt avspegling av organisationens arbete med arbetsmiljö, kommunikation och företagskultur. 

 

Ledarna i en organisation får en central roll i att påverka medarbetarnas motivation. De måste skapa 

möjligheter för medarbetarna att motivera sig själva. Vi tror att medarbetarnas syn på ledarna har en 

stor betydelse när det gäller hur mycket medarbetarna låter sig påverkas av ledarna. Det krävs en 

öppen dialog mellan ledare och medarbetare för att de ska kunna utvecklas tillsammans. Detta 

sammarbete underlättas om medarbetarna har en positiv syn på ledarna eftersom det, enligt oss, 

endast är då som medarbetarna kommer känna den tillit till ledarna som krävs för att de ska dela 

med sig av sina tankar och funderingar. Vi är mer villiga att släppa in saker i våra liv om vi ställer 

oss positiva till dem. Den svåra frågan är vad det krävs för egenskaper och ledarskapsstil av ledaren 

för att skapa denna tillit till medarbetarna, spelar det t ex någon roll vad ledaren har för utbildning? 

Och hur stor betydelse har ledarens personliga egenskaper? 

 

Vårt mål med undersökningen är att skapa bättre förståelse för den komplexitet som råder mellan 

medarbetare och organisationen. Detta i synnerhet i situationer då en omorganisering sker. 

Relationen mellan ledarnas kommunikation och på vilket sätt detta återspeglas i medarbetarnas 

motivation och arbetstillfredställelse. Medför omorganiseringen en negativ eller positiv påverkan i 

organisationen? Och är dessa beroende av ledarnas kommunikation och tydlighet och på vilket sätt 

budskapet framförs? 

 

1.3. Syfte 

Vår studie har som syfte att uppmärksamma på vilket sätt ledarnas kommunikation i Organisation X 

återspeglas i medarbetarna och deras anställningstillfredställelse vid en omorganisation. Genom att 

se organisationsförändringen genom medarbetarnas subjektiva upplevelser hoppas vi kunna hitta 

nya insikter för att bättre kunna hantera framtida organisationsförändringar. Vårt syfte är således att 

belysa såväl ledarnas uppfattade kommunikation (utifrån medarbetarens perspektiv) samt 

medarbetarnas egna uppfattade emotioner i relation till omorganisering. 



10 
 

1.4. Avgränsning 

Vi har valt att skriva denna uppsats utifrån medarbetarnas synvinkel och har därför valt bort 

personer med chefpositioner vid insamlandet av vårt empiriska material. 
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2. Teori 

Detta avsnitt är menat att skapa en teoretisk referensram genom att sammanställa tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter i det ämnet vi avser att beröra. De teoretiska 

fördjupningar som vi tänkt beröra är; Chefers dagliga rutiner, hantering av omorganisation, olika 

aspekter av anställningsotrygghet, företagskultur samt framgångsfaktorer vid omorganisation.   

 

2.1. Chefens dagliga rutiner 

Luthans, Yodgetts & Rosenkrantz (1988, efter Bolman & Deal, 2012:377f) studerade 450 chefer på 

olika nivåer med syftet att sätta sig in i deras dagliga rutiner. Deras urval av chefer på mellannivå 

och lägre ägnade nästan två tredjedelar av sin tid åt strukturella aktiviteter, såsom rutinmässig 

kommunikation och traditionella ledningsfunktioner (t ex planering och kontroll).  Ungefär en 

femtedel av tiden ägnade de åt HR-relaterade uppgifter, t ex motivationshöjande åtgärder, 

disciplinering, utbildning och rekrytering. Resterande tid ägnades åt nätverksbyggande. Luthans, 

et.al. (1988, efter Bolman & Deal, 2012:379) menar att de mest effektiva cheferna ägnar mycket tid 

åt kommunikation och personalrelaterade uppgifter. Till skillnad från framgångsrika chefer, som 

ägnar nästan halva sin tid åt nätverksbyggande, så lägger effektiva chefer relativt lite tid åt detta. 

Vidare menar de att medarbetarna huvudsakligen bedömer sin chef utifrån interna kriterier, m.a.o. 

hur bra chefen är på att kommunicera och hur väl hon/han behandlar folk. 

 

Kotter (1982, efter Bolman & Deal, 2012:377ff) och Lynn (1987, efter Bolman & Deal, 

2012:377ff), inriktade sina studier på högre chefer. Även här studerades chefernas dagliga rutiner. 

Om man jämför deras resultat med Luthans, et.al. (1988, efter Bolman & Deal, 2012:377ff) resultat 

så tyder det på att högre chefer lägger ner mer tid än chefer på mellannivå eller lägre på att utforma 

en dagordning, att bygga nätverk och använda nätverket för att få saker och ting gjorda. Chefer på 

mellannivå eller lägre ägnar istället större tiden åt rutinmässiga uppgifter. (Ibid). En organisation 

som inte har chefer som leder de anställda kommer oftast ingenstans i förnyelseprocesser. En 

omorganisering kräver nya rutiner och dessa kan börja användas i organisationen först när chefer 

med bra ledaregenskaper för dem vidare till medarbetarna (Kotter, 1995). Lussier (2009, genom 

Gilley, Gilley & McMillan, 2009a) menar att det i första hand är chefer på mellannivå eller lägre 

som jobbar med att praktiskt få in direktiven från högre chefer i det dagliga arbetet.  Det blir deras 

uppgift att se till att planen blir verklighet genom att införa nya rutiner som ger liv till visionen från 

de högre cheferna.  
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2.2. Hantera en omorganisering 

Kotter (1995) menar att misslyckade omorganiseringar ofta är sådana som har en massa planer men 

ingen vision. Vidare menar Kotter att ingen medarbetare kommer att göra en uppoffring så länge de 

inte ser att en omorganisering är nödvändig och de tror att den kommer gå att genomföra.  Det är 

mycket viktigt, speciellt vid förändringsprocesser, att ledarna är uppmärksamma på eventuella 

upplevda orättvisor bland medarbetarna. Vidare menas det att stress och oro hos medarbetarna är 

något som bör tas på allvar och redas ut. Ignorerar ledarna dessa upplevda känslor kommer det att 

slå tillbaka på organisationen vid ett senare skede. (Fugate, Kinick & Scheck, 2002). Två effektiva 

sätt att förbättra medarbetarnas chanser att diskutera med varandra, samt att göra sin röst hörd till 

ledningen är att starta diskussionsforum internt på webben samt att anordna möten för både 

medarbetare och ledare, som enbart är till för att medarbetarna ska kunna framföra sina åsikter. 

(Ibid). Studier utförda av bl.a. McIntosh’s (1991, efter Fugate et.al., 2002) visar att dessa 

tillvägagångssätt är mycket effektiva för att lindra stress bland anställda.  

 

Det är vanligt att cheferna i en organisation väljer att inte kommunicera med medarbetarna om en 

omorganisering för att de själva inte är helt säkra på hur processen kommer se ut. De tänker då att 

det är bättre att avvakta med att involvera medarbetarna till dess att de är säkra på att det som sägs 

är det som gäller. Men det är bättre att cheferna är öppna och ärliga genom att berätta om det de vet 

för att visa medarbetarna att de inte medvetet utesluts från processen. Genom att svara på frågor 

från medarbetarna och även förklara varför inte all information går att framföra vid det aktuella 

skedet visar cheferna att de tar hänsyn till medarbetarna. (Schweiger & Denisi, 1991). Ivancevich 

(et.al., 1987, efter Schweiger & Denisi, 1991) menar vidare att det är viktigt att kommunikationen 

mellan chefer och medarbetare bör rikta in sig på saker som oroar medarbetarna, t ex varsling.  

 

Två vanliga problem vid en omorganisering är att medarbetarna inte förstår varför den sker och att 

de inte kan se hur den ska kunna leda till något bättre (Yukl, 2012). Staffan Marklund, professor i 

arbetshälsovetenskap vid KI, menar att det är viktigt att medarbetarna får information om vad 

omorganiseringen kommer att innebära och att de får chansen att påverka förändringen i så stor 

utsträckning som möjligt. Vidare menar han att mellancheferna har en central roll vid 

förändringsarbeten, de får en dubbel roll då de både ska förstå ledningens skäl till att omorganisera 

och samtidigt vara känslig för hur omorganisationen uppfattas bland de anställda och sedan föra 

tillbaka det till ledningen. (Motivation, 2014-03-05).  

 

En omorganisering betyder olika saker för chefer och anställda. Högre chefer ser ofta en 

omorganisering som en chans att anta nya utmaningar och stärka försäljningen. Medan vanliga 
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anställda och mellanchefer eller lägre ofta ser en omorganisering som något störande och 

påträngande. (Strebel, 1996). Vidare menar Strebel att det är alltför vanligt att högre chefer 

missbedömer dessa olikheter. För att skapa en förståelse mellan chefer och anställda är det väldigt 

viktigt att alla chefer, oavsett nivå, tänker sig in i medarbetarnas situation för att skapa sig en 

förståelse för vad omorganiseringen innebär för dem. 

 

Komplexiteten av en omorganisering utmanar alla ledare i en organisation, oavsett nivå (Biech, 

2007, efter Gilley, Gilley & McMillan, 2009b). Det är viktigt att ledarna inser att alla förändringar, 

oavsett storlek, kommer att ge en ”ringar på vattnet” effekt på organisationen (Miles, 2001). En 

ledarskapsstil som hanterar förändringar på ett bra sätt förknippas med lyckade omorganiseringar, 

medan brist på förändringshantering sätter en barriär för att nå en lyckad omorganisering (Bossidy 

& Charan, 2002; Gillay, 2005, efter Gilley, et.al., 2009a). Dixon, Gilley & Gilley (2008) studie 

visar på att många anställda, oavsett befattning, har en negativ syn på sina ledares förmåga att 

genomföra en förändring på ett effektivt sätt. Detta styrks av Gilley, et. al. (2009b) studie, där 

nästan alla respondenter (80 % av 513 tillfrågade) ansåg att deras ledare aldrig, sällan eller endast 

ibland genomför en förändring på ett effektivt sätt. 

 

2.3. Anställningsotrygghet 

2.3.1. Definition av anställningsotrygghet 

Att ha ett arbete beskrivs som en del av människans utveckling. Uppfattningen om att arbetet är en 

del av en människas liv grundar sig i utvecklingsteorin som menar att varje individ passerar olika 

stadier under livet och utvecklingen, vari det ena stadiet är arbetslivet (Näswall, Hellgren & Sverke, 

2003:16f). 

 

Med anställningsotrygghet menas att individen måste omvärdera den egna arbetsrollen, som kan ha 

försämrats (Jacobson, 1991). Fenomenet tenderar att vara ett problem i organisationer som gjort 

större uppsägningar, varvid de kvarvarande medarbetarna tenderar att känna anställningsotrygghet. 

Detta kan förklaras till en osäkerhetsaspekt som resulterar i högre stress om hur medarbetaren ska 

hantera situationen och vad som komma ska i framtiden. (Näswall, et.al., 2003:16f).  

 

Anställningsotryggheten föranleder att stressen ökar, eftersom individen inte vet vilken strategi de 

ska hantera situationen med eller vad som ska hända i deras framtid (Deeker & Schaufeli, 1995).  

Medarbetaren har ofta en psykologisk föreställning om relationen mellan sig själv och 

organisationen. En uppfattning om att respektive part har ömsesidiga skyldigheter och till följd av 

detta kommer vissa konsekvenser av ett visst beteende (Rousseau, 1989). Eftersom medarbetarens 
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uppfattning är subjektiv, är det inte alls säkert att arbetsgivaren har samma uppfattning och tolkning 

av de löften som indirekt finns. Anställningsotrygghet kan beskrivas som att organisationen bryter 

mot det psykologiska kontraktet som medarbetaren anser att de båda parterna har skapat. Tilliten till 

detta psykologiska kontrakt påverkar hur arbetsgivarens handlingar tolkas och uppfattas av 

medarbetarna (Robinson, 1996). Exempelvis kanske medarbetarens föreställning av det 

psykologiska kontraktet ter sig i form av upplevelsen att dess goda prestation och lojalitet mot 

organisationen tillförsäkrar en säker anställning, vilket givetvis är den subjektiva tolkningen av 

situationen (Näswall et al. 2003:21ff). 

 

Ett antagande om anställningsotrygghet kan göras om att det är ett psykologiskt fenomen som 

individen skapar genom sin uppfattning och tolkning av dess arbetssituation och villkoren därtill. 

Detta innebär fortsättningsvis att olika individer kan uppfatta och tolka samma objektiva situation 

väldigt olika, varför anställningsotrygghet är den subjektiva känslan baserat och definierat utifrån 

individen (Näswall et al. 2003:25). 

 

När en medarbetare uppfattar att de förväntningar och kontrakt denna hade med sin arbetsgivare 

inte uppfylls, upplever medarbetaren att det psykologiska kontraktet är brutit (Robinson & 

Morrison, 2000). Medarbetaren reagerar med känslor om besvikelse och ilska mot den part de 

upplever har brutit kontraket, detta kan allvarligt skada den relation som de tidigare skapat 

(Robinson, Kraatz & Rousseau, 1994).  

 

Anställningsotrygghet är med andra ord den subjektiva tolkningen om hotet av att förlora sitt arbete, 

ofta till följd av att kollegor har förlorat sitt arbete. Forskning kan tydligt koppla ihop känslan av 

anställningsotrygghet till sämre välbefinnande samt negativa arbetsrelaterade attityder (Rosenblatt 

& Ruvio, 1996). 

 

2.3.2. Organisationens roll 

De organisatoriska faktorer som kan tillräknas anställningsotrygghet är dess sätt att kommunicera, 

förmedla samt hantera förändringen som en omorganisation innebär (Greenhalgh & Rosenblatt, 

1984). Den formella informationsspridningen som sker på organisationen tar upp det som 

organisationen vill att medarbetarna ska veta. Den informella informationen relateras ofta till 

beteende som gör det tydligt för medarbetarna att något är på gång (Greenhalgh & Rosenblatt, 

1984). Det är av stor vikt att organisationen förmedlar korrekt och relevant information till 

medarbetarna, detta för att hindra ryktesspridning och spekulationer på den informella 
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informationen. Rykten och spekulationer kan i sig vara en stor faktor till oro, stress och osäkerhet 

som i sig kan skapa anställningsotrygghet hos medarbetarna (Ashford, Lee & Bobko, 1989). 

Det är här viktigt att organisationen beaktar det faktum att varje individ gör en subjektiv tolkning av 

den objektiva informationen, varför alla individer kan reagera och respondera på till synes samma 

information på väldigt olika sätt. Kommunikationen från ledaren blir här av hög vikt, för att 

förebygga spekulationer, rykten, och därav den subjektiva känslan av otrygghet i situationen. 

Genom att ledaren kommuniserar korrekt och tydlig information i situationen som råder, kan denna 

förhindra otrygghetskänsla och den negativa känslan riktad mot organisationen som annars lätt kan 

uppstå. Det är viktigt att organisationen, och då framförallt ledaren, inte lämnar medarbetarna utan 

information genom processen. Om än bara små återkopplingsinformativa samtal, så är det viktigt 

för medarbetarnas relation till organisationen genom förändringen och efter (Näswall 2003:35f). 

 

Studier visar att korrekt angiven information före och under en större förändring ledde till mindre 

otrygghet och mindre negativa attityder mot organisationen som helhet än då organisationen inte 

gav korrekt information och de anställda fick förlita sig på rykten och spekulationer (Schweiger & 

DeNisi, 1991). Vidare menar de att medarbetare som inte är nöjda med omorganiseringen har lättare 

att acceptera den om de har fått tagit del av processen så att de ändå har en förståelse för hur den har 

gått till.  

 

Det är mycket viktigt att organisationen inte lämnar de anställda utan information, Medarbetare har 

då en tendens att ta till fasta på tecken de tolkar att kollegor och omgivningen ger och som de tolkat 

tyder på att det går dåligt för organisationen i förändringen. På denna tolkning gör medarbetarna 

sedan en bedömning av hur säker deras egen anställning är i framtiden, en liten grad i bedömningen 

och en tro på att i framtiden förlora arbetet skapar anställningsotrygghets känsla (Mauno, Nätti & 

Happonen, 1999). Tidigare forskning tyder på att otrygghet på artbetsplatsen leder till stress bland 

medarbetarna och en konsekvens av detta kan vara att medarbetarna känner minskad arbetsglädje 

och en högre känsla av psykiska- och fysiska påfrestningar.  

 

Vidare tar Näswall (2003) upp vikten av att organisationen ska lägga upp en strategi för de 

medarbetare som blir kvar i organisationen efter en större uppsägning. Strategin bör bestå av en 

plan för hur man ska bevara och stärka det förtroende som genom förändringen har försvagats, detta 

så att alla medarbetare kan känna en tillfredställelse till sitt arbete och känna en ”vi” känsla till sin 

organisation genom hela processen (Näswall 2003:36). 
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Om medarbetarna upplever att organisationen sagt upp deras kollegor på ett rättvist och tydligt sätt, 

så tenderar medarbetarna att ha större förståelse och ställa sig mer positiva till förändringen, vilket i 

sig leder till minskad otrygghetskänsla. Ett viktigt socialt stöd på arbetsplatsen är ledaren, som i sig 

har ett stort ansvar vad gäller att understödja medarbetarnas välbefinnande och hälsa, inte minst 

ifråga om allmänt arbetsmiljöansvar (Näswall 2003:37). 

 

Den negativa effekten av att bli kvar inom organisationen efter att stora personalneddragningar 

gjorts är långvariga, om medarbetarna behöver genomgå upprepade neddragningar förvärras denna 

situation och deras upplevelse av anställningsotrygghet (Isaksson, Hellgren & Petterson, 2000). 

Känslan av ett brutet förtroende kan allvarligt skada medarbetarens relation till organisationen, detta 

påverkar i sig den framtida tilliten till organisationen och den information som förmedlas (Sverke, 

Hellgren & Näswall, 2002). 

 

2.3.3. Anställningsotrygghetens konsekvenser i organisationen 

Engagemanget hos medarbetaren innebär att denna delar organisationens mål samt identifierar sig 

med dess värderingar. Detta i sig återspeglas bland annat i en vilja att ställa upp för organisationen, 

engagemang är därav viktig för organisationen och dess framtida överlevnad (Allen & Meyer, 1990; 

Morrow, 1983). Forskning har visat att engagemanget till organisationen sjunker med känslan av 

anställningsotrygghet (Borg & Elizur, 1992). Medarbetare som upplever anställningsotrygghet har 

en benägenhet att engagera sig mindre i arbetsuppgifterna samt i organisationen som helhet (Davy, 

Kinicki & Scheck 1997). En annan faktor av anställningsotrygghet är att tilliten till organisationen 

minskar, detta kan återspeglas i form av att medarbetaren framöver tendera att göra sin subjektiva 

tolkning med utgångspunkt i att organisationen sviker och inte är att lita på, detta reflekteras i 

individens sätt att tolka objektiv information negativt. Om en känsla för tillit minskar kan även 

känslan för skyldigheten att utföra sina arbetsuppgifter väl minska (Näswall 2003:56f).  

 

Ledarens information och kommunikation är det viktigaste för att förebygga ryktesspridning som 

förvärrar situationen eller skapar anställningsotryggheten. Medarbetarna måste lita på att de får veta 

vad det behöver veta, ärligt och tydligt. Bra kommunikation minskar osäkerheten av relationen och 

därmed minskar benägenhet till anställningsotrygghet (Näswall 2013: 122). 

 

2.4 Emotioner 

2.4.1. Lust och värderingar 

En människa som utför något av eget intresse drivs av inre motivationsfaktorer. Om det egna 

intresset saknas krävs det en yttre motivationsfaktor för att vi ska utföra aktiviteten, det kan t ex 
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vara materiella belöningar. (Deci & Gagne, 2005). I situationer då individer känner sig 

tillfredställda (känner lust) i sitt arbete, kan man se i studier att detta låter sig reflekteras i form av 

att de blir upp till dubbelt så produktiva och nyskapande än annars. Det handlar om att 

medarbetaren tycks känna en djupare mening med det hon/han gör. Människor tenderara att ha 

svårigheter att känna lust och tillfredställelse med det man inte ser meningen med (Philipson, 

2004:34f). Experiment vid laboratorier och fältstudier inom flera områden visar på att känslan av 

självständighet ökar motivationen att utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt (Deci & Gagne, 

2005). När förändringar sker söker människor efter feedback för att få svar på orsakerna och 

fördelarna med att göra förändringarna (Latham & Pinder, 2005). Positiv feedback och känslan av 

att man själv har kontroll över vad som presteras är två faktorer som bidrar till ökad inre motivation, 

medan negativ feedback bidrar till en känsla om att man inte har kontroll och inte räcker till. (Deci 

& Ryan, 2000b).  

 

2.4.2. Allmänintresse och genuinintresse 

Lust kan sägas vara en form av egenintresse, och egentligen kan man säga att allt handlande från 

människor bottnar i ett egenintresse. Det vill säga människans handlingar grundar sig alltid, direkt 

eller indirekt, på att uppnå något för egen del. Egenintresse är med andra ord inte detsamma som 

egoism eller själviskhet. Medan egoism och själviskhet innebär att människan sätter det egna 

intresset främst, medan egenintresset innebär en utgångspunkt om att vad som är bra för ”mig” 

också är bra för andra människor (Philipson 2004:35ff). 

 

2.4.3. Arbetsglädje och återkoppling 

Ett sätt att tala om egenintresse i relation till arbetslivet, är att prata om arbetsglädje och hur man 

kan åstadkomma detta. Forskning pekar på att känslan av att uppleva sina handlingar som behövda 

och värdefulla för andra i sig skapar arbetsglädje och tillfredställelse i arbetsrelaterade frågor. Det 

finns skäl för organisationer att uppmärksamma detta så att det medarbetarna gör för pengar stödjer 

det arbete de gör av andra anledningar. Philipson menar att det inte riktigt kan finnas arbetsglädje 

hos medarbetarna om de inte kan se resultatet av det egna arbetet, direkt eller indirekt. Den 

medarbetaren som inte uppfattar att den egna insatsen skapar en nytta och ett resultat för helheten, 

eller andra medarbetare, har en tendens att inte uppleva sitt arbete som lika meningsfullt och 

glädjande som det vore om de kunde se ett tydligt mönster och sammanhang. Av denna anledning 

är arbetsglädje och motivation nära sammanlänkat med organisationens dagliga arbete som helhet, 

dess produktivitet etc. (Philipson 2004:37f). 
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Medarbetarna måste kunna se sambandet mellan den egna insatsen och det som motiverar och 

driver den totala organisationen. Att åstadkomma en känsla för helhet, att varje medarbetare ingår i 

förändrings- och utvecklingsprocesser, samt att varje medarbetare utgör en viktig del i 

organisationens helhet och dess nödvändighet i kärnverksamheten är ledarens absolut viktigaste 

uppgift. Samtidigt är det en ledares största utmaning, att få medarbetare att förstå hur den egna 

prestationen skapar värde, och att prestationen ingår i ett verksamhetssystem som inte skulle bli 

komplett utan medarbetarens prestation. ”Ingen vinner förrän alla vinner” (Philipson 2004:38) 

mentaliteten måste råda, detta åstadkommer ledaren genom att kommunisera vikten, samanhanget 

och nyttan av medarbetarnas prestationer både i nutid, framtid såväl direkt som indirekt.  

Genom att vidhålla medarbetarnas känsla för helhet, kan man skapa arbetsglädje och motivation 

som i sig kan vara en bidragande faktor till framgång och konkurrenskraftighet för organisationen 

som helhet (Philipson 2004:38f). Vid en omorganisering blir det extra viktigt att ledarna jobbar för 

att behålla medarbetarnas engagemang och lojalitet. Medarbetarna måste av egen vilja vara med på 

och följa organisationens riktlinjer, de måste även känna samhörighet med organisationen, annars 

kommer det leda till att deras arbetsprestation drabbas negativt. (Armenakis & Bedeian, 1999). 

 

2.5. Framgångsfaktorer vid omorganisering 

Idag är det mycket vanligt med omorganiseringar, dessa görs ofta med syfte att hitta 

konkurrensfördelar och skapa mervärde för kunden. Trots att det är vanligt med omorganiseringar 

så är det ofta som dessa inte accepteras av de anställda inom organisationen. Att få omotiverade och 

missnöjda medarbetare är en vanlig konsekvens vid en omorganisering. (Favorito, Smith, Stumpf & 

Tymon Jr, 2013).   

 

En förutsättning som gäller för alla organisationer som vill att förändringen ska fungera och det är 

att de måste få med sig människorna i organisationen så att de “gå med på” förändringen (Jacobsen 

2005:169). En organisation med dåliga resultat har lättare att få med sig sina anställda i en 

omorganisering, eftersom det dåliga resultatet skapar en medvetenhet om att något måste göras. Ett 

företag med bra resultat har ofta svårare att övertala de anställda om att en omorganisering är 

nödvändig. (Kotter, 1995). 

 

Jacobsen (2005:59) menar att det är lika viktigt att tydliggöra varför en förändring sker som det är 

att förklara hur den ska gå till.  Det är lätt att ledningen i en organisation är så fokuserad på hur 

omorganiseringen ska gå till att de glömmer bort att på ett tydligt sätt förklara varför den sker. 

Det är också viktigt att komma ihåg att organisationen är uppbyggd av enskilda individer och även 

ta hänsyn till hur dessa utvecklas och förändras (Jacobsen, 2005:87). I samband med 
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omorganiseringar startas det ofta förändringsprogram som ska försöka öka värdet för medarbetarna. 

Studier visar på att när dessa förändringsprogram lyckas så upplever medarbetarna ofta en högre 

grad av motivation och engagemang till organisationen efter det att omorganiseringen är 

över.(Favorito, et.al., 2013). Innan man kan förstå vad det innebär att förändra en organisation 

måste man inse vilka de grundläggande elementen för den aktuella organisationen är och även hur 

stor påverkan förändringen kommer att ha. Kommer den påverka hela organisationen eller bara 

delar av den? (Jacobsen, 2005:88). 

 

Hur och när en förändring accepteras av de berörda beror till stor del på hur ledaren kommunicerar 

med sina anställda. Ledaren måste välja ett tillvägagångssätt som de berörda anser lämplig.(Gilley, 

et.al., 2009a). Det är viktigt att från start involvera alla medarbetare vid en omorganisering. Genom 

att skapa förståelse, dialog och återkoppling mellan ledare och medarbetare från dag ett av 

omorganiseringen ökar chanserna att förändringarna blir lyckade. Om ledarna prioriterar detta i 

starten av en omorganisering så är detta arbete varken svårt eller särskilt tidskrävande, den största 

utmaningen med denna del av en omorganisering är att få ledarna att inse hur viktigt det är att 

faktiskt lägga tiden på det. (Miles, 2001). 

 

2.5.1. Transformativt ledarskap  

Tidigare forskning visar på att transformativt ledarskap lockar fram engagemang för organisationen 

bland medarbetarna (Avolio, Bhatia, Koh & Zhu, 2004). Breinin, Popper, Shamir & Zakay (1998) 

menar att detta beror på att denna ledarskapsstil bidrar till att ledaren får alla individer i 

organisationen att jobba mot ett gemensamt mål genom att skapa en hög känsla av egenvärde och 

även genom att betona de samband som finns bland dem. Ledare som utövar transformativt 

ledarskap uppskattar medarbetarnas olikheter och drar nytta av dessa genom att skapa möjligheter 

för varje medarbetare att utifrån sin egen potential nå framgång. De uppmuntarar även 

medarbetarna till att ifrågasätta saker och att vara delaktiga i olika beslutsprocesser, detta för att 

kunna hitta nya vägar och på så vis utveckla organisationen.(Bass, Spangler & Yammarino, 1993).   

 

Att ledaren eller närmaste chefen använder sig av ett transformativt ledarskap förbättrar 

motivationen, moralen och arbetsinsatsen från medarbetaren under förändringen samt efter. Det 

tranformativa ledarskapet går ut på att få medarbetarna inkluderade, förstärka den kollektiva 

identiteten i organisationen/gruppen genom att de får ta större egen ansvar samt tillåts få en god 

insyn som skapar förståelse (Bass, 1997). 
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2.5.2. Kotters åtta-steg modell  

Kotter (1995) presenterar en åtta-stegs modell som han menar ger en bra grund för att lyckas med 

en omorganisering. 

 

Tabell 2.1. Egen tolkning av Kotters (1995) åtta-stegs modell.  

Kotter (1995) menar att många underskattar vikten av att få en kraftfull start på en omorganisering. 

Man måste tydligt få fram budskapet om varför en omorganisering är nödvändig. Det krävs mycket 

för att få medarbetarna att kliva ur sin ”comfort zone”, att få dem motiverande är ett viktigt steg för 

att lyckas med detta. Lyckas ledarna inte få medarbetarna motiverade till förändringarna som sker 

är det nästintill omöjligt att få ett lyckat resultat. Kotter (1995) har studerat över 100 företag som 

genomgått olika omorganiseringar och han menar att över 50 % av dessa företag misslyckades just 

p.g.a. att de inte fick med sig medarbetarna från starten. 

 

Nästa steg är att hitta en grupp med människor som har tillräckligt mycket kraft för att kunna driva 

processen framåt. Det är viktigt att dessa människor kan jobba ihop i ett team och att de står eniga. 

Kotter (1995) menar att det är fel att säga att det är högsta ledningen som driver en omorganisering, 

det är de som startar upp processen men sedan måste det finnas en grupp med människor som hela 

tiden är på plats där förändringarna sker för att kunna stötta och leda medarbetarna genom 

processen. Det är mellancheferna som formar denna grupp, Kotter (1995) menar att det även är 

nödvändigt att ha med andra nyckelpersoner i gruppen, t ex fackliga ledare. Det viktigaste är att 

denna grupp drivs av en person med bra ledaregenskaper som håller gruppen samman så att de i sin 

tur på ett säkert och tydligt sätt kan nå ut till resten av de anställda.   
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Steg tre till fem handlar om att skapa en vision, kommunicera visionen och att få andra att agera 

mot visionen. Kotter (1995) menar att även om visionen från början är ”suddig” så är det viktigt att 

den finns där. Sedan krävs det många diskussioner för att få en tydlig bild för hur organisationen 

ska nå dit. Visionen ska ge en bild av i vilken riktning organisationen ska röra sig och Kotter (1995) 

menar att om den bilden inte finns där så blir omorganiseringen ofta bara en rad med förvirrande 

och oförenliga projekt som inte leder någonvart. Att skapa en vision att sträva efter är bara en 

början, det viktigaste är att få ut den till medarbetarna. Kotter (1995) menar att oavsett hur många 

möten som anordnas för att ge ut information om omorganiseringen till medarbetarna, så kommer 

de med stor sannolikhet vara oförstående tills fokus ligger på diskussionen kring visionen. Vidare 

menar Kotter (1995) att detta steg (steg 4) blir extra utmanande om omorganiseringen innebär 

nedskärning av personal och därför är det mycket viktigt att visionen vid dessa omständigheter 

tydligt visar på nya tillväxtmöjligheter. En viktig del av implementeringen av visionen är att skapa 

möjligheter för alla anställda att agera mot den. 

 

Det sjätte steget innebär att organisationen måste skapa kortsiktiga fördelar för att motivera 

medarbetarna att fortsätta. Kotter (1995) understryker här skillnaden mellan att hoppas på 

kortsiktiga fördelar och att aktivt skapa det. Han menar att ledarna måste söka efter vägar som 

tydligt visar på förbättringar. Steg sju handlar om att ledningen inte ska ta ut segern i förskott. De 

måste ha förståelse för att det tar lång tid för en omorganisering att ”slå rot” i en organisation. 

Många gånger underskattas det jobbet som krävs för att införa nya system och ändra på rutiner som 

inte längre passar in. Det sista steget i Kotters modell innebär att en omorganisering inte är 

fullbordad förrän individerna anser att ”det är såhär vi gör här”. Processen pågår till dess att de nya 

rutinerna smälter in på ett naturligt sätt i medarbetarnas vardag.  

 

2.6 State-of-the-art 

Nedan redovisas artiklarna som har används i teoriavsnittet. För att det ska bli lättöverskådligt så 

har vi sammanställt dem i diagram och sorterat dem utifrån fenomen. 

Fenomen  Referens  Citat Validering  Teorins styrka 

Anställningsotrygghet Ashford et.al. (1989) 937 Några få Framväxande 

  Dekker & Schaufel (1995) 340 Begränsad Föreslagen  

  Isaksson et.al. (2000) 23 Begränsad Föreslagen  

  Jacobson (1991) 66 Begränsad Föreslagen  

  Mauno et.al. (1999) 67 Begränsad Föreslagen  
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  Robinson (1996) 2125 Väl Dominant 

  Robinson et.al. (1994) 1201 Några få Framväxande 

  Robinson & Morrison (2000)  644 Några få Framväxande  

  Rosenblatt & Ruvio (1996)  211 Begränsad Föreslagen  

  Rousseau (1989) 2134 Väl Dominant 

  Sverke et.al. (2002) 672 Några få Framväxande 

  Witte (1999) 528 Begränsad Föreslagen  

 

Fenomen Referens Citat Validering Teorins styrka 

Emotioner Armenakis & Bedian (1999) 902 Några få Framväxande 

  Deci & Gagne (2005) 1556 Några få Framväxande 

  Deci & Ryan (2000b)  7342 Väl Dominant 

 

Fenomen Referens Citat Validering Teorins styrka 

Engagemang Allen & Meyer (1990) 6344 Väl Dominant 

  Borg & Elizar (1992) 161 Begränsad Föreslagen 

  Davy et.al. (1997) 266 Begränsad Föreslagen 

  Morrow (1983) 1108 Några få Framväxande 

 

Fenomen Referens Citat Validering Teorins styrka 

Kommunikation Greenhalgh & Rosenblatt (1984) 866 Några få Framväxande 

  Fugate et.al. (2002) 118 Begränsad Föreslagen 

  Latham & Pinder (2005) 599 Begränsad Föreslagen 

  Schweiger & Denisi (1991) 979 Några få Framväxande 

 

Fenomen  Referens Citat Validering Teorins styrka 

Ledarskap  Dixon et.al. (2008) 49 Begränsad Föreslagen 

  Gillay et.al. (2009a) 54 Begränsad Föreslagen 

  Gillay et.al. (2009b) 49 Begränsad Föreslagen 

  Miles (2001) 21 Begränsad Föreslagen 

Transformativt ledarskap Avolio et.al. (2004)  657 Några få Framväxande 

  Bass (1997) 1447 Några få Framväxande 

  Bass et.al. (1993) 290 Begränsad Föreslagen 
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  Breinin et.al. (1998) 494 Begränsad Föreslagen 

 

Fenomen Referens Citat Validering Teorins styrka  

Omorganisering Kotter (1995) 3660 Väl Dominant 

  Strebel (1996) 603 Några få  Framväxande 

  Favorito et.al. (2013) . . . 

 

Tabell 2.2. State-of-the-art. Egen. 

Vi är medvetna om att eftersom vissa av artiklarna i teoriavsnittet endast är föreslagna så blir våra 

hänvisningar till dessa artiklar, åtminstone ännu är, mindre pålitliga. I vår analys har vi därför 

försökt att inte dra betydande slutsatser med dessa artiklar som referens. Vi har försökt att endast 

använda dessa artiklar som förstärkning till att det vi fått fram i vår undersökning även har 

framkommit vid tidigare forskning. Påståenden av mer betydande karaktär, som tyder på att ”det är 

så det är” har vi i den mån som varit möjlig endast använt dominanta teorier till. Vi har även använt 

framväxande teorier i vår analys, på så vis har vi kunnat föra en diskussion med hänvisning till 

referenser som är mer pålitliga än de teorier som endast är föreslagna men samtidigt inte redan är 

bekräftade, vilket vi anser att de dominanta teorierna är. I och med detta anser vi att vi på ett bra sätt 

har försäkrat oss om att vår studie bidrar till något nytt och inte enbart förstärker det som redan 

finns bekräftat.   

    2.7 Modell 

Vi har skapat en teoretisk modell som på ett övergripande sätt visar vad av det som framkommit i 

teoriavsnittet som vi har fokuserat på vid insamlandet av vårt empiriska material. Modellen är tänkt som 

en bas till frågeställningen. 
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Tabell 2.3. Ledarens kommunikation. Egen.  

 

2.8 Frågeställning 

– Hur påverkar ledarens kommunikation medarbetarens motivation vid en omorganisering?  

– Hur påverkar kommunikationen från ledaren medarbetarens relation till sitt arbete? 

– Hur påverkas medarbetarna av en omorganisation? 
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3. Metod 

Syftet med detta avsnitt är att redogöra för de valda metoderna och den ansats vi har valt att göra 

avstamp i under insamlandet och tolkningen av det empiriska materialet.  

 

3.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer i vår studie och därav följer en kvalitativ 

metod. Kvalitativa metoder i allmänhet kan säga karaktäriseras av dess möjliggörande av 

tolkningsprocesser av empirin, detta i och med att den insamlade data tolkas samt används 

forskaren som individ (Dencombe 2000:244). Den kvantitativa som är den kvalitativas motsats har 

fokus på att bygga den empiriska data på siffror, och logik, vilka skapar diagram och tabeller som i 

sig skapar en känsla av pålitlighet och tolkskas därför ofta som mer objektiv till sin karaktär 

(Dencombe 2000:208). 

 

När man använder den kvalitativa metoden grundar man sitt intresse i hur människor förstår saker 

och ting. De aktiviteterna som människor utför är ett resultat av symboler och betydelser som 

tillsammans bildar ett verklighetsanknytet sammanhang. Vidare är beteendemönster, ritualer, 

traditioner, relationer, individuella tolkningar etc. ett huvudfokus när man använder kvalitativa 

metoder. (Dencombe 2000:243). 

 

Vi övervägde även att utföra en kvantitativ studie, i form av enkäter. Det hade i så fall blivit en 

elektronisk enkät som skickats ut varje informants personliga jobbmejl. Fördelen om vi valt enkäter 

är att vi hade kunnat nå ut till flera informanter. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011:100) menar 

att en fördel med enkätundersökningar är att man undviker intervjueffekten, vilket betyder att risken 

finns att intervjupersonen och informanten medvetet eller omedvetet påverkar varandra. Vid 

enkätundersökningar kan man vanligtvis ställa känsligare frågor än vid intervjuer, eftersom man 

kan garantera anonymitet (Ibid). Då företaget vi ska utföra vår empiriska undersökning vid var mitt 

uppe i omorganiseringen när våra intervjuer skulle utföras så hade kanske enkäter varit bra på det 

viset att informanterna själva hade kunnat välja när de skulle gå in och svara på enkäten. Men den 

rådande situationen hade också kunnat leda till att väldigt få tagit sig tid att svara på vår enkät. En 

nackdel med att utföra enkätundersökningar är just att svarsfrekvensen ofta blir låg och man kan 

inte heller med säkerhet veta vem det är som har svarat (Ibid). En annan nackdel som vi såg med att 

välja enkäter var att vi inte alls på samma vis som vid intervjuer skulle kunna ta del av 

informanternas subjektiva upplevelser och känslor. Vi ville kunna gå in på djupet för att verkligen 

få en förståelse för hur omorganiseringen hade påverkat medarbetarna, eftersom några fördelar med 

att välja intervjuer är att intervjupersonen kan följa upp med frågor och även läsa av kroppsspråket 
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på informanterna så kände vi att det skulle passa vår undersökning bättre än att utföra en 

enkätundersökning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011:100). 

 

Som ovan nämnts, valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer vid insamlandet av 

empirin. Detta val innebar att vi i förväg utformade en lista med tema/öppna frågor som skulle 

skapa utrymme för att informanterna ska kunna ha frihet att utforma svaren med egna ord, och 

utifrån just deras subjektiva tankar samt upplevelser (Bryman & Bell 2013:475). Vi vill använda 

intervjuguiden som riktlinjer och förhållning för att inspirera och underlätta för informanten att 

svara utifrån den inre upplevelsen, detta innebär även en möjlighet att anpassa varje individ med 

fokus på vad som är viktigt enligt subjektet i relation till de förhållningsramar som de 

förutbestämda temana bidrar med. 

 

Dencombe (2000:244) menar att processen om tolkning och tillämpning av empirin påbörjas redan 

vid insamlandet (vid intervjutillfällena). Detta innebär att den kvalitativa metoden i kombination 

med se semistrukturerade intervjuerna gav oss som forskare möjlighet att påbörja 

tolkningsprocessen av empirin redan under själva mötet, men vilken process sedan fortgick under 

hela processen till den färdiga uppsatsen stod klar. 

 

Det huvudsakliga syftet med de intervjuerna som vi genomförde var att få ut information som var i 

enlighet med uppsatsens syfte och frågeställning, samt ansågs intressant och relevant. Därför var 

intresset för att utforma tema och frågor av stort intresse då detta direkt kom att lägga grunden för 

det fortlöpande arbetet med uppsatsen, samt vad den kom att resultera i. Efter insamlandet av det 

empiriska materialet transkriberades, kodades, tolkades och analyserades informationen. Eftersom 

vi var intresserade av att få en djupare förståelse för informanternas egna tankar, känslor, 

upplevelser och åsikter ansågs just semistrukturerade intervjuer mest lämpad. 

 

3.3 Förförståelse 

För att kunna förstå det vi upplevt med våra sinnen behövs en förförståelse. Det är med vår 

förförståelse som vi kan uppfatta och bedöma verkligheten utifrån vår subjektivitet, tolkning av det 

som upplevs (Thurén 2007;58). Allt en individ upplever, ser, hör, känner, tänker etc. grundar sig i 

den förförståelse vi byggt upp och format sedan födseln. Nyfödda barn saknar helt förförståelse 

vilken innebär att de inte kan relatera sina upplevelser och kaus kan uppstå (Thurén 2007:60). 

Förförståelsen kan beskrivas som vår ”ryggsäck” där vi som skribenter använder för vår tolkning av 

empirin. I olika situationer plockar vi fram de upplevelser som kan relateras till nuet och tolkar, 

subjektivt, det vi upplever. 



27 
 

Vår avsikt i denna studie var att vara så öppna som möjligt i relation till informanterna, detta för att 

förhindra att vi genom våra förutfattade meningar påverkar eller tolkar det empiriska materialet 

utifrån dessa. Dock kan man aldrig helt utesluta sina subjektiva tolkningar, men medvetenheten om 

att försöka se fenomenet ur andra perspektiv tror vi bidrar till vidgade vyer och berikande av 

analysen. 

 

Vår gemensamma förförståelse grundar sig i att ledarens och organisationens som helhet 

kommunikativa förmåga påverkar medarbetarna och deras sätt att se på sitt arbete. Vi har själv 

begränsad egen kunskap om detta, vari intresset för att dementera eller bekräfta genom studien 

känns relevant med tanke på att vi båda är intresserade av just hur ett bra ledarskap ska te sig. 

En av författarna har sedan tidigare även en kandidatexamen i socialpsykologi, med personalstrategi 

som inriktning. Denna erfarenhet ger givetvis avtryck i förförståelsen som grundar sig just i ett 

beteendevetenskapligt perspektiv vari man pratar om läran om individens påverkan på gruppen och 

gruppens påverkan på individen. Eller närmare bestämt om individens subjektiva, unika egenskaper 

och karaktärsdrag, hur dessa påverkar individens sociala omgivning (gruppen) samt hur andras 

egenskaper påverkar individens.  Förförståelsen utifrån den erfarenheten är just att en ledare 

(individen) med sin auktoritet påverkar gruppen såväl direkt som indirekt.  

 

Förförståelsen ger författaren en utgångspunkt att en ledare, med sina individuella egenskaper har 

stort inflytande på informanterna (såväl direkt som indirekt, medvetet som omedvetet) och på vilket 

sätt de reagerar, agerar och kopplar känslor till situationen och processen. Detta betyder att man har 

en utgångspunkt i att om ledaren kommunicerar (såväl verbalt som icke verbalt) utifrån 

självsäkerhet och tydlighet så kommer detta ”smitta av sig” på informanterna, liksom på motsatt 

håll, en dålig kommunikation med liten självsäkerhet och tydlighet ”smittar” också av sig på 

medarbetarna. Det är med denna förförståelse intresset för uppsatsen uppkommer, vad händer hos 

den subjektiva medarbetarens känslomässiga egenskaper då? Hur stor påverkan har ledarens 

kommunikativa förmåga på medarbetaren och dess relation till ledaren, arbetet, kollegorna etc. 

 

Förförståelsen kan korrigeras, revideras, förstärkas eller ge vidgad förståelse när ny kunskap 

inhämtas (Thorén 2007;61). Det empiriska materialet i denna uppsats bekräftade till stor del vår 

förförståelse om vikten av ledarens kommunikation för medarbetaren. Uppsatsarbetet i sig ger oss 

erfarenhet ur egen tolkade perspektiv som berikar vårt sätt att se på samma fråga/fenomen i 

framtiden. Genom arbetets gång har vår förförståelse också berikas med mer detaljer och subjektiva 

uppfattningar från informanterna, detta gör oss definitivt en erfarenhet rika och en påbyggnad av 
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förförståelsen vilken erfarenhet vi kommer att kunna använda i framtida situationer som kan 

relateras till ämnet.  

 

3.4.  Population och urval 

I första urvalet utgick vi från det intresse vi skapat för ledarskapsroll i omorganisation, detta utifrån 

medarbetarnas perspektiv. Detta intresse ledde till att vi tog kontakt med en organisation som just 

då genomgick en omorganisering som bl.a. ledde till varsling av ett större antal medarbetare. Vi 

valde endast ett företag till vår empirdel eftersom vi ansåg att för att uppnå vårt syfte var det bättre 

att gå in på djupet i ett företag än att skapa en ytlig bredd, vilket vi hade fått om vi valt flera företag. 

 Detta innebär att vi har gjort ett medvetet val att ganska snävt avgränsa oss. För att uppnå vårt mål 

om ett subjektivt djup.  

 

Vi hade ett möte med personalchefen vid det valda företaget, samt en annan person på 

personalavdelningen för att gemensamt komma fram till ett mer konkret tillvägagångsätt. Efter att 

ha skrivit ihop en kort presentation om oss själva och den tänkta uppsatsen mejlades den ut till alla 

aktuella medarbetare. I detta mejl fick de tilltänkta informanterna respondera på huruvida de ville 

delta eller inte. Vi var intresserade av att prata med anställda både på kontoret och ute i fabriken och 

för att vi skulle få möjlighet att gå in på djupet valde vi att endast fokusera på en av fabrikerna som 

ingår i Organisation X verksamhet. På grund av tidsmässig begräsning har vi totalt intervjuat 20 

stycken anställda vid den aktuella fabriken.  Det skickas ut mejl till 20 st slumpmässigt utvalda 

personer. Dessa hade valts ut genom att vår kontaktperson scrollat igenom en lista på datorn med 

alla anställda och personalchefen sa stopp vid 20 olika tillfällen utan att själv se listan. Eftersom vi 

valt att skriva ur medarbetarnas synvinkel plockades alla personer med en chefsposition bort innan 

urvalet gjordes. Vi fick endast ett fåtal svar, det tror vi berodde på att många jobbar ute i 

produktionen och kollar kanske därför sällan sin jobbmejl. P.g.a. detta valde vi att göra ett 

bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013:204f). Under tre dagar gick vi runt i fabriken och valde 

slumpmässigt ut några av de personerna som jobbade då. Fem stycken av informanterna fick ett 

mejl med en förfrågan som de svarade ja på och femton stycken av informanterna blev aktuella 

genom bekvämlighetsurvalet. 

 

Det valda tillvägagångssätt har gjort att vi inte kan generalisera resultaten eftersom det blir omöjligt 

för oss att veta vilken population detta “stickprov” av informanter är representativt för (Bryman & 

Bell, 2013:205). För att minimera risken av att välja ut informanter genom bekvämlighetsurval så 

gick vi, i den mån som var möjlig, runt på fabrikens olika avdelningar när vi gjorde insamlandet av 

intervjuer. Vi anser därför att vi utifrån det valda tillvägagångssättet gjort det vi kunnat för att vårt 
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urval av informanter i största möjliga mån ska kunna representera medarbetarna vid den aktuella 

fabriken. Vi ville med vår studie få fram medarbetarnas subjektiva upplevelser och därför var det 

viktigaste kriteriet vid val av företag att företaget vid det aktuella tillfället skulle var mitt uppe i en 

omorganisering.  Vi har genom denna kontrollvariabel säkerhetsställt att det valda fallet passade vår 

studie.  

 

3.5.  Tillvägagångsätt 

Första kontakten med organisationen gjordes via telefonsamtal. Där presenterande vi kortfattat 

innebörden av vår tilltänkta uppsats och frågade om det fanns något intresse av att delta. Efter detta 

skickades ett mejl med mer information till personalchefen. Sedan anordnades ett möte med 

personalchefen och en till anställd på personalavdelningen, vilken kom att fungera som vår 

kontaktperson. I samband med första mötet fick vi ett definitivt svar som gav oss tillträde till fältet. 

 Vid mötet bestämdes att ett informationsmejl skulle skickas ut till dem tilltänka respondenterna. 

 Under tiden som utskick till dessa gjordes samt insamlandet av svar om deltagande insamlades, 

utformades den intervjuguide som sedan skulle lägga grund för de semistrukturerade intervjuerna 

med informanterna. 

 

Fem stycken av de tillfrågade personerna svarade att de ville delta, vi kontaktade dessa personer via 

telefon och bestämde tid för intervju. Intervjuerna blev inbokade under tre dagar och det var under 

dessa tre dagar som vi gick runt i fabriken och intervjuade några av de personerna som var på plats 

vid de tillfällena. De flesta av intervjuerna utfördes i ett konferensrum som vår kontaktperson hade 

bokat, men några av informanterna som jobbade ute i fabriken hade inte möjlighet att gå ifrån så 

dessa intervjuer utfördes på kontor eller fikarum som fanns tillgängliga på plats. För att slippa föra 

anteckningar och kunna vara helt närvarande under intervjuerna valde vi att spela in dem. Detta val 

gjorde även att vi har kunnat sammanställa materialet mycket noggrant.  

 

3.6. Operationalisering  

Faktorer Operationell 

definition 

Referenser Intervju frågor 

Omorganisationen 

 

De organisatoriska 

faktorer som kan 

påverka medarbetaren 

vid en omorganisation 

är dess sätt att 

kommunicera, förmedla 

(Greenhalgh & 

Rosenblatt, 1984) 

 När, hur samt av vem fick du 

reda på att en 

omorganisation skulle ske? 

 Hur blev den spontana 

reaktionen för dig? Känslor, 
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samt hantera 

förändringen under 

processens gång.  

tankar etc. 

 Hur uppfattar du att dina 

kollegor uppfattade 

beskedet? Känslor, tankar 

etc.  

 

Kommunikationen  

 

Ledarens information 

och kommunikation är 

det viktigaste för att 

förebygga 

ryktesspridning som 

förvärrar situationen 

eller skapar 

anställningsotryggheten. 

Medarbetarna måste lita 

på att de får veta vad 

det behöver veta, ärligt 

och tydligt. Bra 

kommunikation 

minskar osäkerheten av 

relationen och därmed 

minskar benägenhet till 

anställningsotrygghet.  

 (Näswall 2013)  På vilket sätt 

kommunicerade 

organisationen till dig om 

frågor rörande 

förändringarna som skulle 

ske?  

 Upplever du att du fick klar 

och tydlig information så att 

du viste vad du skulle 

förvänta dig inför det som 

skulle komma? Varför/varför 

inte?  

 Var du orolig att själv förlora 

ditt arbete 

Under 

omorganisationen 

 

När förändringar sker 

söker människor efter 

feedback för att få svar 

på orsakerna och 

fördelarna med att göra 

förändringarna  

 

Positiv feedback och 

känslan av att man själv 

har kontroll över vad 

som presteras är två 

faktorer som bidrar till 

ökad inre motivation, 

(Latham & Pinder, 

2005) 

 

 

 

 

(Deci & Ryan, 

2000b). 

 Kände du att du kunde 

påverka omorganisationen 

på något sätt?  

 Kände du att chefen och 

organisationen lyssnade och 

tog hänsyn till dina känslor, 

funderingar, frågor etc.? 

Varför/varför inte?  

 Upplever du att du var 

”med” eller ”emot” 

organisationen under 

förändringarna?  
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medan negativ feedback 

bidrar till en känsla om 

att man inte har kontroll 

och inte räcker till.  

 Förstod du varför 

organisationen genomförde 

förändringarna? (av vilken 

anledning, hur de resonerat, 

varför etc.) 

 

Efter 

omorganisationen 

Om medarbetarna 

upplever att 

organisationen sagt upp 

deras kollegor på ett 

rättvist samt 

kommunicerat på ett 

tydligt sätt, så tenderar 

medarbetarna att ha 

större förståelse och 

ställa sig mer positiva 

till förändringen. 

 

Två vanliga problem vid 

en omorganisation är att 

medarbetarna inte har 

förståelse varför en 

förändring måste ske 

samt att de inte ser hur 

utfallet kan resultera i 

något bra. 

(Näswall 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukl (2012)  

 Har du förståelse för 

organisationens agerande, 

handlande, beslut etc. i 

frågan idag?  

 Känner du att du blivit 

trättvist bemött av 

organisationen när du ser 

tillbaka på tiden som varit? 

(varför/varför inte)  

 Är du stolt över din 

arbetsgivare idag? 

Varför/varför inte?  

 Hur upplever du 

omorganisationen i 

efterhand? 
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Tabell 2.4. Operationalisering. Egen.  

 

 

3.7. Analysmetod 

Vi är medvetna om att vi genom vår utbildning endast har en begränsad kunskap av vetenskapsteori 

och vi har därför valt att inte djupgående gå in på vetenskapsteoretisk förankring. I detta arbete vill 

vi försöka få en helhetsbild av fenomenet och även bidra med ny erfarenhet till forskningsområdet 

och man kan därför säga att vi utgår från en induktiv ansats. (Bryman & Bell, 2013:31ff).  Även om 

grunden till vårt arbete har en induktiv ansats så kommer vår förståelse för fenomenet att växa fram 

genom att vi använder oss av både teori och empiri, därför anser vi att arbetet som helhet har ett 

abduktivt synsätt (Davidson & Patel, 2003:25).  

 

Förhållningssätt 

gentemot arbete 

 

En känsla av ett brutet 

förtroende kan allvarligt 

skada informanternas 

relation till 

organisationen, detta 

påverkar i sig den 

framtida tilliten till 

organisationen och den 

information som 

kommer förmedlas. 

 

Oron och stressen över 

att inte själv kunna sätta 

sig i det framtida 

sammanhänger bidrar till 

en känsla av 

anställningsotrygghet 

som i sig kan på leda att 

informanten känner en 

vilja att byta arbete för 

att söka tryggheten i en 

annan organisation. 

 

Sverke et.al. (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näsvall et.al. (2003) 

 Upplever du att din syn på 

arbete och tillsvidare 

anställning generellt har 

förändrats i och med 

omorganisationen som ni 

gått igenom här?  
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Med denna utgångspunkt är det meningen att vi under uppsatsens gång aktivt ska ifrågasätta det vi 

“lärt” oss och det vi tror oss “veta”, så att vi hela tiden utvecklar vårt förhållningsätt och utvidgar 

våra perspektiv  i syfte att hela tiden vidga helhetsbilden. Genom att vi medvetet gör detta under 

processen kommer våra subjektiva tolkningar, förförståelser, etc. påverka resultatet. Genom 

medvetenhet kan man även mer självständigt kritiskt granska det egna arbetet och förhållningsättet. 

 

Vår analys kommer dels bygga på resultatet från vår empiriska undersökning och även på teorin 

som tagits upp i arbetet. Genom att med hjälp av teorin analysera resultatet från vår undersökning 

hoppas vi kunna hitta mönster som förstärker existerande teori och även kunna bidra med förslag på 

utvecklingsmöjligheter.  

 

3.8.  Kvalitetsutvärdering 

3.8.1. Validitet                  

Validiteten avgör om vi som genomför forskningen undersöker det vi från början har för avsikt att 

undersöka. Det vill säga om det insamlade materialet genomfördes med en metod som passade 

studien samt om det som framkom i analysen var rimligt (Einarsson, Chirac & Hammar, 2002:44). 

Vi är intresserad av informanternas subjektiva tankar och känslor i relation till omorganisationen. 

Eftersom vi använd kvalitativa semistrukturerade intervjuer, gav det oss bra empiriskt material som 

lät grunda sig just på subjektiva infallsvinklar som då, med kontextbundenhet, kunde besvara den 

frågeställningen vi hade för avsikt och som grundade sig på vårt syfte. 

Analysen av empirin genomfördes sedan med hjälp av de utvalda teoretiska ansatserna. Att koppla 

resultatet till frågeställningen ger oss möjlighet att besvara just de frågeställningar som vi avsåg att 

undersöka. Detta gav oss stöd om att vi undersökt det som avsågs med studien och därför anses 

validiteten försäkras därigenom. 

 

3.8.2. Reliabilitet 

Einarsson et al (2002:44) benämner tre frågor för att besvara om studien har reliabilitet; (1) kan två 

oberoende observatörer tolka och göra samma bedömning utifrån observationen, (2) har en 

konsekvent analys av materialet gjorts samt (3) går det att koppla empirin till resultatet. 

I genomförandet av vår studie hade vi i åtanke att hela tiden dra sådana slutsatser som vi kunde 

tänka oss att om någon annan genomfört studien hade dragit samma slutsatser. Detta hela tiden med 

utgångspunkt i att vi försökte generalisera så lite som möjligt eftersom vår studie medvetet är 

väldigt kontextbunden. Konsekvenserna av vår analys anser vi att man utläsa genom att vi valde att 

analysera tydliga mönster i resultatet var för sig och sedan koppla ihop de mönster som vi såg och 
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sätta de i relation samt perspektiv till varandra. Detta gav oss möjlighet att se mönster, kopplingar 

och med vidgat perspektiv som vi annars inte hade upptäckt. 

 

3.8.3. Reflektion över det empiriska arbetet och metoden 

Genom att använda semistrukturerade intervjuer ville vi framförallt utmynna informanternas 

känslor, tankar, idéer samt ta reda på deras subjektiva svar på de frågorna vi ställde. 

Vi upplever att det gick bra under insamlandet av det empiriska materialet samt att vår uppfattning 

är att informanterna öppet gav oss deras reala subjektiva svar. Att förbereda sig väl inför 

intervjutillfällena var för oss viktigt eftersom detta lägger grunden för ett bra intryck och 

avslappnad stämning under själva intervjun. Därför utförde vi några test-intervjuer med familj och 

vänner innan den riktiga insamlingen började. Något som vi tänkte och reflekterade en del över 

innan vi genomförde intervjuerna var huruvida informanterna skulle vara villiga att verkligen dela 

med sig av sina erfarenheter, en risk är alltid att informanterna berättar det dem tror att vi vill höra. 

Vi uppfattade att genom att verkligen vara öppna och poängtera informanternas anonymitet och vårt 

intresse i just deras upplevelse och tankar, kunde vi skapa ett klimat som stimulerade till öppen- och 

ärlighet. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenterar vi vårt empiriska material som är resultatet och en sammanfattning av de 

20 semistrukturerade intervjuer som vi genomförde i Organisation X. Vi har i avsnittet valt att ta 

tillfasta på de mönster som vi upplever mest intressant och relevant. Vi vill poängtera att 

intervjuerna har skett helt anonymt, namnen i arbetet är slumpmässigt valda. Personerna heter 

egentligen någonting annat.   

 

4.1. Hur informanterna fick reda på omorganisationen 

Vi bad informanterna att berätta om när och hur de fick informationen kring omorganisationen. 

Man kan tydligt utläsa av vad informanterna berättar att den första information om att en 

omorganisation skulle ske framkom under sommaren då en del av de anställda var på 

sommarsemester. Detta faktum resulterade i att det generellt finns två tydligt uppdelade 

uppfattningar om hur informationen om omorganisationen förmedlades, grupperna består av de som 

var på semester och de som inte var på semester vid det aktuella tillfället. 

 

Informanterna som inte var på semester berättar om ett möte vari det framförallt tydligt framgick 

hur många personer som omfattades av den varsling som det skulle bli frågan om. Gruppen som var 

på semester under detta informationsmöte, berättar om att informationen nådde dem genom media 

eller kollegor som varit vänliga och på eget initiativ valt att ta kontakt med dem för att förmedla 

informationen från mötet. Andra personen var ovetandes om förändringarna som skulle ske fram till 

dessa att deras semester var slut, rykten och prat florerade på arbetsplatsen om vad som pågått 

under tiden. 

 

Lisa berättar; ”Jag fick höra det via ryktesvägar här på jobbet när jag kom tillbaka från 

ledigheten”. 

 

De informanterna som var på informationsmötet berättar generellt om en uppfattning om 

knapphändig information, där antalet personer som organisationen ska dra ner på verkar vara det 

mest minnesvärda. Bland annat Göran berättar att han upplever att det var bristfällig information 

om vem, hur, när etc. förändringarna skulle ske. Denna uppfattning om bristfällig information om 

framtidshändelser upplever många informanter ha bidragit till ryktesspridning, oroligheter och 

spekulationer. 

 



36 
 

Samtidigt finns det en tydlig grupp av informanter som poängterar att den bristfälliga informationen 

förmodligen berodde på att deras lokala ledningsgrupp också hade knapphändig information, och 

därmed gjorde sitt bästa. 

 

4.2. Informanternas första reaktion och känslor 

Första reaktionen bland informanterna var generellt att de uppfattade att det var många anställda 

som skulle förlora arbetet, varpå många berättar om oron över den egna framtiden. Oroligheter, 

spekulationer, rykten exempelvis om vilka avdelningar det gällde, om detta är starten på en 

nedläggning av hela fabriken etc. 

 

Exempelvis Lisa, som bara varit anställd en kort tid jämfört med många andra vid fabriken, berättar 

om oron över att bli av med jobbet; ”Sist in först ut, så är det ju. Kollegorna tyckte att jag skulle 

börja förbereda mig mentalt”. Robin berättar om en annan slags oro än att bli av med arbetet; 

”förstod inte alls hur detta skulle kunna gå ihop i verkligheten”. 

 

Generellt kan man uttyda att informanterna förstår att förändringen genomförs i huvudsyfte att 

spara pengar, en tvetydighet råder då de samtidigt menar att de hela tiden trott att de gick bra för 

deras anläggning. 

 

Lars berättar att; ”Det känns som om vi får sota för andra anläggningars misstag”. 

 

Stina berättar att hennes syn på organisationen har förändrats, hon menar att hon uppfattar 

organisationen som väldigt ”hattig” och som om de inte riktigt vet vad de håller på med utan 

”experimenterar” sig fram i hopp om att tjäna pengar och bli mer produktiva. 

Även Robert vittnar om detta: 

 

“Det är frustrerande att vi tvingas utstå en sådan här omorganisation med allt var det innebär, 

stress och man vet inte hur det kommer att bli. Kommer man att få behålla jobbet och så vidare. 

Och sen fattas det folk i alla fall när allt är klart. Det är ju jäkligt dåligt”. 

 

4.3. Informationsflödet under processens gång 

Vi frågade informanterna hur de upplever att informationsflödet har fungerat under processen, deras 

känslor och upplevelser kring detta samt om de kunnat vända sig till sin närmaste chef för att stilla 

sin oro genom att få konkreta svar på frågor som uppstår under processens gång. Generellt har 

informanterna en delad uppfattning om att informationen inledningsvis var bra, man anordnade 
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möten där ledningen besvarade frågor, stillade oro och allmänt berättade hur de tänkte i situationen. 

Men allt eftersom tiden gick uppfattar informanterna, generellt, att informationen blev allt mer 

bristfällig och knapphändig.  Greta berättar; ”man kastades in i ovisshet och otydlighet...” och Lisa 

berättar;  

”De borde kunna informera om processen mer, hur de tänker, vad som är nästkommande steg 

etc…alla rykten börjar ju när det blir tyst uppifrån…tystnaden är värst”. 

 

Samtidigt kan man tydligt utläsa att informanterna generellt håller den lokala ledningsgruppen om 

ryggen, de är lojala mot dessa och menar att det är människor över den lokala ledningen som 

bestämmer detta, varför informanterna menar att informationen om omorganisationen har varit så 

bristfällig. 

 

Exempelvis Robin berättar; ” De lokalt har nog gjort så gott de kunnat med förutsättningarna de 

har”. 

 

Informationen under tidens gång upplevs ganska olika. En större del av informanterna tycker att en 

viss information har funnits där, men att den många gånger varit bristfällig och knapphändig. Flera 

stycken av informanterna berättar att de tidigt i processen blivit lovade att chefer skulle komma och 

berätta om vad som hände, så att de skulle få raka och tydliga besked, men de har blivit besvikna 

och anser att den mesta informationen har kommit ifrån organisationens intranät. Intranätet upplevs 

av flera som väldigt bristfällig, varför det inte varit av vana att gå in och titta kontinuerligt utan 

snarare när en kollega uppmärksammat att någon ny information hade publicerats. 

 

Klas berättar: ” Kommunikationen har varit väldigt mycket via internet, vilket inte har varit så bra 

eftersom det varit så begränsat”. 

 

Detta faktum, att information först blev lovad att vara klar, tydlig och muntlig vilket sedan inte hölls 

upprör några informanter väldigt mycket, andra lite mindre. Inga, vars avdelning blir nedlagd på 

grund av omorganisationen berättar; 

 

”Vi blev lovade muntliga direktiv så snart man visste om hur och vilka som skulle bli berörda… sen 

läste vi oss till, väldigt otydligt, att det var just vår avdelning som skulle läggas ner och flyttas 

utomlands… på det sättet förstod vi att vi blev av med jobben. Jag är verkligen besviken över deras 

sätt att hantera detta på”. 
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Informanterna som generellt uppfattar att de fått bristfällig information och önskar att de fått bättre, 

tenderar samtidigt att tycka att deras närmaste chefer kunnat stötta dem genom att svara på frågor 

och funderingar. Andra informanter menar att det tycker att informationen varit bristfällig, ”att man 

fick gissa sig till mycket” Lisa. Men dessa informanter påstår att de inte tycker att det gjort så 

mycket. De har nöjt sig med att har de undrat något har de kunna fråga sin närmaste chef, vilka de 

har fått ett bra stöd ifrån.   

 

Vidare kan man se en generell uppfattning om att även tydligheten i budskapet har varit bristfällig. 

Processen uppfattas generellt ha varit väldigt ryckig och som om ingen riktigt vill ta ansvar för vad 

som tidigare sagt eller gjorts då man ändrat utsagan. 

 

Maj berättar; ”Informationen kom väldigt konstigt... allt var väldigt rörigt och ingen ville riktigt ta 

ansvar över förändringarna och besluten”. 

 

Vidare berättar Maj med flera av informanterna att de aldrig riktigt fick reda på att ”nu händer det”. 

Linnéa berättar att hon har haft tydliga problem med sin närmaste chef i frågan, hon menar att 

chefen, enligt hennes uppfattning, med tydlighet visade att hon brydde sig mer om att rädda sitt eget 

jobb än att stötta sina medarbetare. När chefens jobb sedan var säkrat, liksom försvann hon helt. 

Linnéa känner inte alls att hon har haft någon att vända sig till under processens gång. 

Linnéa berättar; 

”de har kanske haft ett bra syfte och plan med det hela.. men dem har definitivt inte lyckats 

övertyga eller förmedla den till oss som ska jobba kvar nu efter allt. De har inte direkt gett intrycket 

av att de vet vad de håller på med här”. 

 

Man kan vidare se ett tydligt mönster bland de informanter som har dagliga arbetsuppgifter som 

innebär mer (konfidentiell) insyn i omorganisationen än de andra informanterna har. Dessa har alla 

en ganska bra uppfattning av informationsflödet. Vidare berättar även dessa informanter att de vet 

vem de kan vända sig till med frågor och funderingar kring omorganisationen, och de känner att de 

har blivit väl bemötta i frågan av sin närmaste chef. Generellt är dessa informanter betydligt 

positivare till det upplevda informationsflödet. 

 

Mona berättar; ” jag har fått information via veckomötena som min chef håller, det har fungerat 

jätte bra”. 

Gustav berättar; ”mina arbetsuppgifter ger mig lite förhandsinformation i vissa fall, så jag vet vad 

som väntar i nästa steg”. 
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4.4. Förståelse för omorganisationen 

Övergripande har informanterna en tydlig uppfattning om att omorganisationen sker eftersom man 

behöver spara pengar och göra mer vinst. Samtidigt har man svårt att förstå motivet till varför just 

deras anläggning behöver spara pengar, då många uppger att ”det har gått bra för oss här” som 

Lukas berättar. 

 

Informanterna tenderar generellt vidare att ha svårt att se hur omorganisationen ska kunna bli 

lyckad och framgångsrik så som det är tänkt. Man har svårt att se helheten av de tillvägagångsätt 

som valts för processen. Göran berättar; ”man får känslan av att de har rullat tärning”. Linnéa 

berättar; ”organisationen vet nog inte vad de själva håller på med”. 

 

Generellt kan man också utläsa att informanterna anser att omorganisationen har gått för fort fram, 

att organisationen lite har ”hafsat” igenom utan att ha planerat och gjort en välgrundad plan. 

Klas berättar; ”jag har inte alls förståelse för denna omorganisering, och har väldigt svårt att se 

hur man ska kunna tjäna så mycket pengar som man pratar om. Jag är inte säker på att detta 

kommer generera vinst… det roliga är att efteråt hör man aldrig något, blev det så bra som dem 

förväntade och ville att det skulle bli? Eller misslyckades dem? Trovärdigheten för framtida 

förändringar hade ju kunnat stärkas om man kunde visa att de vet vad de håller på med” 

 

De flesta av informanterna tycker inte att de har kunnat vara med och påverkat omorganiseringen. 

Anna berättar: 

“Det blir en tyst organisation eftersom den toppstyrs. Du har ingen påverkan. Har man däremot en 

organisation där människors åsikter efterfrågas, då har du utveckling. Så tycker jag”. 

 

Ett intressant mönster, åter igen, är att de informanter med arbetsuppgifter som innebär mer insyn, 

har en uppfattning av och förståelse för omorganisationen som skiljer sig från den generella 

uppfattningen hos informanterna. De uppfattar generellt att informationen om vad de kan förvänta 

sig, när och hur har varit bra varför de har kunnat föreställa sig ett ganska tydligt utfall i förväg. 

Mona berättar att hon ”kunnat vara med till viss del och påverka hur man kunde omstrukturera för 

att nå målen”. Gustav berättar; ”Jag tycker att man måste göra sådant här fort, nu blev det lite 

långdraget och man fick nästan gå och vänta på att de skulle agera”. 

 

På grund av att några avdelningar lades ner i samband med omorganiseringen så har det inneburit 

att vissa anställda har blivit omplacerade och här saknar informanterna förståelse från ledningens 
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sida. Anna menar att hon saknar förståelse från ledningen om att det tar tid att lära sig nya 

arbetsuppgifter, hon berättar “ alla jobb innebär en massa saker, du måste kunna saker, förstå 

saker, du måste förstå sammanhang och sånt tar ju tid. Och man hör ingenting om den 

problematiken från ledarna.” Hon fortsätter att beskriva:  

 

“Jag skulle vilja fråga alla de där cheferna, hur skulle de reagera i samma situation? Om vi tar en 

chef från avdelning X och säger att, nej nej, från och med måndag ska du vara på avdelning Y”. 

 

4.5. Att jobba under omorganisationen 

Vi frågade informanterna hur det har varit att jobba under denna period då omorganisationen 

planerats, strukturerats och genomförts. Man kan se ett mönster om att informanterna har tyckt att 

det varit oroligt och jobbigt under omorganisationen. Stämningen har varit tryckt och många har 

pratat med och sökt stöttning hos sina kollegor och i vissa fall även hos närmaste chefen. 

 

De informanterna vars avdelningar läggs ner och flyttas utomlands har många frågor om hur de har 

tänkt, varför just deras avdelningar, vem som har bestämt det etc. som de känner att ingen vill svara 

på, de känner att ingen riktigt vill ta ansvar och stå upp för besluten. De känner sig väldigt 

åsidosatta och de vittnar om en väldigt orolig, stressad och rörig tid som gjort att de känner 

besvikelse över på vilket sätt organisationen har genomfört processen. 

 

Generellt kan man utläsa att informanterna å ena sidan har vänt sig till kollegor för att stilla oron, å 

andra sidan är de av uppfattningen att det har varit väldigt mycket spekulationer, antagande och 

gissningar bland kollegor och att detta har skapat och spätt på oron och stressen. 

 

Lars berättar; ”jag är en person som inte brukar vara orolig, men nu har det varit väldigt rörigt och 

oroligt. Man tappar verkligen tron på framtiden här… de uppifrån ger ett intryck av att detta bara 

är början på något stort… de kommer säkert lägga ner, och vi alla blir utan jobb…”. 

 

Linnéa berättar; ”vi har inte alls fått följa med i processen, utan kastats i olika ovissheter, 

otydligheter och tillvägagångsätt. Inte min chef har kunnat ge någon direkt tydlighet”. 

 

Alla informanter svarar att de är nöjda med sina arbetsuppgifter och trotts att många vittnar om en 

orolig tid med mycket stress och ovisshet så svarar de flesta av informanterna att motivationen till 

att utföra sina arbetsuppgifter är detsamma som innan. Några svarade att de kände stor press på att 

prestera ännu bättre för att bevisa att de förtjänade att stanna kvar.  
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Även om arbetsuppgifterna utförs på samma sätt så kan man ändå utläsa att entusiasmen för att 

engagera sig i saker runt om kring är borta. Anna berättar att förut så jobbade organisationen 

mycket med att få sina medarbetare engagerade, att man då gick efter ledorden: För att få 

engagerade medarbetare så måste du efterfråga deras idéer och kunskaper. Hon menar att detta 

arbete nu är borta och att detta har satt sina spår. Hon berättar:  

 

“Man hör allt oftare att folk säger: jag går väl hit och gör mitt jobb och sen går jag hem”. 

 

Bland de informanter som har arbetsuppgifter som innebär mer insikt och till viss del mer förhands 

information tycker generellt att processen har fungerat väldigt bra. Men vissa håller inte helt med 

om detta, t ex Gustav tycker att; ”Det har fungerat ganska bra, man måste få det att fungera ju”. 

Med vilket uttalande man kan tolka en viss tvekan men större lojalitet gentemot organisationen som 

helhet. 

 

När vi frågar informanterna om de har varit för eller emot omorganiseringen får vi mest tvetydiga 

svar, en vanlig kommentar bland respondenterna är att de har gått med på det eftersom att de har 

uppfattningen att det inte är någon idé att kämpa emot. Av vad man kan utläsa så verkar de flesta ha 

svårt att se hur omorganiseringen ska kunna leda till något bättre än det som var innan.  

 

4.6. Stoltheten 

Vi frågade informanterna om de var stolta över sin arbetsgivare och den organisationen de arbetar 

för. Generellt kan man se en väldigt entydig uppfattning bland informanterna om att de inte kan 

säga med rak rygg att de är stolta över sin arbetsgivare och den organisationen dem representerar. 

Detta beror, som många berör, dels på omorganisationen men dels även på andra tidigare faktorer 

om organisationens agerande etc. som skadat informanternas stolthet gentemot sin arbetsgivare.  

 

Lisa berättar; ”… det är viktigt att man står för sina handlingar, åsikter och så vidare…men det 

känns som att ingen står för saker här längre”. 

 

Robin berättar; ”jag är inte längre stolt över att jobba här… de har handlat väldigt konstigt i 

många frågor de senaste åren…och ingen vill stå för det sen”. 

 

Informanterna som betonar att de inte är stolta över organisationen och sin arbetsgivare är av 

uppfattningen att organisationen inte står för sina beslut och sitt eget agerande. 
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Informanterna resonerar generellt att de inte är stolta över organisationens sätt att driva 

omorganisationen och att detta har påverkat deras relation till organisationen och på vilket sätt de 

exempelvis pratar om den med utomstående. 

 

Gustav berättar; ”Det är jätte svårt att svara på om jag är stolt… jag menar i väldigt många år har 

det varit väldigt bra att jobba här… men nu, de senaste åren känns det sisådär faktiskt… det är en 

tuff tid just nu”. 

 

Även här finns uppfattningen bland informanterna att det inte är den lokala ledningen som ligger 

bakom anledningarna till dessa känslor. Men en viss besvikelse finns. Robert berättar: ”Man önskar 

att de hade varit mer ståndaktiga och värnat om oss här på plats gentemot koncernen. Han 

fortsätter: 

 

”De blir säkert piskade uppifrån, att genomför det här annars hittar vi någon annan som gör det. 

Och där hade man kanske velat se att någon satt stopp och sagt att det här tänker jag inte ställa 

upp på.”. 

 

4.7. Informanternas syn på deras anställning 

Vi ställde frågan om informanternas syn på den egna anställningen har förändrats sedan beskedet 

om omorganisationen. En generell uppfattning som kan utläsas hos informanterna är osäkerhet 

kring anställningen. Genom intervjuerna fälls kommentarer likt Robins; ”nästa gång åker nog 

alla”. En annan informant berättar om en trygghetskänsla som byggts upp under många år som nu 

känns raserad, och oron över att förlora sitt arbete ofrivilligt driver till tankarna att börja söka nytt 

jobb redan nu. 

 

Linnéa berättar: “Förut har man känt sig nöjd och säker. Idag känner jag att, nöjd vet jag inte om 

jag är och säker är jag absolut inte. Så man vet ju inte vad som händer, det här ju bara början i ett 

dominospel känns det som.” 

 

En del informanter vittnar om tankar och funderingar om att försöka söka sig ett nytt arbete 

eftersom de inte trivs med situationen som omorganisationen inneburit. Samtidigt finns det 

informanter som berättar att de inte har förändrat sin syn på sin anställning sedan omorganisationen.  



43 
 

5. Analys 

I detta avsnitt kommer det empiriska resultatet analyseras med stöd av de teoretiska ramar som 

gjorts tidigare. Vi kommer att analysera teorierna och mönster var för sig, men försöker även lyfta 

kombinationer och påverkan på varandra.  

 

5.1. Första mötet med omorganisationen 

Man kan ur informanternas svar utläsa att Organisation X ledningsgrupp har överlåtit till mellan- 

cheferna och ledarna att implementera och genomföra omorganisationen, vilket bekräftas av Lussier 

(2009, efter Gilley et.al. 2009a) utsaga om att det är just lokala chefer på mellannivå som har till 

uppgift att genom kommunikation förmedla den framtidsbild som är tänkt att bli verklighet efter 

omorganisationen till medarbetarna, så att de skapar tillit till processen och därmed gör den 

framgångrik tillsammans. Informanterna vittnar om en frånvarande ledningsgrupp, vilket verkar ha 

lett till att det skapats en uppfattning, bland informanterna, om att ledningsgruppen för Organisation 

X inte har någon förståelse för vad omorganisationen har inneburit för den aktuella fabriken. 

Kotter (1995) tar upp vikten av att organisationen redan från början måste få med sig medarbetarna. 

Att skapa en dialog och förståelse mellan chefer och medarbetare är enligt honom en förutsättning 

för att lyckas med en omorganisering. Den generella uppfattningen bland informanterna var att de 

saknade tydlig information om hur och när omorganiseringen skulle ske, samt att de berättar om att 

de inte kan se hur förändringen ska kunna leda till något bra varken för organisationen som helhet 

eller för informanterna själva. Vi kunde vidare utifrån det empiriska materialet konstatera att 

informanterna generellt inte förstod djupgående varför omorganisationen skulle genomföras. Yukl 

(2012) beskriver att två vanliga problem vid en större förändring att medarbetarna inte förstår syftet 

samt att de inte kan se hur förändringen kan leda till något bättre. Flera informanter vittnar om, 

direkta eller indirekta, känslor som tyder på att de är skeptiska inför de åtgärder som genomförs, hur 

de genomförs samt varför de genomförts. Detta utmynnar i att de således inte riktigt kan se 

helhetsbilden efter processen. 

 

Denna uppfattning kan tyda på att cheferna och ledarna på mellannivå inte har lyckats göra den 

implementering av framtidsvisionen så övertygande som är nödvändigt för att informanterna skulle 

känna det förtroende och helhetsbild som de behöver för en lyckad process.  Kotter (1995) menar 

att många omorganiseringar som misslyckas beror på att organisationen enbart fokuserar på den 

tänkta planen och glömmer då bort att det även krävs en vision att sträva efter.  I hans åtta-stegs 

modell är tre av stegen att skapa en vision, att kommunicera kring visionen och att få andra att agera 

mot visionen. Avsaknaden av en vision gör att cheferna inte kan förmedla och kommunicera ut en 

helhetsbild till de som berörs av omorganiseringen. Vi uppfattar det som att Organisation X har 
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tagit fasta på planen för omorganiseringen och glömt eller misslyckats, ur informanternas 

perspektiv, med att förmedla en bild av den vision de strävar efter. 

 

 Av det empiriska materialet kan man tydligt se att informanternas chefer inte har lyckats föra denna 

vision och bild vidare i den mån som krävs för att informanterna ska tror på den framtidsbild som 

förmedlas. Vår tolkning är att det faktum att vissa av informanterna först fick reda på 

omorganisationen via media, rykten eller den interna hemsidan samt att det fanns en entydlig 

uppfattning att informationsflödet i perioder har varit väldigt tyst/obefintligt har resulterat i en 

upplevelse hos informanterna om dålig kommunikation. Detta tillvägagångsätt tolkas påverka 

informanterna väldigt negativt, liksom Kotter (1995) påtalar kan detta ha varit början på en inte så 

framgångsrik omorganisation, ur informanternas perspektiv. 

 

Näswall et.al. (2003) påtalar att det är viktigt, framförallt för de kvarvarande medarbetarna, att de 

upplever att deras kollegor blivit av med sina arbeten på rättvisa villkor som de förstår syftet bakom 

och känner att de kan stå bakom. Det faktum att i princip ingen av informanterna upplever att de är 

stolta över sin arbetsgivare och den omorganisation som genomförts tycker vi tyder på att det även 

finns åsikter om huruvida de anställda som har fått sluta i och med omorganiseringen har fått gjort 

det under rättvisa förhållanden. Detta i kombination med den upplevde påtagliga bristen av 

informationsflöde gör att man kan dra slutsatsen att den kommunikation som skulle ha etablerats 

från början och genom hela omorganisationen och som skulle givit informanterna stöd i att förstå 

och skapa den helhetsbild de hade ett behov av, har varit så bristfällig för våra informanter att det 

utmynnat i och fått som resultat att informanterna nu inte längre känner stolthet. 

 

5.2. Känslan av att ha blivit bestraffad 

Det faktum att fabriken gått bra innan omorganiseringen är något som gjort att informanterna ställer 

sig frågande till varför de blivit så hårt drabbade, uppfattningen verkar vara att de får sota för andra 

fabrikers misstag. Kotter (1995) menar att det är svårare att skapa en förståelse kring varför en 

omorganisering är nödvändig om organisationen har bra resultat. När vi frågade informanterna 

varför de tror att Organisation X valt att göra dessa förändringar svarar nästan alla att syftet med 

omorganiseringen var att spara pengar. Men många har svårt att förstå hur omorganiseringen ska 

kunna bli lönsam. 

 

Yukl (2012) beskriver att två vanliga problem vid en omorganisation är att medarbetarna inte har 

förståelse varför en förändring måste ske samt att de inte ser hur utfallet kan resultera i något bra. 

Just detta bekräftar informanterna då de gör uttalande om en känsla av ”bestraffning” och ser 
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omorganisationen som något störande i deras vardag, liksom Stebel (1996) påfunnit i sin forskning. 

Vidare vittnar informanterna om en tydlig känsla av att inte förstå hur omorganisationen ska lyckas 

generera vad organisationen hoppas och förväntar sig. Informanterna har svårt att se helheten av de 

tillvägagångsätt som processen innebär. Dessa känslor som informanterna beskriver bekräftar med 

andra ord de teorierna om vanliga problem och följder vid en omorganisation. 

 

Rousseau (1989) använder termen om det psykologiska kontraktet. Vi tolkar det som att en del av 

informanterna har en uppfattning och känsla om att de blir ”bestraffade” över sådant de inte borde 

bli, att deras verksamhet ”drabbas” av omorganisation trots att det går bra för dem. Vår tolkning är 

att informanterna kan ha denna uppfattning eftersom deras psykologiska kontrakt grundar sig i att så 

länge de gör ett bra jobb, så kommer organisationen inte ”bestraffa” dem med en omorganisation, 

vilket blir deras subjektiva psykologiska kontrakt – gör vi vårt jobb bra, har vi alla jobben kvar. 

Men liksom Robinson (1996)  poängterar, detta är deras subjektiva ”osynliga” psykologiska 

kontrakt som organisationen kanske verken är medveten om eller samtycker till. De olika 

uppfattningarna av orsak-verkan av det psykologiska kontraktet kan i sig skapa 

anställningsotrygghet, oro och stress hos medarbetarna, vilket vi kan tyda hos informanterna. 

 

Sverke et.al. (2002) poängterar att känslan av ett brutet förtroende allvarligt kan skada 

informanternas relation till organisationen, detta påverkar i sig den framtida tilliten till 

organisationen och den information som kommer förmedlas. Av informanterna kan man utläsa att 

tilliten skadats eftersom i och med det psykologiska kontraktet som de uppfattades ha om att så 

länge de gjorde ett bra jobb fick de ha arbetena kvar, i kombination med att de inte förstår syftet och 

helheten med omorganisationen tolkas ha skadat informanternas förtroende i den grad att de spär på 

känslan av anställningsotrygghet i form av funderingar, oro och stress inför den egna framtiden. 

Detta i sig tolkas ha föranlett att informanternas engagemang för organisationen som helhet samt 

dess identifiering av värderingar har försämrats, liksom Allen et al (1990) förespråkar. Borg et 

al.(1992) forskning har visat att engagemanget att ställa upp för och identifiera sig med 

organisationen som helhet sjunker med känslan av anställningsotrygghet, vilket faktorer även våra 

informanter tolkas ha ett samband mellan.  

 

Denna brist på engagemang och högre benägenhet till anställningsotrygghet kan vidare resultera i 

att tilliten till organisationen minskar, och att informanterna därav i framtiden kommer att tolka 

händelser med utgångspunkt i att organisationen sviker och med negativ klang (Näswall et al. 

2003). Man kan tolka att informanterna i studien har, till följd av den anställningsotrygghet de 

känner, börjat tolka att de i framtiden kommer att bli av med jobben eller att omorganisationen inte 
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kommer att få ett bra utfall. Detta tolkas innebära att informanterna redan nu har börjat göra 

subjektiva tolkningar som grundar sig i negativt klingande antagande om framtiden till följd av det 

svikande tilliten till organisationen.  

 

5.3. Förståelse för varandra 

Strebel (1996) menar att en omorganisering betyder olika saker för chefer och medarbetare och att 

det därför är viktigt att skapa en förstålse mellan dessa. En bra början för att skapa förståelse är att 

cheferna bör sätta sig in i medarbetarnas situation och försöka förstå vad en omorganisering innebär 

för dem. En bidragande faktor till att informanterna tolkas ha den uppfattningen att organisationens 

ledning inte riktigt vet vad de håller på med kan vara en, direkt eller indirekt, följd av att cheferna, 

på alla olika nivåer i Organisation X, missbedömt vikten av att se omorganisationen genom 

medarbetarnas ögon. Cheferna hade kunnat öka förstålsen för vilka funderingar, perspektiv och 

förhållningsätt de måste göra avstamp i när de fortsättningsvis ska möta medarbetarna i frågan. 

 

5.4. Vikten av att förmedla en framtidsvision 

Flera informanter berättar att deras uppfattning är att organisationen i relation till processen är 

spretig och som om organisationen själv inte har en tydlig helhetsbild av vad omorganisationen 

konkret ska leda till i den dagliga verksamheten. Ledare och chefer på de olika nivåerna har med 

andra ord inte lyckats förmedla detta till informanterna. Detta menar vissa informanter beror på den 

upplevda bristande kommunikationen. Vidare berättar informanterna om en uppfattning att 

organisationen själv är tvetydlig i sina mål med omorganisationen, vilket speglar sig i att vissa 

informanter uppfattar att de får ”spretig” och ”olika” information. Den av informanterna uppfattade 

bristen på en tydlig framtidsbild kan som Näsvall et.al (2003) tar upp ses som en osäkerhetsaspekt 

som man kan se hänger ihop med oro och stress hos informanterna. De informanter som känner 

denna brist på framtidssyn tenderar även att ha känslor som berör den egna framtiden inom 

organisationen, huruvida de ska och vill söka nytt arbete. Det tolkas att dessa två faktorer har ett 

samband, liksom Näsvall et.al. (2003) menar, att oron och stressen över att inte själv kunna sätta sig 

i det framtida sammanhänger bidrar till en känsla av anställningsotrygghet som i sig kan på leda att 

informanten känner en vilja att byta arbete för att söka tryggheten i en annan organisation. 

 

Schweiger & Denisi (1991) menar att det är vanligt att cheferna i en organisation väljer att inte 

kommunicera med medarbetarna om en omorganisering för att de själva inte är helt säkra på hur 

processen kommer se ut och har en helt tydlig framtidsbild. Vilket kan ha hänt i det aktuella fallet, 

informanterna vittnar om känslor av bristfällig information i kombination av uppfattningen av att 

ledningsgruppen ”rullar tärning” och inte riktigt vet vad de håller på med. 
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Vidare menar Gilley et al. (2009a) att hur och när en förändring accepteras av de berörda beror till 

stor del på hur ledaren kommunicerar med sina anställda. Vilket man kan tyda ett mönster hos 

informanterna, de upplever en bristfällighet i informationsflödet samt på vilket sätt de uppfattar att 

organisationen väljer att genomföra processen detta tolkas utmynna i att informanterna inte vill 

acceptera att omorganisationen är nödvändig eller i alla fall inte den aktuella processens gång som 

den bästa. 

 

En förutsättning som gäller för alla organisationer som vill att en förändring ska fungera är att de 

måste få med sig människorna i organisationen så att de “går med på” förändringen (Jacobsen 

2005:169). En organisation med dåliga resultat har lättare att få med sig sina anställda i en 

omorganisering, eftersom det dåliga resultatet skapar en medvetenhet om att något måste göras. Ett 

företag med bra resultat har ofta svårare att övertala de anställda om att en omorganisering är 

nödvändig (Kotter, 1995). Med denna teori kan man tolka att även om organisationen utifrån sitt 

eget perspektiv (detta är spekulationer) har kommunicerat bra samt bidragit till bra 

informationsflöde genom processen kan det vara betydligt svårare att ”övertala” informanterna på 

just den aktuella anläggningen att omorganisationen är nödvändig och bra. Eftersom informanterna 

själv vittnar om att de har en känsla och gjort antagande om att det går bra för just deras anläggning. 

Denna uppfattning medför att de är mindre benägna att se nyttan i omorganisationen och se mer 

negativt på den, varför kommunikationen och informationsflödet (kan) bli än viktigare och 

avgörande för att informanterna ska kunna skapa sig den framtidsvision som organisationen 

behöver för att tillförsäkra en positiv omorganisation.  

 

5.5. Kommunikationens relation till anställningsotrygghet 

Man kan tillskriva att vilket sätt organisationen kommunicerar, förmedlar samt hanterar 

omorganisationen ger avspegling i informanternas känsla av anställnings(o)trygghet. Liksom 

Näswall et.al. (2003) beskriver kan man se ett mönster i det informanterna berättar som vittnar om 

att informationsflödet i in princip alla informanternas ögon har, mer eller mindre, varit bristfällig. 

Några av informanterna vittnar om en mindre kommunikativ och stöttande chef, varför dem berättar 

att de vänt sig till kollegor. Det faktum att informanterna uppfattar att de har gott om utrymme att 

spekulera och skapa rykten har utmynnat i känslor av oro och distansering från organisationen och 

processen som omorganisationen medför. Många anger också att de har kunnat prata med sin 

närmsta chef, som har kunnat stilla oron och svarat på frågor så gott de kunnat. Vi uppfattar det som 

att medarbetarna uppskattar chefernas förmåga att se till de mänskliga faktorerna. Detta bekräftar 
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Luthans, et.al. (1988, efter Bolman & Deal, 2012:379) teori om att medarbetarna huvudsakligen 

bedömer sin chef utifrån hur bra hon/han behandlar folk. 

 

Mauno et al. (1999) menar att det är väldigt viktigt att organisationen inte lämnar medarbetarna utan 

information, medarbetare har då en tendens att ta till fasta på tecken de tolkar att kollegor och 

omgivningen ger och som de tolkat tyder på att det går dåligt för organisationen i förändringen. På 

denna tolkning gör medarbetarna sedan en bedömning av hur säker deras egen anställning är i 

framtiden, en liten grad i bedömningen och en tro på att i framtiden förlora arbetet skapar 

anställningsotrygghets känsla. Detta kan man tydligt koppla och tolka till informanterna. Genom att 

informanterna upplever att de periodvis har blivit lämnade helt utan informationsflöde har det lett 

till att de vänder sig till sina kollegor som i sin tur leder till att rykten och spekulationer om en total 

nedläggning nu florerar som i sin tur skapar en känsla av otrygghet i anställningen och funderingar 

på att byta jobb uppstår. 

 

Näswall et al. (2003) menar att ifall då informanterna hade känt att de hade ett bra 

informationsflöde genom omorganisationen hade cheferna kunnat förebygga denna spekulation, 

rykten och oro som uppstått och därav också kunnat förebygga känslan av anställningsotrygghet. 

 

5.6. Mellanchefernas roll 

Både Lussier (2009, efter Gilley  et.al. 2009a) och Luthans, et.al. (1988, efter Bolman & Deal, 

2012:379) menar att det främst är chefer på mellannivå eller lägre som aktivt jobbar med 

personalfrågor och att det därför blir de som praktiskt ska se till att nya rutiner införs i det dagliga 

arbetet. Staffan Marklund, professor i arbetshälsovetenskap vid KI, som också menar att det är just 

mellancheferna som får en central roll vid förändringsarbeten, menar också att de får en dubbel roll 

i dessa situationer. Då de både ska förstå ledningens skäl till att omorganisera och samtidigt vara 

känslig för hur omorganisationen uppfattas bland de anställda och sedan föra tillbaka det till 

ledningen. (Motivation, 2014-03-05). Vi kan utläsa att medarbetarna är lojala mot den lokala 

ledningen. Flera av informanterna vittnar om att det finns en förstålse för att det inte är den lokala 

ledningen som drar i trådarna. Orsakerna till de upprörda känslorna tycks komma från ledningen 

högre upp i Organisation X verksamhet. Samtidigt tolkas det som om informanterna i allmänhet 

uppfattar att mellancheferna gjort sin del av arbetet eftersom uppfattningen generellt är att de vet 

vem de ska vända sig till, men sen att deras chefer inte riktigt kunnat stötta med den informationen 

som informanterna önskat. Detta menar dock generellt informanterna beror på att mellancheferna i 

sin tur själv har fått knapphändig information varför man “skyller” på ledningen högre upp. 

Informanternas uppfattning om att inte ha kunnat påverka omorganisationen vill informanterna inte 
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heller koppla till de närmaste cheferna. Vilket innebär att de relevanta informanterna snarare 

dementerar än bekräftar teorin om mellanchefens vikt i omorganisationen.  

 

5.7. En god ledare bör ta hänsyn till individens behov 

Kommunikationen från ledaren blir allt viktigare desto högre behov informanten som individ har av 

informationsflöde. Man kan utläsa att vissa informanter inte upplever det stöd de har haft ett behov 

av från sin närmaste chef. Detta kan tydligt utläsas bland de informanterna som arbetar på 

avdelningar som ska läggas ner. De anser att de inte blivit respekterade i frågan om att de skulle få 

muntlig, klar och tydlig information. Vilket, enligt deras uppfattning, inte alls blev fallet. Detta 

utmynnar i en känsla av besvikelse över organisationen. Man kan i detta fall dra slutsatsen att deras 

närmaste chefs sätt att inte kommunicera resulterat i att informanterna fått en negativ känsla för hela 

organisationen. Detta betonar ur ett annat perspektiv vikten i att ledaren tar hänsyn till individernas 

subjektiva sätt att tolka samt dess behov av direkt kommunikation. Det faktum att informanterna 

uppfattade bristande kommunikation och information kan man se två generella följdfaktorer av. (1) 

oron, stressen och osäkerheten om framtiden utmynnar i en känsla av otrygghet som lockar till 

tankar om att byta jobb. (2) man kan även tolka det faktum att vissa informanter som faktor av den 

bristande kommunikationen och förståelsen för organisationens handlande utmynnar i en 

anställningsotrygghet som handlar om en nedläggning av hela verksamheten, vilket skulle resultera 

i att alla informanter förlorade arbetet. 

 

Mönstret av att det i vissa fall finns två grupper, där den ena gruppen av informanter har en 

uppfattning och den andra en annan, av samma yttre faktorer, har som Näswall et.al. (2003) tar upp 

delvis med att göra att varje människa gör sina individuella subjektiva tolkningar utifrån sina 

referensramar. Vilket betyder att vissa informanter har ett behov av ett större informationsflöde än 

andra, vilket vi tydligt kan se exempelvis i frågan hur informanterna uppfattar att informationsflödet 

har fungerat. Detta betyder också att de informanter som har en tendens att ha ett större behov av 

information, kommunikation, tydlighet och att kunna skapa en tydlig framtidsbild har en högre 

tendens att känna oro, stress och anställningsotrygghet om dess behov inte uppfylls. Vilket blir 

ledarens uppgift, att ha respekt för och förstå individers perspektiv och förhållningsätt i syfte att 

förebygga och motverka den anställningsotrygghet som annars kan uppstå. 

 

5.8. Kommunikationen och insynen som ger en trygghetskänsla 

Man kan se ett tydligt mönster att de informanterna som har arbetsuppgifter som innebär insyn i 

organisationen, och därför omorganisationen, har större benägenhet att tycka att informationsflödet 

har varit bra och att de har vetat vem de skulle vända sig till med frågor och funderingar. Deras 
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närmaste chef, enligt informanternas uppfattning, har haft en god grad av information i form av 

veckomöten. Sen kan man tolka att deras insyn genom arbetsuppgifterna har bidragit till att 

tillgodose det behov dem har av informationsflöde och kommunikation. Den goda insynen kan man 

även tolka ha bidragit till att man kan se en generell tendens av att de är nöjda med hur 

organisationen genomfört och organiserat processen som omorganisationen innebär. Tolkning är att 

informanterna med större insyn, känner i högre utsträckning sig nöjda med kommunikationen och 

har därav större benägenhet att förstå sig på omorganisationen som helhet samt dess syfte. Detta i 

sig tycks tendera i att de är nöjdare med sin arbetsgivare och arbetsuppgifterna. 

Staffan Marklund menar att det är viktigt att medarbetarna får information om vad 

omorganiseringen kommer att innebära och att de får chansen att påverka förändringen i så stor 

utsträckning som möjligt (Motivation, 2014-03-05). Detta tolkar vi att vårt empiriska material 

bekräftar, eftersom man kan se att de av informanterna som tycker att de har haft en bra insikt i 

processen även har en positivare syn på omorgansationen som helhet. 
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6. Slutsatser 

I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta analysen. För att kunna besvara syftet och 

forskningsfrågorna kommer vi nedan att presentera frågorna och sedan besvara dem med stöd av 

vår analys som tidigare gjorts. Man bör vara medveten om att denna slutsats ska betraktas som 

explorativ, detta innebär att resultatet bör betraktas med försiktighet och medvetenhet i att det som 

framkommer är väldigt kontextbundet.  

 

Vi kommer i detta avsnitt att besvara våra frågeställningar, vilka är;  

– Hur påverkar ledarens kommunikation medarbetarna vid en omorganisering? 

– Hur påverkar kommunikationen från ledaren medarbetarens relation till sitt arbete? 

– Hur påverkas medarbetarna av en omorganisation? 

 

Många informanter menar att den av dem upplevda bristen på kommunikation har lett till 

ryktesspridningar och spekulationer. Vi kan dra paralleller och tolkar att avsaknaden av tydlig 

kommunikation indirekt skadar sättet som arbetsuppgifterna utförs på, framtidsvisionen hos 

medarbetarna samt att man kan se en tydlig anställningsotrygghet som är kopplad till den upplevda 

bristen på informationsflöde och kommunikation. När medarbetarna saknar information från 

cheferna pratar de med varandra istället. Detta har då tagit tid som annars skulle lagts på att utföra 

arbetsuppgifterna. Vi tror även att den oro och stress som många vittnat om indirekt kan ha skadat 

medarbetarnas förmåga att utföra arbetsuppgifterna på bästa möjliga sätt. Vidare kan man se att 

anställningsotryggheten som tolkas uppstå har bidragit till tankar om den egna framtiden samt 

funderingar kring om omorganisationen kommer att bli lönsam eller inte. Till följd av detta uppstår 

även tankar om att söka sig till nytt arbete.  

 

Alla informanter anger att de trivs med sina arbetsuppgifter. Men vi kan utläsa en misstro till 

organisationen som helhet. Vissa av informanterna vittnar om en tid då det var väldigt bra att jobba 

vid Organisation X och att organisationen då bl.a. jobbade med att få fram medarbetarnas åsikter. 

Detta har enligt informanterna förändrats. Denna process verkar dock ha pågått under en längre tid 

än den aktuella omorganiseringen, men vi kan utläsa att tidigare förändringar inom organisationen 

tycks vara bakomliggande faktorer till denna upplevda känsla. 

 

Vi kan dra slutsatsen att medarbetarna generellt är lojala mot den lokala ledningen. Många av 

informanterna vittnar om att det finns en förstålse om att det inte är deras lokala chefer som har 

kontrollen över omorganiseringen. Vi kan utläsa att en viss besvikelse finns och att man hade 
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önskat att de lokala cheferna varit lite mer ståndaktiga för att visa att de värnar om medarbetarna 

som jobbar vid fabriken. 

 

Vi uppfattar det som att medarbetarna har lagt ner mycket tid på att prata med varandra om 

omorganiseringen som följer av en uppfattning om dålig kommunikation och informationsflöde, 

detta uppfattar informanterna själv ha bidragit till ökad oro, stress och spekulationer som i sig 

utmynnar i en känsla av anställningsotrygghet. Vidare kan man utläsa ett motsatt mönster hos de 

informanter som hade mer (konfidentiell) insyn i omorganisationen tack vare sina arbetsuppgifter. 

De hade högre benägenhet att känna att informationsflödet och kommunikationen under processen 

har fungerat, de vittnade om att deras närmaste chefer har kunnat svar på frågor, höll veckomöten 

etc. Vidare kan man se att dessa informanter inte heller hade lika stor benägenhet att känna oro, 

stress och upplevelser av spekulationer. 

 

Man kan utifrån informationen då dra, en väldigt kontextbunden, slutsats om att de informanter som 

upplevde att de tillgodosets med bra informationsflöde och att deras närmaste chefer kommunicerar 

bra och tydligt har en mindre benägenhet till oro, stress och ryktesspridning och vidare en känsla av 

anställningsotrygghet och oro för den egna framtiden än de medarbetare som inte upplevde samma 

informativa och kommunikativa stöd från organisationen.  

 

Vi menar att man kan bekräfta den modellen vi tagit fram om ledarens kommunikations påverkan 

på medarbetarnas relation till arbetet samt motivationen att utföra arbetsuppgifterna. Kontextbundet 

till informanterna kan man utläsa ett mönster att kommunikations- och informationsflödet är av 

högsta vikt för att få en omorganisation att bli framgångsrik bland medarbetarna, vilket är av högst 

vikt för omorganisationens framgång som helhet och dess tillförsäkran på längre sikt. Därför menar 

vi att om ledaren lyckas kommunicera samt ge ett bra informationsflöde förebyggs dessa negativa 

konsekvenser såväl direkt på arbetsuppgifterna men även indirekt på medarbetarna som känner 

mindre benägenhet till anställningstrygghet och har större benägenhet till framtidsvision. Mindre 

anställningsotrygghet och mer framtidsvision antas utmynna i att medarbetarna exempelvis inte 

känner lika stort behov av att byta arbete, vilket scenario skulle innebära kompetensbortfall för 

organisationen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide  

Intervjuguide 
Denna intervjuguide är inte tänkt att följa i strikt mening. Utan vår förhoppning är att intervjun ska 

ske genom ett öppet samtal om omorganisationen som skett, utifrån individens villkor och 

uppfattningar. Frågorna i sig är menade mer som inspirerande förhållningar till personen som 

intervjuar respondenterna, så att vi kan försäkra oss om och i förväg sätt ramar att förhålla sig till 

och som hjälper till med avgränsningar.  

 
”Uppvärmning” 

 Vad arbetar du med/som? 

 Berätta lite om dina arbetsuppgifter.  

 Har du arbetat i organisationen länge? 

 

 

Omorganisationen 

 När, hur samt av vem fick du reda på att en omorganisation skulle ske? 

 Hur blev den spontana reaktionen för dig? Känslor, tankar etc. 

 Hur uppfattade du att dina kollegor beskedet? Känslor, tankar etc.  

 Förändrades din syn på organisationen som helhet vid beskedet?  

 Hur upplever du att hanteringen av omorganiseringen har varit? Vad har varit bra/mindre 

bra? 

 Förändrades din syn på din närmaste chef i och med beskedet? 

 Var du stolt över din arbetsgivare och ditt arbete innan omorganisationen avslöjades? 

Varför/varför inte?  

 Trivdes du på ditt arbete innan omorganisationen avslöjades? Varför/varför inte?  

 

 

Kommunikationen  

 På vilket sätt kommunicerade organisationen till dig om frågor rörande förändringarna som 

skulle ske? (Via chefer, ”lappar”, facket etc.?)  

 Hur upplever du att det tillvägagångssättet var? Bra/ dåligt, varför? Kunde ett alternativ varit 

bättre, vilket i sådana fall?  

 Upplever du att du fick tillräcklig information så att du visste vad du skulle förvänta dig 

inför det som skulle komma? Varför/varför inte?  

 Var du orolig att själv förlora ditt arbete? Om ja, på vilket sätt handskades du med 

känslorna? Upplever du att du fick stöd från organisationen i fråga?  

 Hur upplever du att dina känslor rörande omorganiseringen (bra och dåliga) bemöttes av din 

chef? (Exempelvis kan man få mindre/bättre känslor genom att chefen kommunicerat bra 

och med tydlighet, eller fått sämre känslor på grund av att chefen varit mindre bra på 

tydlighet)  

 Vad upplever du att organisationen/chefen har hanterat bra gällande information och 

kommunikation rörande omorganiseringen? Vad hade kunnat hanteras annorlunda?  

 

 

Under omorganisationen 

 Kände du att du kunde påverka omorganiseringen på något sätt? Hur i sådana fall? 

 Kände du att chefen och organisationen lyssnade och tog hänsyn till dina känslor, 

funderingar, frågor etc.? Varför/varför inte?  
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 Upplever du att du var ”med” eller ”emot” organisationen under förändringarna?  

 Varför tror du att organisationen valde att genomföra dessa förändringar?  

 Hur har dina känslor inför din arbetsgivare varit under omorganiseringen?   

 Hur har det varit att jobba under omorganiseringen?  

 

 

Efter omorganisationen (fram till idag) 

 Har du förståelse för organisationens agerande, handlande, beslut etc. i frågan idag?  

 Har du några tankar/idéer på hur omorganiseringen hade kunnat göras annorlunda?  

 Känner du att du blivit rättvist bemött av organisationen när du ser tillbaka på tiden som 

varit? (varför/varför inte)  

 Hur känner du inför din arbetsgivare idag? 

 Trivs du på ditt arbete idag? Varför/varför inte?  

 

Förhållningssätt gentemot arbete 

 Om du jämför tiden före omorganiseringen och dagsläget, har din syn på ditt arbete och din 

anställning förändrats på något vis?  
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