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Sammanfattning 

I tider av förändringsprocesser kan arbetsmiljön på arbetsplatsen påverkas. Brist på 

balans mellan krav och möjligheten att hantera arbetsbelastningen kan leda till minskad 

arbetstillfredsställelse, som är en viktig komponent för en individs prestation och 

engagemang. Syftet är att undersöka upplevelsen av anställdas psykosociala arbetsmiljö 

vid förändringsarbete. Metoden är kvalitativ i form av genomförda 

intervjuundersökningar som därefter bearbetats med tematisk innehållsanalys ur 

insamlat intervjumaterial som transkriberats. Resultatet visar att medarbetaren önskar 

tillgång till information, inflytande och att få förutsättningar för att klara kraven. 

Handlingsutrymme och socialt stöd hör till de variabler som lyfts fram av deltagarna 

som viktiga inslag i arbetsmiljön. Slutsatsen är baserad på citaten som visar att 

personalen upplever många aspekter som har inverkan på arbetsglädjen vid 

förändringsarbete. 
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Abstract 

Title: Employee experience of psychosocial working environment during change at the 

workplace. 

In times of change processes the working environment at the workplace may be 

affected. Lack of balance between demands and the ability to handle the workload can 

lead to reduced work satisfaction, which is an important component for an individual’s 

performance and commitment. The aim is to investigate experiences in the employee’s 

psychosocial working environment during change management. The method is 

qualitative in terms of conducting interview investigations whereby the material 

thereafter was analyzed by thematic analysis with the help of quotations from the 

collected material. The results show that the employee wishes to have access to 

information and conditions needed to handle the demands. Discretion and social support 

are some of the variables that have been highlighted by the participants as important 

elements in the working environment. The conclusion is that the staff experiences many 

variables that have impact on the work satisfaction at change management. 
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Förord 

Stort tack till samtliga som medverkat och gjort det möjligt att genomföra denna studie. 

Er insats är ovärderlig. 
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Inledning 

De senaste åren har intresset för ledarskap vuxit. Ledarens roll för t.ex. den 

psykosociala arbetsmiljön är viktig. Vid förändringar och instabilitet kan arbetstagare 

råka ut för stressrelaterad ohälsa eller förlorad arbetsglädje. Detta kan påverka både 

individen och företaget negativt. Dessutom handlar det om resursslöseri i den 

bemärkelsen att personalen med stor sannolikhet inte presterar efter sin kapacitet, 

eftersom nya krav, utom deras kontroll och inflytande, ställs. När pressen inte är 

hanterbar eller rimlig kan det leda till arbetsrelaterad stress, vilken kan påverka 

individens hälsa och organisationens resultat (WHO, 2014). Med hänsyn till detta är det 

av stor vikt att undersöka hur ohälsa och förlorad arbetsglädje kan undvikas och 

förhindras, det vill säga att god psykosocial arbetsmiljö föreligger. Föreliggande uppsats 

avser därför undersöka individers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön vid en 

omorganisering. 

 Personalens arbetsmiljö och hälsa kan påverkas om förändringsarbetet inte 

drivs av ett effektivt ledarskap, det är det denna studie är tänkt att belysa. Jacobsen 

(2005) betonar vikten av effektivt ledarskap vid förändring på en arbetsplats samt hur en 

god arbetsmiljö kan behållas under omorganisationsperioden. Ledningens beteende och 

handlingar kan påverka hur medarbetaren upplever en förändring.                                                       

 I 3 kapitel arbetsmiljölagen behandlas allmänna skyldigheter där det framgår 

att arbetsgivaren har huvudansvaret för personalens arbetsmiljö, där den psykosociala 

aspekten utgörs av såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer, 

det vill säga ett samspel mellan individ och omgivning (Gullberg & Rundqvist, 2013). 

Enligt 2 kapitel Arbetsmiljöns beskaffenhet 1§ ska en tillfredsställande arbetsplats 

karakteriseras av handlingsfrihet, möjlighet till utveckling och inflytande samt 

samarbete för att ange några exempel (Gullberg & Rundqvist, 2013). En arbetstagare 

har rätt att medverka i utformningen av sin arbetssituation vid förändrings- och 

utvecklingsarbete, vilket framgår i propositionen 1990/91:140 (Gullberg & Rundqvist, 

2013). Motiveringen är att delaktighet, inflytande och möjlighet att påverka sin 

arbetssituation främjar arbetet för förändringsprocessen.  

 I föreliggande uppsats har fokus lagts på de aspekter som berör arbetsmiljön 

generellt, varför mer specifika yttre faktorer som buller, kemisk hantering etc. har 

uteslutits. Uppsatsens syfte är att undersöka medarbetarens upplevelser vid 

omorganisation och fokus kommer således ligga på såväl organisatoriska som 

psykosociala aspekter. 



 

2 

 

Förändringsarbete 

Ett förändringsarbete kan bli aktuellt när expansion av en verksamhet framkallar krav på 

förändring av verksamheten, som kan vara av större respektive mindre omfattning. Det 

handlar om att strukturera om den pågående organisationens ordning, en lösning med 

verklig förändring av personalens arbetsuppgifter och roller för att anpassa 

verksamheten efter omvärlden (Alvesson & Svenningsson, 2008). 

 Majoriteten av förändringsprojekt som initieras kommer från högre 

ledningsgrupper och endast i cirka tio procent av fallen är personalen initiativtagare till 

förändringsarbetet (Håkansson, 1995). Orsakerna till omorganisation varierar över olika 

sektorer. Inom den privata sektorn framkom lönsamhetskrav som primär anledning 

medan det inom offentlig sektor kunde handla om politiska beslut alternativt 

budgetrestriktioner. 

 Om en förändringsprocess kommer ifrån medarbetarna är det större sannolikhet 

att den blir framgångsrik. Framgångsfaktorn ligger i att personalen ser meningen med 

förändringsarbetet, har tillgång till information och är delaktig, vilka är variabler som 

leder till motivation och engagemang i förändringsprocessen (Lewin, 1951). Även 

Håkansson (1995) har påpekat att information och kommunikation är av stor vikt för att 

förankra en kommande förändring. Det handlar om att personalen ska förstå målet med 

en förändring. Håkansson (1995) visade att genom regelbundna möten och information 

kunde ett bättre resultat i förändringsarbetet uppnås i jämförelse med verksamheter som 

inte hade lagt ned arbete på att informera. 

 Förändringsarbetets slutmål handlar om att det som är planerat och att den 

ursprungliga orsaken till förändring successivt implementeras och integreras i 

verksamheten. Det vill säga en process där det handlar om en övergång och att en 

förändring genomförs med önskad effekt. Förändringar kan dock medföra påfrestningar 

av diverse slag för personalen. Det kan röra sig om stress och oro, exempelvis känslor 

av otillräcklighet, eller att fungerande grupper blivit upplösta vilket medfört konflikter 

och otrygghet (Härenstam et al., 2000). Mer specifikt om stress vid förändringsprocess 

har Härenstam et al. (2000) funnit kompetensstress, som bland annat handlar om att 

omorganisation ofta innebär ominlärning. Känslan av att vara ny på en arbetsplats blir 

omvälvande och svårhanterlig när det handlar om personal som har flera års 

arbetserfarenhet, från samma arbetsplats och med samma arbetsgivare. 
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Ledarskap 

Ledarskap handlar om en påverkansprocess, där huvudmålet är att få andra individer att 

agera för att uppnå ett uppsatt mål (Jacobsen, 2005). Vikten av ledarskap vid 

förändringsarbete belyses av Ahrenfelt (2008), där föreslås att ledarskap bland annat 

handlar om personlighet. Ahrenfelt (2008) föreslår att ledaren bör se individen, 

möjliggöra diskussioner och stödja behov som kan uppstå. Chefen har under 

förändringsarbetet en egen uppgift, vilken är att samla sin personal och förflyttas 

tillsammans med minsta möjliga ansträngning. Ledarskap består av handlingar och 

identitet, det vill säga vad ledaren gör och skapar utefter situationen samt det som 

förknippas med rollen som ledare. Mer specifikt syftar identitet på ledarens 

personlighetsaspekter (Ahrenfelt, 2008 och Jacobsen, 2005).  

 Ledarens beteende kan ha en betydande inverkan på medarbetarens hälsa enligt 

Gilbreath och Benson (2004). Forskning rörande ledarskap har föreslagit ett antal 

inriktningar vad gäller synen på effektivt ledarskap, bland annat: att det handlar om 

personliga egenskaper, att det är miljöbetingat, det vill säga situationsanpassat och det 

grupp-psykologiska. Den tidiga forskningen inom detta område såg ledarskap som 

personliga egenskaper. Sedan kom detta att förändras till att fokusera på personliga 

egenskaper i kombination med situationen. Det nya perspektivet idag ser ledarskapet i 

hög utsträckning ur ett gruppsykologiskt perspektiv, något som Lewin (1951), under sin 

levnadstid, behandlade där han menar att ledaren ses som representativ för gruppen. 

 Zaccaro (2007) poängterar att ledarskap handlar om en kombination av 

egenskaper. Effektivt ledarskap bygger på en integration av kognitiv och social förmåga 

samt att ledaren besitter ett driv; attribut som grundläggs tidigt och har ett konsekvent 

mönster över tid och situationer. Judge et al. (2002) har också presenterat resultat som 

stödjer detta argument, personlighet och egenskap spelar roll i ledarskapet, exempelvis 

kan det vara till fördel om ledaren är karismatisk, utstrålar pondus och är verbal.  

 Det andra perspektivet om effektivt ledarskap har fokus på situationen. Hersey 

och Blanchards modell (Bolman & Deal, 2005) har belyst två dimensioner: uppgiften 

och människan. Detta innebär att ledaren anpassar sitt ledarskap utifrån den anställdes 

förståelse för sitt arbete, exempelvis ger lite stöd om individen hanterar sin situation väl, 

men mer insatt stöd om personen inte kan genomföra uppgiften. Modellens budskap 

handlar om hur införstådd medarbetaren är med sina uppgifter och att ledarskapet 

anpassas därefter, på så vis kan effektivt ledarskap uppnås. Fiedler (1964) förespråkar 

också situationens betydelse för effektivt ledarskap. Fiedler menar att om det råder 
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klarhet på punkter som: ledarens maktposition, det vill säga den formella maktbas 

chefen har, arbetsuppgifternas tydlighet, vad som förväntas av chefen och karaktären på 

relationen mellan chef och medarbetare leder detta till effektivitet. Det framgick även 

att respektive ledarstil är ändamålsenlig, då den är utvecklad och anpassad utefter 

ovannämnda situationella parametrar. 

 Att leda vid förändring handlar om att kunna agera utifrån situationen och hur 

ledaren som medmänniska kan påverka förändringsarbetets gång (Jacobsen, 2005). 

Ledaren bör exempelvis ha direkt och personlig kontakt med sin personal och kunna 

hantera konfliktsituationer som kan uppstå, till exempel på grund av bristande 

kommunikation (Jacobsen, 2005). 

 

Aspekter som påverkar psykosocial arbetsmiljö 

Uppgifter på WHO’s hemsida indikerade att om arbetssituationen inte är hanterbar för 

medarbetaren kan det medföra ohälsa (WHO, 2014). Dessutom menar Theorell (2012) 

att det finns samband mellan kontrollmöjligheter och sjukdomsrisk. Karasek och 

Theorell (1990) utformade en modell som visar relationen mellan psykiska krav och 

möjlighet till beslutsutrymme. Theorell (1990) fann att de med höga krav men liten 

möjlighet till beslutsutrymme hörde till de med högst risk för ohälsa. En annan viktig 

iakttagelse var att om stöd från ledningen och arbetskamrater fanns, hjälpte det till att 

hålla risken för sjukdom nere.  

 

 

Figur. Krav-kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990) 
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 Modellen visade fyra extremsituationer och tolkningen av modellen var att 

“avspänd” innebar rimliga krav och hög kontrollmöjlighet. ”Passiv” situation handlade 

om låga krav och låg möjlighet till att utöva kontroll, medan den ”spända” situationen 

medförde höga krav och liten möjlighet till kontroll, och det var i denna situation som 

personalen löpte störst risk för sjukdom.  Avslutningsvis ledde höga krav och höga 

kontrollmöjligheter till en ”aktiv” situation. Kontrollförlust i ens arbetsplats kunde 

enligt modellen medföra förhöjd sjukdomsrisk för medarbetarna i organisationen. Om 

många medarbetare får förändrade arbetsuppgifter med mindre kontroll kan detta ligga 

till grund för att sjukdom uppstår, i form av arbetsrelaterad stress och oro (Karasek & 

Theorell, 1990). 

 

 Krav och inflytande. Det finns ett samband mellan krav och inflytande 

på en arbetsplats som är direkt relaterat till en individs hälsa. Karasek och Theorell 

(1990) belyste i sin krav-kontrollmodell att sambandet handlar om att hantera höga krav 

är hanterbara, under förutsättning att lika stora möjligheter till kontroll finns. Detta leder 

till aktiv och stimulerad personal som i sin tur bidrar till verksamhetsutvecklingen såväl 

som utvecklingen på personligt plan. Det innebär dock ej att denna situation är riskfri 

för den psykiska hälsan under lång tid. Om det däremot råder höga krav och låg kontroll 

kan det resultera i slutkörda medarbetare. Krav kan innebära kvantitativ produktion, 

såsom arbetstidens längd gentemot intensiteten i arbetet (Kristensen, 1996). Det finns 

även kvalitativa krav som exempelvis rör känslomässigt engagemang, koncentration 

etc., vilket tydligt framgår i ett danskt frågeformulär där olika kvalitativa krav belyses 

(Kristensen, Hannerz, Hogh & Borg, 2005). 

 Kontroll kan handla om handlingsutrymme att påverka medarbetarens 

arbetsuppgifter. Två aspekter av handlingsutrymme finns: den ena handlar om 

påverkansmöjligheter för medarbetare på arbetsplatsen, decision authority; den andra 

berör möjligheten att använda sin kunskap och erfarenhet för att på så vis erhålla 

kontroll över arbetet, skill discretion. Dessa två aspekter har kommit att kallas för 

decision latitude, ett gemensamt mått för kontrollmöjlighet. Högindustrialiserade länder 

har successivt ändrat innebörden av skill discretion och istället lagt fokus på, och endast 

använt, decision authority som mått, det vill säga ett mått som fokuserar på 

handlingsutrymme som rör hur och när arbetet utförs (Theorell, 2012). 

 För att medarbetare ska kunna uppleva en sund arbetsmiljö bör denne ha 

möjlighet till kontroll över sin arbetssituation. Under omorganisation kan det krävas 
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kompetensväxling vilket leder till att kunskap och erfarenhet medarbetaren besitter inte 

längre är användbara, och således kan avsaknad av kontroll över arbetssituationen 

uppstå. 

 

 Stöd och sociala relationer. Stöd i arbetslivet kan betraktas ur olika 

perspektiv, exempelvis avlastning vid högtryck, att kunna prioritera arbetsuppgifter etc.. 

Men även socialt stöd är av vikt, oavsett om detta kommer från kollegor som befinner 

sig i samma situation eller från chefen. Det handlar bland annat om den emotionella 

aspekten, känslomässigt engagemang i en själv, där någon tar sig tid att lyssna och 

engagera sig, men även instrumentellt stöd, konkret hjälp och access till information. 

Medarbetarens omgivning är således också ett viktigt stöd (Johnson, 1988). Relationen 

mellan kollegor och chefen är av social karaktär, det vill säga interaktion mellan 

parterna. Om en chef delegerar ut arbetsuppgifter är det optimalt, ur både produktions- 

och välbefinnande-perspektiv, om dessa är hanterbara för den anställde.  

 

 Anställningsotrygghet vid organisationsförändringar. 

Anställningsotrygghet uppstår vid och är en konsekvens av omorganisation. 

Spekulationer kan uppstå och diskussionsämnen bland de anställda tangerar huruvida de 

berörda får behålla sitt arbete, men även kvalitativa inslag såsom arbetsuppgifter och 

kontrollmöjligheter (De Witte, 2010).  

 Otryggheten som uppstår kan leda till arbetsrelaterad stress. Risken är 

överhängande då arbetet förknippas med ens identitet och det sociala livet påverkas sett 

ur den ekonomiska aspekten, i form av eventuellt inkomstbortfall (Sverke, Hellgren & 

Näsvall, 2002). Därutöver kan omorganisation innebära sämre arbetsvillkor i 

bemärkelse av psykosocial arbetsmiljö, till exempel där medarbetaren blir fråntagen 

arbetsuppgifter eller pålagd nya alternativt fler arbetsuppgifter. Anställningsotryggheten 

är ur stressteoretisk mening en förlust av kontroll (Lazarus & Folkman, 1984, Vander 

Elst, 2014). Studier har rapporterat samband mellan lägre arbetstillfredsställelse och 

engagemang i relation till anställningsotrygghet. Det fanns tecken på att hälsan och 

prestationen påverkas negativt, exempelvis på grund av upplevd otillräcklighet att utföra 

de nya arbetsuppgifterna som kan leda till stress och den anställde blir oengagerad i sitt 

arbete (Vander Elst, 2014). 
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Arbetstillfredsställelse 

Gardell (1977) redovisade ett antal aspekter som är grundläggande för att skapa 

arbetsglädje, punkter som återfinns i arbetsmiljölagen. Punkter där medarbetaren kan 

uppleva sin arbetssituation som meningsfull, ha kontroll och inflytande över sin 

arbetssituation samt gemenskap med andra människor på sin arbetsplats. 

 Bond och Bunce (2001) fann i sin undersökning att möjlighet till 

beslutsfattande och påverkan på sin arbetsplats ökar medarbetarens 

arbetstillfredsställelse och prestation. Arbetsglädje kan ses som ett lustfyllt och sunt 

förhållningssätt till sitt arbete, när krav och kontroll är i balans, individen kan anta 

utmaningar och därefter avnjuta sin insats. Medarbetaren blir mer kreativ och verksam 

(McEwen, 2013).  

 WHO’s (2014) hemsida presenterade aspekter som berör att arbetsrelaterad 

stress, i negativ bemärkelse, uppstår bland annat vid undermålig arbetskonstruktion 

såsom brist på stöd från chefer och kollegor samt otillfredsställande 

arbetsmiljöförhållanden. Detta innebär till exempel att om kraven som ställs är 

anpassade till individens kunskaper och färdigheter, där medarbetaren har kontroll över 

arbetet, är denne mindre benägen att uppleva oönskad arbetsrelaterad stress, utan i 

stället stress i positiv bemärkelse. Vidare belyste WHO (2014) på stressrelaterade risker 

med två fokus: arbetsinnehåll och arbetssammanhang, där innehåll exempelvis syftade 

på arbetets meningsfullhet och tempo medan sammanhang handlade om lön och 

mellanmänskliga relationer, vilka är beståndsdelar i en individs psykosociala 

arbetsmiljö som har inverkan på en individs arbetstillfredsställelse (Gardell, 1977). 

 Siegrist (2002) fann att aspekter som erkännande och respekt har inverkan på 

medarbetarens hälsa och generella välmående på arbetsplatsen men även för 

verksamhetens drift i sig. Respekt för medarbetaren bidrar till hur denne upplever sin 

arbetstillfredsställelse. 

 

Problemformulering 

I en tid där förbättrings- och förändringsarbeten avlöser varandra både inom samma och 

olika verksamheter kan medarbetarna uppleva arbetsplatsen som turbulent. Det borde 

vara i ledningens intresse att förstå hur arbetet kan genomföras på ett optimalt och 

kostnadseffektivt sätt, samt bevaka och bibehålla en god arbetsmiljö för personalen då 

förändringen berör dem och deras vardag. 
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 Syftet med denna uppsats är således att ta reda på hur medarbetare som upplevt 

större förändringar på sin arbetsplats bedömer vad effektivt ledarskap generellt är och 

hur de bör agera vid omorganisation. Fokus är lagt vid medarbetarupplevelsen av 

förändringsarbete och hur arbetsglädje påverkas under ovissa omständigheter. 

 En kartläggning av upplevelser som bidrar till arbetsglädje och god psykosocial 

arbetsmiljö utifrån medarbetarperspektiv som därefter kan användas som 

rekommendationsunderlag för ledningen att beakta vid framtida förändringsarbete och 

psykosocialt arbetsmiljöarbete i sina verksamheter. 

 I psykosociala undersökningar förekommer det även frågeställningar om 

kränkande särbehandling och hot av olika slag, förutom tidigare nämnt buller. Det kan 

röra sig om utfrysning, nedsättande ord respektive handlingar, trakasserier eller andra 

former av yttranden. Dessa psykosociala arbetsmiljöaspekter kommer att uteslutas, på 

grund av deras omfattning, men även för att denna studie har fokus och inriktning på 

arbetstillfredsställelse vid omorganisation.  

 

Frågeställningar  

 Att undersöka upplevelser i personalens psykosociala arbetsmiljö vid 

förändring. 

 Följande frågeställningar kommer studeras 

- Hur upplever medarbetare sin arbetsmiljö och arbetsglädje under förändringsperioden, 

påverkas individen? 

- Hur upplever personalen hur effektivt ledarskap bör vara och hur ledaren bör agera 

under förändringsprocessen? 

- Hur upplever arbetstagare betydelsen av sin arbetsmiljö i relation till 

arbetstillfredsställelse och prestation? 

 

Metod 

Deltagare och urval 

Inklusionskriteriet har varit att deltagande ska ha genomgått en organisationsförändring. 

Dessutom ska de ha haft den aktuella arbetsgivaren i minst tre år och ej verkat i någon 

arbetsledande befattning före eller under förändringsprocessen. Skälen till kriterierna är 

att deltagarna ska ha haft en längre period att lära känna organisationen samt att studiens 

fokus ligger på förändringsprocess ur medarbetares perspektiv på produktionsnivå, det 

vill säga de som är i det lägre skiktet av organisationsschemat.  
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 Totalt deltog sex personer i åldersintervallet 32-59 år. Tre av deltagarna var 

kvinnor och tre var män. Deltagarnas arbetsplatser utgjordes av såväl den privata som 

den offentliga sektorn och representerade tre olika arbetsgivare. Deras 

utbildningsbakgrund spänner sig från genomförd gymnasieutbildning till studier på 

högskola. 

 Urvalet av kandidater var bekvämlighetsurval. Bakgrunden till detta var att 

datainsamlingen grundades på intervjuer, där dialog upprättas men styrdes av 

forskningsfrågan samtidigt som en bredd av deltagares bakgrunder eftersträvades 

(Lundahl & Skärvad, 1999). 

 

Tillvägagångssätt 

Inför studien skickades förfrågan ut om medverkan i en intervju där full anonymitet 

utlovades. Inför intervjun fick deltagarna ta del av Bilaga 2 med teman som berör 

arbetsmiljö, som är grundat i Arbetsmiljöverkets material. Anledningen är att de 

medverkande ska få en bild av vad det är för frågor intervjun kommer att behandla, så 

att de får möjlighet att tänka efter innan. Det ska dock noteras att frågorna endast 

betraktas som stöd. Avsikten är inte att ställa samtliga frågor efter varandra, utan 

möjlighet till följdfrågor och utrymme för fylligare svar finns. Tanken är att det ska ge 

ökad frihet till förtydligande och möjlighet för eftertanke. 

 Intervjuernas längd var cirka en timme och samtliga deltagare fick välja plats 

för att genomföra intervjun, platser där de kände sig trygga, till exempel på café och 

hemma. Intervjuerna genomfördes under en tidsperiod av tre veckor.  

 Intervjun inleddes med presentation och övergick därefter till 

öppningsfrågorna. Bilaga 1, 2 och 3 togs fram. Intervjufrågorna var av öppen och 

generell karaktär då det kan ge upphov till att deltagarna tänker i friare banor och 

berättar om deras upplevelser om omorganisationen. Efter avrundning av intervjun 

påmindes deltagaren det som finns på Bilaga 1, att denne alltid kan få uppgifter om 

arbetets gång och ta kontakt vid frågor. Dessutom ska deltagarna få information om när 

studien är klar och publicerad. Alla intervjuer spelades in och transkriberades till text. 

 Karaktären av genomförandet är av semistandardiserad intervju då 

frågeställningar fanns som stöd och tillställningen betraktades mer som samtal än 

formen av strikt intervju (Lundahl & Skärvad, 1999). För att kunna genomföra denna 

undersökning antogs en induktiv metod då denna form av analys kännetecknas av att 

vara mer empiristyrd samt innebär tolkning av fenomen (Elo & Kyngäs, 2008).  
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 Att det finns möjlighet att lyssna på intervjuerna i efterhand för att plocka fram 

citaten, transkriberat för att finna gemensamma nämnare och teman, för att presenteras i 

resultatkapitlet stärker studiens reliabilitet. 

 

Dataanalys 

Intervjuer ger möjlighet till djupare undersökning och rikligt underlag samt information 

för analysarbetet som är av induktivt slag. Resultatet härleds ur insamlade data som 

presenteras i teman, vilka är indelade utifrån en subjektiv bedömning av transkriberat 

material. Resultatet är data som utgörs av citat och är styrkan i kvalitativ metod, där 

resultatet uppvisar helhet och är allsidigt (Lundahl & Skärvad, 1999).  

 Vid studien tillämpades tematisk analys som innebär att data struktureras 

utifrån teman, som är framtagna ur det insamlade materialet. Fokus ligger på innehållet 

av insamlat material, det vill säga det transkriberade materialet. Innehållet kan vara av 

manifest eller latent art, där det förstnämnda innebär det synliga och det senare beaktar 

underliggande mening och tolkning. Denna studie har fokus på manifest art. 

Temaanalys är en kvalitativ analysmetod för att identifiera, analysera och rapportera 

mönster, det vill säga temata, i erhållna data (Braun & Clarke, 2006). 

 Med tema menas att det fångar in essensen i datan som berör 

problemställningen. Dessutom återfinns mönster eller upprepad mening som 

representerar samma budskap i datan (Braun & Clarke, 2006). Induktiv ansats har 

nämnts, i tematisk analys handlar det om att koda datan och inför analysarbetet för 

denna studie är semantisk tolkning vald. Analysprocessen utgick ifrån det deskriptiva 

det som manifesterats i intervjumaterialet, varefter tolkningen blivit indelad i teman. 

Förfarandet av dataanalysen utgick ifrån Brauns och Clarkes (2006) riktlinjer: Läs 

igenom data, Skapa koder/nyckelord, Finna teman, Kontrollera teman, Definiera och 

benämna teman samt Skriv rapport. 

 Efter intervjuerna påbörjades en genomlyssning, detta för att få en uppfattning 

om samtalen som helhet och skapa förståelse för innehåll och sammanhang. 

Bearbetning av intervjudata för analys påbörjades med transkribering person för person 

och läsning av färdigställd text; stiftande av bekantskap med materialet påbörjades.  

 På utskrivna sidor med transkriberad text markerades citat systematiskt med 

nyckelord. Detta underlättades med hjälp av siffror för att särskilja datan och se varifrån 

citaten kom ifrån. I steget efter samlades nyckelorden och grupperades in i potentiella 

teman. 
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 Kartläggning och analysering av teman i relation till materialet utfördes. 

Kontinuerligt analyserande och finjustering av teman för att få fram optimal definition 

för studiens problemställningar. Stegvis sortering av nyckelord och citat, botten-upp 

förfarande, ledde till teman inom den psykosociala aspekten och förändring på en 

arbetsplats, vilka därefter redovisas i studien. 

 

Forskningsetiska överväganden 

På grund av att valt område är känsligt är det av yttersta vikt att ta hänsyn till att 

sekretess utlovas. Den presenterade deltagarinformationen är av sådan karaktär att inga 

deltagare kan identifieras. 

 De fyra grundkraven inom de forskningsetiska principerna, Informations-, 

Samtyckes-, Konfidentialitets- och Nyttjandekrav, som Vetenskapsrådet (2002) 

presenterat, har beaktats. Intervjudeltagarna har fått information om studiens syfte och 

erhållit underlag i form av Bilaga 1. Innan intervjun påbörjades kontrollerades att 

deltagarens samtycke till studien fortfarande gällde och att det även gällde för 

ljudupptagning. Full sekretess utlovades, det vill säga att inga namn eller uppgifter som 

skulle kunna härleda till deltagaren skulle finnas. Deltagaren påmindes om konfidentiell 

behandling av intervjumaterial inför och efter intervjun samt att allt material raderas 

efter att analysfasen har genomförts. I övrigt är det ej aktuellt att annan part än 

författaren till denna studie ska ha tillgång till insamlade uppgifter, vilket stärks av 

föregående punkt, där materialet raderas efter analyseringsmomentet. 

 Dessutom har intervjudeltagarna fått veta att de ska bli informerade när studien 

är publicerad, vilket är en av rekommendationerna i de forskningsetiska principerna. 

 

Resultat 

Från intervjumaterialet har tre teman härletts och de är: Upplevelsen av 

förändringsbesked, Synen på ledarskapet under en förändringsprocess och Psykosocial 

arbetsmiljö. Temata som framkom under analysarbetet visar kopplingen till hur en 

medarbetare upplever sin psykosociala arbetsmiljö under förändringsarbete, vilka styrks 

med citat samt fått två underkategorier till respektive tema, där underkategorierna ska 

bidra till förtydliganden och riklighet, som kvalitativ metod möjliggör. 

Underkategorierna som presenteras och som ska tillföra en tydligare förståelse inom 

respektive tema är: Upplevelsen av förändringsbesked, Reaktion efter mottagande av 

besked, Påverkan och Information; Synen på ledarskapet under en förändringsprocess, 
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Ledaren som person vid omorganisation, Önskat agerande från chefen och Psykosocial 

arbetsmiljö, Grunden till arbetsglädje, Förutsättning för att prestera vid 

omorganisation. 

 Deltagarnas identitet är skyddad och benämns med bokstäverna A-F, vilka 

framgent kommer bli benämnd som Person A och så vidare. 

 

Upplevelse av förändringsbesked 

Upplevelsen efter ett besked om organisationsförändring kan variera och är individuell. 

Beskedet om förändring var, för samtliga deltagare, ingen överraskning, men ingen av 

deltagarna visste hur förändringen skulle se ut. Det hade antytts från ledningarna att 

omorganisation kunde vara aktuell på personalmöten, men ingen konkret information 

delgavs. Dessutom berättade deltagarna om att skvaller och rykten hade florerat under 

perioden från att det nämnts om förändring till slutligt besked två av organisationerna 

Gemensamma nämnare för dessa deltagare är att tiden mellan antydan om förändring till 

klart besked om att en förändring skulle genomföras var plågsam och arbetsglädjen 

påverkades negativt. Personalen svävade mellan frustration, förtvivlan och hopp, det 

sistnämnda i bemärkelsen att ingen förändring genomfördes så länge inga nya besked 

presenterades. Exempelvis nämnde Person B: 

 

”förändringar medför ovisshet och frågor, det kändes inte bra när vi 

inte fick reda på någon information, mer än att det skulle bli 

förändring. Ut med mer information och inte sitta inne med vad de 

vet, de vinner inget på det i längden, personalen tar bara psykiskt 

stryk av att inte veta. Ju längre tiden gick desto mer trodde jag att de 

skulle ta tillbaka beskedet.” 

 

Reaktion efter mottagande av besked. Att antydan om förändring och 

förändringsprocess är besvärande och påverkar medarbetare framkommer tydligt av 

Person A:s svar: 

 

”…det är inte de som sitter på kontoret som påverkas. Inget har varit 

bra, det räcker så.”  
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Eller när ledningen inte uppmuntrar till dialog och kommunikation, vilket påverkar 

medarbetaren. Person E berättade om sin arbetsglädje, där den: 

 

”försvinner och jag blir helt matt när ledningen inte lyssnar, vi får 

inget gehör eller information.” 

 

Tankar om byte av arbetsgivare alternativt avdelning förekom för Person B, vilket var 

reaktionen i första skedet efter det konkreta beskedet. 

 Förutom frustrationen som uppvisades hos Person B fanns även nedstämdhet 

och oro för Person D. Denna upplevde och befarade att arbetserfarenheten inte skulle 

komma till nytta eller värderas i den nya rollen och jämförde sig med nyanställda utan 

arbetserfarenhet, och poängterade att det inte finns: 

 

”anledning att engagera sig eller prestera om ledningen inte 

uppskattar den befintliga personalen och ser dem.” 

 

Av samtliga deltagare är det Person C som råkat ut för uttalade hälsoproblem och blivit 

påverkad i högre utsträckning i jämförelse med övriga fem. Reaktionerna och 

upplevelsen med Person C:s ord: 

 

”Sällan man kan bevara arbetsglädje vid påtvingad förändring på 

arbetet. Glädjen försvann sakteligen när jag fick reda på beskedet och 

slutade med att jag blev sjukskriven. Ovissheten och plötsliga 

förändringen blev för mycket och stressen tog över, blev oförmögen att 

fungera normalt.” 

 

En annan av deltagarna, Person F, tillämpade en överlevnadsstrategi med ett 

resonemang som underlättade dennes tillvaro och hantering av situationen. Att beslutet 

är något som påverkar alla på plats och att det handlar om att härda ut situationen för att 

det ska bli lidligt för alla. Person F menar att de: 

 

 ”alla sitter i samma båt” och ”är varandras arbetsmiljö.” 
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Inställningen som Person F hade var att uppskatta kollegorna trots det som pågår på 

arbetsplatsen och syftar på vikten av den sociala samvaron. 

 

 Påverkan och Information. Merparten av deltagarna uttryckte 

önskemål om möjlighet till påverkan. De upplevde maktlöshet och skulle ha uppskattat 

delaktighet i dels beslutet, men även utformningen av processen, de ingående delarna i 

omorganisationen. Som Person B uttryckte det: 

 

”Det lilla positiva som fanns var att vi fick välja vilken arbetsgrupp vi 

hamnar i så man fick möjlighet att välja en kollega att ta med sig till 

den nya gruppen, det tillförde nog en gnutta arbetsglädje.” 

 

Just inslag av den sociala aspekten uppskattades och lyftes fram. I en process utan 

handlingsmöjlighet upplevdes att stödet från kollegorna var en viktig aspekt, vilket 

belystes av Person F, där det denne: 

 

”... kan glädjas över och kontrollera i någorlunda grad är 

gemenskapen och relationen till kollegorna.”  

 

Person E uppskattade det sociala på arbetsplatsen då det var något de kunde påverka. 

Person D menar att stöd från ledning och kollegor är viktigt i tider med ovisshet, Person 

D och majoriteten av deltagarna har påpekat bristen av information och kommunikation 

om vad som kommer att hända. I stora drag summerar Person C upplevelsen med en 

viss mån av uppgivenhet att: 

 

”… det optimala hade varit att vi fått vara med från början än att bli 

informerade när allt var klart. Ord och inga visor. Mer information 

och inflytande hade underlättat övergången och förändringsarbetet.” 

 

Synen på ledarskapet under en förändringsprocess 

Förändringar på en arbetsplats mottas på olika sätt bland personalen och de agerar 

väldigt individuellt efter ett omorganisationsbesked. Gott ledarskap kan ringa in 

behoven som kan uppstå bland personalen under förändringsprocessen. Hur ett gott 

ledarskap bör vara överlag, men specifikt vid omorganisation, belyses genom att ta reda 
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på hur ledaren ska vara som person samt dennes agerande som ledare. Person B 

uttryckte att: 

 

”I förändringstider är ledarskap viktigare än någonsin, även om det 

också är viktigt för ruljangsen i vardagen.” 

 

  Ledaren som person vid en omorganisation. Flertalet beskrivningar 

av egenskaper dök upp när frågor om ledarskap ställdes. Merparten ansåg att denne ska 

vara människokännare, kompetent och social samt kunna planera framåt och vara 

närvarande vid förändringar. Enligt Person B handlar det: 

 

”... om personligheten skulle jag tro, att ha strategiskt tänk och kunna 

hantera människor.” 

 

Även Person D anser att det rör sig om: 

 

”att ha rätta egenskaper, man kan inte vara introvert om man sitter 

på den nivån.” 

 

Person F tar det lite längre och tycker att ledarskap inte endast handlar om egenskaper, 

utan är en kombination av: 

 

”personlighet och situationen i fråga.” 

 

Person F tillägger även hur en chef bör vara för att kunna få personalen att arbeta mot 

samma mål och under arbetets gång ha en god arbetsmiljö, speciellt vid omorganisation: 

 

”Eftersom en verksamhet drivs av människor ska denne kunna lyssna 

och kunna det med människor, allt vad det innebär. Kunna hantera 

svåra och obekväma lägen, man kan inte vara snäll alla lägen. Eller 

kort och gott skulle jag tycka ledarskap i grova drag handlar om sunt 

förnuft och med rätt attityd kan man få sin personal att ro åt samma 

håll.”  
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Önskat agerande från chefen. Merparten har tagit upp att de har haft 

möjlighet att samtala med sin närmaste chef vilket varit något som uppskattats, med 

anledning av ovissheten om omorganisationen. Person A som hade en chef som inte var 

anträffbar uttryckte missnöje och att det hade varit ett stöd under en upplevd turbulent 

period. För Person C vars hälsa blev påverkad blev situationen för påtaglig till slut, 

under perioden där: 

 

”Ingen information om förändringsprocessen kom, och med det blev 

jag så orolig och stressad över det hela att jag gick in i väggen. 

Tryggheten försvann och kände mig inkompetent då jag plötsligt stod 

där med nya arbetsuppgifter, ingen arbetsro och bortblåst 

arbetsglädje. Hade jag varit yngre hade jag sökt mig vidare, min 

identitet rycktes ifrån mig.” 

 

Person C kunde detta till trots glädjas åt stödet denne fick: 

 

”Men som tur var hade jag stöd från familjen och vänner och kollegor 

och fick möjlighet att prata med chefen om hur det känns. Du vet, man 

blir galen av att inget veta och det som finns är endast skvaller och 

spekulationer…” 

 

Kommunikation är en uppskattad handling då den punkten återkommer bland 

deltagarna. Person B framhäver att chefer bör vara: 

 

”stöttande vid tider där osäkerhet finns i luften. Tillgängliga och 

öppna för kommunikation och funderingar som vi har.” 

 

Deltagare har påpekat konsekvenserna av bristande information under 

förändringstillstånd, det leder som Person F uttrycker det till att: 

 

”lösa spekulationer genererar dålig och stressande stämning, där 

kollegor drabbas och i värsta fall blir sjukskrivna.”  
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Det är därför viktigt att chefen kan styra situationen. Person F anser att vid 

omorganisation, ska chefen avsätta tid för: 

 

”att prata med sin personal, se och möta eventuella behov som 

uppstår i samband med förändringsprocessen. Det är en lång process 

med flera etapper som vi behöver ta oss igenom, oro och stress finns 

med i bilden. 

En form av socialt stöd där chefen arbetar med oss som ett team, det 

måste finnas en förståelse för hur personalen känner sig. Om ett 

förändringsarbete ska lyckas behöver ledningen lyssna på vad folket 

tycker.” 

 

För Person E:s del skulle en optimal handling vara att koppla ihop kommunikation med 

att chefen tar sitt ansvar och står på medarbetarnas sida när det är turbulent. Person E 

tycker att chefen ska: 

 

”Kunna bemöta oss och vara äkta och när det kommer till kritan ska 

denne stå på våran sida, åtminstone i den mån det går, och inte ge 

vika direkt. Ett stöd för oss helt enkelt. Sist men inte minst, 

framförhållning och information om stöd och förutsättningar för att 

arbeta med de nya arbetsuppgifterna. De har krav på oss, men vi 

behöver också verktyg för att kunna fixa de nya uppgifterna också.” 

 

Aspekter av psykosocial arbetsmiljö vid en omorganisation 

En medarbetare motiveras av olika saker och hur individen upplever sina 

arbetsuppgifter varierar mellan var och en på arbetsplatsen. Detta avsnitt presenterar vad 

i ens psykosociala arbetsmiljö som kan upplevas tillföra arbetstillfredsställelse vid 

förändringsarbete. 

 

Grunden till arbetstillfredsställelse. Sammantaget framkom aspekter 

såsom lön, meningsfullt arbete, det sociala umgänget med kollegorna i allmänhet. Men 

den sociala aspekten framkom extra tydligt vid omorganisation, som Person A 

framförde den: 
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 ”allmänna trivseln, annars hade jag nog inte stannat.” 

 

För en del handlar det sociala om kollegor, men att det finns en fungerande 

chefsrelation mellan anställd och chef bidrar till genuin arbetsglädje menar Person C, D 

och E. Person C gläds av att få återkoppling och handlingsutrymme i dennes arbete i 

form av: 

 

”ett enkelt tack eller kommentar från chefen eller kollegorna är alltid 

trevligt. Att känna man gör ett bra jobb och kunna bestämma själv.” 

 

Förutsättningarna för arbetsglädje på en arbetsplats baseras, enligt Person B, på rättvis 

behandling mellan anställda och att det är: 

 

”högt i tak mellan kollegor och ledning. Sådant suddar ut skitsnack i 

onödan och det blir ett mer öppet klimat, mycket bättre.” 

 

Till det lyfter Person F fram att arbetstillfredsställelse kan handla om att kunna arbeta 

självständigt, men att det innan denna nivå är etablerad krävs ömsesidigt tillit. Person F 

betonade vikten av kunskap och självständighet i sitt arbete, något som tidigare nämnts 

blivit påverkat negativt vid omorganisation. Även en reflektion av vidare slag såsom 

ledningens värderingar framfördes och Person F menar att: 

 

 ”Hållbart styre grundas på sunda värderingar anser jag. 

Till detta är det ganska uppenbart att det krävs en förstående chef och 

agerar därefter. För mig handlar arbetsglädje om gott ledarskap, 

trivsamma kollegor och handlingsfrihet.” 

 

Förutsättning för att prestera vid omorganisation. Medarbetarna 

upplevde och framförde snarlika tankar vad gällde deras syn på vad som kan påverka 

deras prestation på arbetet i allmänhet, och vid förändringsförhållanden i synnerhet. 

Handlingsfrihet och egenkontroll skattades högt bland upplevda punkter som främjar 

ens arbete vid förändringar, vilket bland annat kan ses i Person B kommentar: 
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”frihet under ansvar skulle uppskattas väldigt mycket, vill inte ha 

någon som dikterar för mig vad jag ska göra eller stå med piskan. 

Man kan själv styra arbetet och har hjälpmedel för att klara av 

uppgiften är grundläggande.” 

 

Att veta vad som gäller är viktigt oavsett om det rör sig om en högpresterande 

medarbetare eller ej. Tonvikten vid att ha kontroll upprepas av Person C, som blev 

orolig och råkade ut för ohälsa på grund av ovissheten kring förändringsarbetet som 

blev för plågsam. Turbulensen som uppstod i samband med beskedet hade kunnat 

undvikas om det fanns mer information, nu fanns tankar om nya krav i personalens 

arbete överhängande. Person C antydde att det går bra: 

 

”om det är full fart och högtryck när jag vet det är under kontroll, när 

läget är kaotiskt får jag dåligt samvete och nervositet.” 

 

Ytterligare förklaring och tankar kring vad som skulle främja individens prestation vid 

omorganisation togs upp av Person E och D: 

 

”I det stora tänker jag på inflytande på min arbetssituation. Tycker att 

mitt arbetsområde blivit för stort, inget man sitter och vispar med 

vänsterhanden. Ett rimligt och hanterbart arbetstempo och press, 

under egna direktiv.” 

 

Och: 

 

”Att vi får prioritera vad som ska göras först och vi har kontroll är 

god start.” 

 

Utifrån kommentarer som redovisats råder en samstämmighet kring synen på hur den 

psykosociala arbetsmiljön bör formas för att ge utrymme för goda prestationer under 

omorganisationsarbete. Person F tankar sammanställer majoriteten av deltagarnas syn 

på diskussionsämnet, där det handlar om att medarbetaren vid förändringsarbete ska 

kunna: 
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 ”planera, styra och kontrollera vårt arbete.” 

 

Förutom nämnda aspekter som påverkar deltagarnas prestation vid förändringstillstånd 

på arbetsplatsen, nämndes även anställningsotrygghet av Person C och F dock i olika 

bemärkelse. Person C menade att prestation i viss mån berör trygghet ur det 

privatekonomiska perspektivet, medan Person F syftade på tryggheten i form av 

kunskap och kompetens; växlingen mellan att ha varit kunnig i sin tjänst till upplevd 

inkompetent medarbetare på grund av omorganisation. Yrkesidentiteten och tryggheten 

baserad på kompetens tas ifrån personalen och påverkar prestationen på arbetet menar 

Person F, något som framkommer tydligt när det är förändringar i en verksamhet. 

 

Diskussion 

Studien genomfördes för att undersöka upplevelser av de anställdas psykosociala 

arbetsmiljö vid omorganisation och är av kvalitativ ansats. Resultaten indikerar att 

förändringsarbete kan mottas på ett bättre sätt om det finns påverkansmöjlighet och 

information samt möjlighet för vidare diskussion med kollegor. Resultaten visar att 

önskemål om stöd från kollegor och chef, snabb kommunikation och handlingsutrymme 

värderas högt. Resultaten är presenterade i funna teman: Upplevelsen av 

förändringsbesked, Ledarskap under förändringsprocess och Psykosocial arbetsmiljö. 

Detta kan tolkas att om nämnda önskemål upplevs på arbetsplatsen finns det goda 

chanser att det råder god psykosocial arbetsmiljö, arbetsglädje samt att 

förändringsbeslut kan hanteras av personalen. 

 Resultaten tyder på att det som framkommit i respektive temata kan förstås 

utifrån krav-kontroll modellen (Karasek & Theorell, 1990). Upplevelsen vid 

förändringsbesked var ovisshet och brist på kontroll, där en deltagare även råkade ut för 

ohälsa på grund av denna kombination. Det som framkom i Synen på ledarskapet under 

en förändringsprocess kan kopplas till att ledaren bör vara närvarande vid efterfrågan av 

hjälp, när medarbetarna upplever att de inte kan hantera sin arbetssituation av olika 

anledningar. I Aspekter av psykosocial arbetsmiljö framkom handlingsutrymme, socialt 

stöd och identitet, vilka kan anses vara grundstenar för en medarbetares arbetstillvaro. 

Inget av detta kan uppnås eller upplevas om det råder obalans i krav-kontroll-modellen, 

där medarbetaren i slutändan förlorar sin yrkesidentitet när arbetet är bortom kontroll. 

 



 

21 

 

Upplevelse av förändringsbesked 

Många nämner delaktighet vid förändringsarbete; anmärkningsvärt är dock att ingen av 

deltagarna har hänvisat till arbetsmiljölagen. Detta då möjlighet till delaktighet av 

utformande av sin arbetsplats finns med som en paragraf i arbetsmiljölagen. 

 De arbetsmiljöaspekter som har betydelse för deltagarna när förändring på 

arbetsplatsen har varit aktuell handlar främst om tillgång till information, möjlighet till 

inflytande och det sociala på arbetsplatsen. Dessa beskrivningar är de som framgått 

mest frekvent efter analysen. Stöd till upplevelsen kring uppskattning av information 

vid förändring finnes i Håkanssons avhandling (1995), där vikten av kommunikation 

vid förändringsarbete presenterats. 

 Kontroll har hög prioritet för arbetsmiljön enligt deltagarna. Lazarus och 

Folkman (1984) samt Vander Elst (2014) visade att avsaknad av möjlighet till kontroll 

kan påverka hälsan i form av stress. Dessutom kan medarbetarens engagemang sjunka 

när denne upplever att påverkansmöjligheten är begränsad. 

 Gullberg och Rundqvist (2013) har påpekat att möjlighet till inflytande och 

påverkan på arbetsplatsen är till förändringsprocessens fördel. Detta ligger i linje med 

det som framkom i analysen, där tre av deltagarna lyfte fram inflytande som en 

betydelsefull aspekt för hur en upplever förändringsbesked. En tredje aspekt som 

belystes av deltagarnas svar är den sociala aspekten. Johnson och Hall (1988) har i sina 

studier funnit att socialt stöd är viktigt i individens arbetsliv. 

  

Synen på ledarskapet under en förändringsprocess 

Ur ett övergripande perspektiv återfinns insamlat material i Zaccaros (2007) och Judge 

et al (2002) teorier och modeller som påpekar sambandet mellan ledarskap och 

personliga egenskaper. Detta bygger på att majoriteten har svarat att effektivt ledarskap 

har med personliga egenskaper att göra. Person A och D ansåg att effektivt ledarskap 

endast kan förklaras med personligheten. Tre deltagare menade att det är mer komplext, 

att effektivt ledarskap är en kombination av egenskaper och sammanhang, det vill säga 

själva situationen. Person C viktade mot att det handlar om situationen, det vill säga 

Fiedlers (1964) samt Hersey och Blanchards modell (Bolman & Deal, 2005) 

 Ledarens förhållningssätt gentemot personalen, där ovissa omständigheter 

råder på grund av förändringsarbete, bör vara av stödjande och närvarande karaktär. 

Egenskapsmässigt handlar det om lyhördhet, att vara människokännare och förstående. 
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Totalt sett tyder svaren på att fysisk närvaro och bemötande av personalen är viktigt för 

att leda dem framåt. 

 Avslutningsvis gav ett par deltagare sitt perspektiv på vad effektivt ledarskap 

under omorganisation är, att det inte endast handlar om att bemöta och kommunicera 

med sin egen personal, utan även ta strid för sina medarbetare och ifrågasätta de högre 

upp i organisationsschemat. Om mer information erhålles skulle personalen få en bättre 

förståelse, vilket Lewin (1951) framhävde som en viktig förändringsaspekt. Ett sådant 

agerande kan möjligen bidra till att chefen får med sig sin personal, då de ser att denne 

har försökt strida och föra deras talan. På så vis kan förändringsprocessen möjligtvis, 

åtminstone lokalt, fortlöpa smidigare. Att styra med värdering är ett positivt inslag, men 

lika viktigt är tydlighet om vad som händer inom verksamheten. 

 

Aspekter av psykosocial arbetsmiljö vid en omorganisation 

Enligt Arbetsmiljölagen ska det finnas möjlighet till inflytande när medarbetarens 

arbetsuppgifter diskuteras. Flertalet andra oberoende studier genomförda av forskare 

visar resultat om vikten kring handlingsutrymme (Theorell, 2012) och socialt stöd 

(Johnson & Hall, 1988). Flertalet aspekter lyftes fram av deltagarna, det fanns svårighet 

med att endast begränsa sig till en aspekt. Merparten utgick ifrån sitt eget tycke och sina 

tankar, medan bland annat Person E tog det lite längre och ponerade över hur det kan 

vara för andra i deras sits med fokus på förändringstemat, att ha en hanterbar 

arbetssituation, såsom Karasek och Theorell (1990) förespråkar i sin krav-

kontrollmodell. 

 Meningsfullhet och intressant arbete hörde till de aspekter som omnämnts mer 

frekvent. Detta inslag stöds av Gardells (1977) verk där denne fann att medarbetarna vill 

uppleva sitt arbete som meningsfullt. Även kontroll och inflytande togs upp i samma 

verk. Kontroll var minst lika viktigt enligt deltagarna, vilket också stöds av Karaseks 

och Theorells modell samt den sistnämndes eget verk om handlingsutrymme (1990, 

2012). 

 Socialt stöd finns återigen i det insamlade materialet, även i denna del. Som 

tidigare nämnts har exempelvis Johnson (1988) påvisat dess vikt. Men denna aspekt 

finns också i Gardells (1977) sammanställning av variabler som leder till arbetsglädje. 

Ytterligare en aspekt som lyftes fram är chefssynen, närmare bestämt det sociala stödet, 

som inte bara innefattar kollegor, utan även ens egen chef, att en sund chefsrelation 

etableras. Det går rimligtvis att anta personalen är mån om att ha en fungerande och 
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välmående relation med sin chef, vilket gör det ännu mer aktuellt att chefen agerar på ett 

lämpligt sätt i sin funktion. 

 Ett par deltagare nämnde ekonomiska aspekter, återkoppling och identitet, 

något som Sverke, Hellgren och Näsvall (2002) belyste, där studien bland annat 

framhävde yrkesidentitetens och återkopplingens betydelse för en individs 

anställningstrygghet. Ekonomi i bemärkelsen lönesättning i relation till ens prestation 

var ett ämne som deltagarna tog upp i olika stadier under intervjuns gång. Deras syn 

stöds av Siegrists (2002) studie där bland annat delar som lön, bekräftelse och respekt 

redovisats, psykosociala punkter som kan påverka medarbetarens prestation, vilka 

uppskattas av deltagarna. 

 Övriga aspekter som togs upp berörde att förutsättningar till kontroll ska 

finnas, som Kristensen (1996) också fastställde. Arbetskompetensen nämndes, det vill 

säga att kontroll genom ens kompetens ska beaktas, vilket även Theorell har påvisat 

(2012). Men omvänt blir det enligt Härenstam (2000) kompetensstress, när personalen 

ska lära nytt som Person E poängterade. Anställningsotryggheten behöver beaktas 

framförallt vid förändringar, vilket har omnämnts i De Witte med fler (2010) och också 

var en avslutande punkt i Person E:s intervju. 

 

Metoddiskussion 

Utifrån vald metod och tillvägagångssätt kan det finnas risk att intervjudeltagarna svarat 

med det de tror att författaren till studien vill höra, så kallad intervjuaffekt. Med detta 

menas att deltagaren berättar vad han eller hon tror att författaren vill ha i uppgift för 

studien och förskönar svaren (Denscombe, 2000). Metodvalet kan således ha haft en 

inverkan på studiens resultat om vilka aspekter som har betydelse kring arbetsglädje och 

prestation vid omorganisation samt synen på effektivt ledarskap. 

 Resultatet som är funnet i denna studie skulle kunna läggas till grund för 

strategiplanering för framtida organisationsförändringar. Ledningen kan förbereda sig 

genom proaktivt agerande, exempelvis att undersöka vad de bör ta hänsyn till för att 

behålla en god arbetsmiljö och därigenom erhålla en god startgrund till 

förändringsarbete.  

 

Förbättring och vidare studier 

Förslag till vidare studier skulle kunna vara att jämföra sektorer, skillnad mellan privat 

och offentlig verksamhet på djupare nivå. Alternativt om det finns skillnad i åsikter och 
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värdering av samma ämne mellan olika roller (ex. tjänstemän och tillverkning) eller 

snäva in på avdelning, t.ex. logistik, ekonomi, IT etc. inom samma verksamhet. 

 Genusperspektivet kan också undersökas, det vill säga om samma åsikter gäller 

mellan män och kvinnor, eller åldersperspektivet, huruvida åldern spelar roll vid 

förändring på arbetsplatsen. 

 Med ett genomtänkt förändringsarbete kan arbetstillfredsställelse behållas och 

skapas, samt eventuell arbetsrelaterad stress förebyggas, där individen, verksamheten 

och samhället är alla vinnare. 
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Bilaga 1 
CHECKLISTA 
Presentation av mig själv som intervjuhållare. 

 

Informera deltagaren om: 
 

Studiens syfte 

 

Lärosäte som bas för detta examensarbete 

 

Inspelning sker för att ha som stöd vid behov och raderas när studien är klar  

(inspelning kan dock uteslutas om så önskas) 

 

Har möjlighet att avbryta medverkan närsomhelst, gäller både under intervjun och 

arbetets gång 

 

Tillgång till vetskap om hur intervjumaterial används 
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Bilaga 2 
Frågebatteri som finns med som stöd under intervjun.  
Samtalsområden underställd aktuell och lämplig kategori enligt ämnen som undersöks i 

studien. 

 

Frågebatteri i checklistaform 

(För att undvika stelhet och möjliggöra flexibilitet och förfrågan, samt följdfrågor under intervjun. Det 

vill säga: hur, var, vad, när, vem, vilka kan sättas in där det är lämpligt under intervjuns gång) 

 

 

Ledarskap 
Tydlig information får ni från arbetsledning/närmaste chef 

 

Närmaste chefen ger mig nödvändig återkoppling för veta om jag gör ett bra arbete 

 

Chefen är lyhörd för mina åsikter och vad som pågår på arbetsplatsen 

 

Upplever uppskattning från min närmaste chef 

 

Kontakt och samarbete med närmaste chef finns 

 

Närmaste chef uppskattar mina synpunkter och idéer 

 

Öppenhet råder, positivt och negativt kan diskuteras mellan mig och närmaste chef 

 

Närmaste chef har förmåga att med sig gruppen att nå gemenensamt mål 

 

Nytänkande och utveckling välkomnas av närmaste chef 

 

Förtroende för dennes förmåga att: 

Driva gruppen mot uppsatt mål 

Motivera personal till vidareutveckling 

Hantera konflikter 

Återge återkoppling 

Ge stöd till personal att utföra uppdragen 

Vara lyhörd 

Uppmuntra nytänkande 

Delegera ansvar och uppvisa förtroende 

 

Annat som du tycker är effektivt ledarskap generellt sett? 

 

 

Kollega/Trivsel 
Upplever uppskattning från kollegorna 

 

Känner medmänskligt stöd från kollegorna 

 

Upplever gemenskap och trivsel 

 

Arbetet är intressant och stimulerande 
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Trivs med kollegorna 

Diskussion om arbetet med kollegorna känns bekvämt 

 

Fri och öppen diskussion om allt annat är möjligt på arbetsplatsen 

 

Arbetskamrater delar med sig av sin kunkap 

 

Delar med mig av min kunskap till arbetskamrater 

 

Samarbete mellan och inom grupper fungerar 

 

Den fysiska arbetsmiljön upplevs som 

 

Trivs med egna arbetsuppgifter 

 

 

Krav/Kontroll 
Information för mitt arbete söker jag själv 

 

Påverkansmöjlighet på hur mitt arbete ska utföras finns 

 

Arbetstakten är under min egen kontroll 

 

Påverkansmöjlighet på fördelning av uppgifter inom arbetsområde 

 

Förutsättningar att klara arbetet finns (hjälpmedel/datorprogram/...) 

 

Arbetsbelastning upplevs stor/liten 

 

Vetskap om förväntningarna av mig på min arbetsplats 

 

Stress upplevs i arbetet 

 

Möjlighet att gå undan för en paus på arbetsplatsen vid behov 

 

Att hinna med det som förväntas av dig 

 

 

Utveckling 
Utvecklingsmöjlighet finns på arbetet 

 

Vidareutveckla mig med stöd från arbetsgivaren 

 

Aktiv medverkan i förbättringsarbete uppmuntras 

 

Nya idéer uppmuntras, ventileras och mottas 

 

Kompetens jag besitter tas tillvara 

 

Engagemang och motivation för arbetet är 
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Utvecklingssamtal finns 

(frågor om det gångna året, framtiden, personlig utveckling, prestation etc) 

 

Möjlighet till individuell samtal under året 

 

Uppfattning om samtalen 

Upplevs som meningsfullt, bra, poänglös... 

 

Goda prestationer och insatser belönas 

 

Lönenivån sett utifrån uppdrag 

 

Möjlighet till förmåner och löneutveckling 

 

 

Psykosocial/Hälsa 
Positiva känslor inför en ny arbetsdag finns 

 

Stressrelaterad symtom/Känning av fysisk besvär som relateras till arbetet upplevs i 

form av: 

Sömnsvårighet 

Magbesvär 

Hjärtklappning 

Koncentrationssvårighet 

Minnesbesvär 

Svårt att lära nytt 

Huvudvärk 

 

Koppla av tankarna från arbetet vid ledighet 

 

Efter arbetet har jag energi över till efterjobb aktiviteter 

 

Psykiskt påfrestande inslag finns 

 

Återhämtningsmöjlighet mellan stressade perioder 

 

 

Kommunikation/Information/Öppenhet 
Tydlig informationsflöde 

 

Behövd information finnes 

 

Mål som styr arbetsuppgifterna och verksamheten är tydlig 

 

Regelbundna arbetsplatsträffar finns, exempelvis en gång per månad 

 

Alla kan och vågar säga sin åsikt på arbetsplatsträffarna 

 

Arbetsrelaterade problem diskuteras öppet på arbetsplatsträffarna 

 

Påverkansmöjlighet för arbetsförhållanden genom arbetsplatsträffarna finns 
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Händelser som pågår och planeras ör framtiden informeras fortlöpande 

Tillgång till information om vad som händer/ska hända, kan själv finna 

 

Regelbundna möten förutom arbetsplatsträffar 

 

 

Har du ytterligare synpunkter eller annat som du vill kommentera och framföra? 

Helhetsbedömning av din arbetsplats? 

 

Dina förväntningar på hur en arbetsplats och arbetsförhållanden ska vara, nuvarande 

ställe uppfylls till vilken nivå? 

Hur nära eller långt ifrån din ideala arbetsplats med perfekta uppgifter ligger din 

arbetsgivare i dagläget? 
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Bilaga 3  

Intervjuguide med grundfrågor 

 

Kort presentation av mig som intervjuhållare, syftet med intervjun samt att det kommer 

ske under ljudupptagning under förutsättning att deltagaren har medgivit sitt samtycke. 

Material ifrån intervjun som erhålls ska mynna ut i en kandidatuppsats där 

undersökningen handlar om att undersöka medarbetarupplevelser vid omorganisation. 

Materialet kommer endast att hanteras av författaren till examensarbetet för att därefter 

raderas efter analys, namn kommer också att uteslutas. 

 

Upplägget av intervjun är semistrukturerat och det är deltagarnas upplevelser av 

förändring på sin arbetsplats som är i fokus, därav kan viss styrning av samtalet 

förekomma. Förhoppningen är att deltagaren delger sina tankar och upplevelser kring 

omorganisation under vetskapen om att full sekretess råder. 

 

Öppnar med kort presentation av deltagaren och hur det känns inför dagens samtal. 

 

Inledande frågor: 

1. Vad tänker du på när du hör orden omorganisation och förändringar? 

2. Hur blev ni informerade om förändringsplanerna? 

3. Hur upplevde du informationen som kom från ledningen? 

4. Tror du det kunde ha presenterats på ett annat sätt? Hur? 

5. Kan du försöka beskriva din känsla/upplevelse när beskedet om omorganisation 

kom? 

6. Vad tänker du omkring … …? 

7. Skulle du kunna benämna allt det du sagt med några få ord? 

8. Hur hanterade du dina känslor som uppkom i samband med beskedet? 

9. Försök att utveckla? Exempel?  

10. Hur skulle du ha gjort? 

 

11. Vad tänker du på om det som skrivs på intranätet eller sägs om ledningen? 

12. Vad är dina egna tankar om förändringsförfarandet? 

13. Hur var ditt förtroende för ledningen, innan, under och efter beskedet? 

14. Hur upplevde du förändringsprocessen som helhet? 

15. Hur agerade ledningen? 

16. Din närmsta chef? 

17. Högsta ledningen? 

18. Vad tycker du om deras agerande och förfarande, var deras ledarskap tillräckligt 

god/tydligt… för att hantera omorganisationen? 

19. Hur skulle du beskriva ledningens ledarskap under omorganisationen? 

20. Hur hade du velat bli bemött och gjort under förändringsperioden? Hade du lett 

annorlunda? 

 

21. Vad tänker du på när du hör orden psykosocial arbetsmiljö? 

22. Hur var din psykosociala arbetsmiljö under omorganisationen? 

23. Vad skulle bidra till en god psykosocial arbetsmiljö?  

24. Hur långt ifrån/nära upplevde du din gentemot hur du tycker det borde vara? 

25. Påverkade den psykosociala arbetsmiljö dig och din tillvaro i sin helhet? På vilket 

sätt?  

26. Vad borde uppmärksammas för att främja ditt arbete i vanliga fall och mer specifikt 

vid omorganisation?  
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27. Hur ser en optimal arbetsplats ut för dig, där du kan prestera utefter din kapacitet när 

det råder förändring?  

28. Vad motiverar dig att gå till arbetet? Har du omvärderat det efter att ha genomgått 

en omorganisation? 

29. Ledarskap vid förändringsbeslut, hur ser du på det? På vilket sätt kan ledningen 

påverka din psykosociala arbetsmiljö i vanliga fall respektive vid omorganisation? 

30. Hur bör eller vad krävs för att du ska kunna arbeta som vanligt trots pågående 

förändringsarbete runtom på arbetsplatsen? 

 

Är det någonting mer du vill tillägga eller viktigt du vill framföra? 

 

 

Med reservation för inslag av andra följd- och utforskande frågor under respektive 

intervju och deltagare, samt att frågorna ställdes utan inbördes ordning och eventuellt att 

inte alla frågor ställdes. Deltagaren kan exempelvis redan ha tagit upp ämnet och 

området, en kontrollfråga ställdes för att bekräfta och undvika missförstånd. 

 

 


