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Föreliggande studie syftade till att belysa vilka negativa reaktioner en 

organisationsförändring kan orsaka. För att undersöka hur detta 

upplevdes intervjuades fem personalansvariga. De personalansvariga 

intervjuades enskilt i en semistrukturerad intervju. En deduktiv 

kvalitativ ansats valdes i kombination med en teoristyrd tematisk 

analys. De negativa reaktioner som förelåg var oro i form av 

anställningsotrygghet. Personalen kände även sorg och skuld samt 

besvikelse inför förändringen. Strategierna för att hantera de negativa 

reaktionerna var information och kommunikation samt att engagera 

personalen i förändringen. Rekrytering av förändringsbenägen 

personal var också av stor vikt. Slutsatsen var att de empiriska 

resultaten stämde väl överens med de teoretiska bidragen. 

Föreliggande studie bedömdes därmed kunna fungera som underlag 

för fortsatta diskussioner.  

 

 

Idag sker det stora förändringar i världen så som globalisering, teknisk utveckling och 

växlingar i det ekonomiska klimatet. Företag anpassar sig och överlever dessa 

förändringar genom olika organisationsförändringar (Mishra & Spreitzer, 1998). De 

senaste årens organisationstänkande har därmed fokuserat på förändring, nyskapande 

och omvandling (Abrahamsson & Andersen, 2005).  

 

Organisationsförändringar 

Då en organisation ständigt befinner sig i en förändringsprocess kan det vara svårt att 

beskriva var en organisationsförändring börjar eller slutar (Weick & Quinn, 1999). Det 

finns olika varianter av organisationsförändringar. Några exempel är 

kompetensutveckling, nyanställning, omorganisering av avdelningar och införande av 

nya rutiner. Det kan även finnas olika anledningar till att förändringarna sker. 

Forskningen fokuserar idag på nedskärning av personal samt vilka negativa reaktioner 

och konsekvenser som uppstår vid dessa förändringar. Självklart förekommer även 

positiva reaktioner och konsekvenser (Svensen, Neset & Eriksen, 2007). 

 

Det finns både interna och externa impulser till organisationsförändringar 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). Interna impulser kan utgöras av att organisationens 

medlemmar inför något nytt i verksamheten. Externa impulser kan utgöras av att 

företagets kunder vill ha en ny produkt eller att Riksbanken till exempel höjer räntan. 

Andra förändringsimpulser är neddragning eller utökning av personal. Företagen 

tvingas då se över organisationens struktur samt arbets- och auktoritetsfördelning, vilket 

kan resultera i att nya krav ställs på medarbetarnas kompetens.  

 

                                                             
*
 Ett stort tack till Erik Berntson för en enastående handledning av uppsatsen samt till alla 

personalansvariga som deltagit i intervjuerna. 
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Organisationsförändringar kan även vara mer eller mindre problematiska att genomföra. 

I en organisation utvecklar anställda olika vanor, attityder och beteenden gällande 

arbetet (Allcorn, 2005). Då organisationsförändringar försöker reformera redan 

etablerade vanor, attityder och beteenden, kan personal uppleva förändringsarbeten som 

oroande och problematiska. Dessa kan vara svåra att förändra vilket kan få 

konsekvensen att förändringen blir en komplicerad process (Allcorn, 2005). 

 

Personalens reaktioner på organisationsförändringar 

De senaste åren har organisationsmedlemmar drabbats eller berörts på olika sätt på 

grund av organisationsförändringar (Abrahamsson & Andersen, 2005). Personalen som 

berörs och drabbas kan därmed uppleva förändringen på olika sätt. Man kan reagera 

både positivt och negativt. Hirschman (1970) menar att medlemmar i en organisation 

kan visa missnöje inför sitt arbete på tre olika sätt. Dessa reaktioner benämns exit, voice 

och loyalty, varav exit och voice är de två vanligaste reaktionerna. Exit kan översättas 

till sorti, voice som protest och loyalty till lojalitet.  

 

Exit innebär att personalen väljer att lämna organisationen på grund av 

organisationsförändringen (Hirschman, 1970). Responsen har en destruktiv effekt då 

anställda lämnar organisationen utan att själva försöka påverka förändringen. 

Personalen visar aktivt ett missnöje gentemot organisationsförändringen i och med att 

de lämnar organisationen. Visserligen är det ett aktivt missnöjesyttrande, men exit har 

också den destruktiva konsekvensen att det inte blir uttalat vad personalen är missnöjd 

med.   

 

Voice består av att personalen försöker förändra policys, utfall och praxis genom att föra 

en dialog med företaget (Hirschman, 1970). De anställda försöker istället att vara 

deltaktiga och påverka förändringen. Man försöker på olika sätt tvinga fram en 

förändring genom att man försöker att få kontakt med medlemmar högre upp i 

organisationen, såsom ledningen och chefer.   

 

Vid reaktionen voice medvetandegörs ledning och chefer gällande personalens missnöje 

med förändringen (Hirschman, 1970). Det kan få konsekvensen att förändringsarbetet 

kan anpassas efter personalens behov. Reaktionen exit innebär däremot att chefer inte 

medvetandegörs om medarbetarnas reaktioner. På så sätt kan inte personalens missnöje 

till förändringen påverkas på något sätt och då väljer man att lämna organisationen.  

 

Den tredje reaktionen är loyalty, vilket innebär att personalen har en tro att andra 

medlemmar ska förbättra situationen (Hirschman, 1970). Lojala medlemmarna känner 

tillit till ledningen och vill därmed inte lämna organisationen. Istället för att lämna 

organisationen, reagerar medlemmarna genom att uppvisa en tystnad då de är 

övertygande om att situationen kommer att förbättras.   

 

En variant av organisationsförändringar är som tidigare nämnt nedskärning av personal. 

Mishra och Spreitzer (1998) utvecklade en modell som visar vilka reaktioner anställda 

kan uppleva vid nedskärning av personal (se figur 1). Modellen fokuserar på den 

kvarvarande personalen. De kvarvarande behåller sin anställning inom organisationen 

under organisationsförändringen. 
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Enligt Mishra och Spreitzer (1998) består personalens reaktioner av två underliggande 

dimensioner: konstruktiv/destruktiv och aktiv/passiv. Konstruktiva reaktioner 

synliggörs genom ökade arbetstimmar eller att personal inte upplever förändringen som 

ett hot. Destruktiva reaktioner uttrycks genom upplevelser av hot och minskad 

samarbetsvillighet. Aktiva reaktioner består av en känsla av tilltro att själv kunna 

hantera nedskärningen. Passiva reaktioner uttrycker sig bland annat genom att 

personalen inväntar ledningens besked och undviker problem. De två dimensionerna 

konstruktiv/destruktiv och aktiv/passiv resulterar i fyra responser vilket visar den 

kvarvarande personalens reaktioner på nedskärning. Reaktionerna kan vara: 

tillmötesgående, hoppfull, orolig eller cynisk.   

 

Tillmötesgående och hoppfull benämns som konstruktiva reaktioner då personalen inte 

upplever sig vara hotade eller skadade av nedskärningen (Mishra & Spreitzer, 1998). 

Orolig och cynisk benämns som destruktiva, eftersom man upplever sig vara utsatt för 

hot eller skada på grund av nedskärningen. Tillmötesgående och orolig är båda passiva 

reaktioner då man inte upplever sig ha förmågan att hantera förändringen. Reaktionerna 

hoppfull och cynisk benämns som aktiva responser då personalen känner att de har 

förmågan att hantera nedskärningen.  

 

Den oroliga reaktionen består av en känsla av ångest, minskad koncentration, en 

avsaknad av kontroll samt hjälplöshet (Mishra & Spreitzer, 1998). Dessa känslor 

kommer till uttryck genom att personalen är destruktiv och passiv. Destruktiv eftersom 

man ofta drar sig undan från sitt arbete. Passiv eftersom personalen förnekar 

förändringen. Den cyniska reaktionen är däremot en destruktiv och aktiv reaktion 

(Mishra & Spreitzer, 1998). Den innebär att individen ofta motarbetar förändringen. 

Reaktionen är aktiv då individen ofta försöker sabotera förändringen. Individen känner 

ofta ilska och avsky vilket kan visa sig genom ett proaktivt beteende.   

 

Ett exempel på negativa reaktioner på organisationsförändringar är att visa motstånd till 

förändringen (Allcorn, 2005). Motstånd kan ske både individuellt och i grupp där 

individen visar motvilja till förändring, målsättning, ledarskapsstilar samt arbetsplatsens 

och arbetets design. Motstånd kan uppstå vid organisationsförändringar då anställda 

saknar information samt upplever hot och oro. De anställda skapar då egna tankar om 

vad andra människor i organisationen menar eller tänker. Ifall dessa tankar inte blir 

korrigerade ökar risken för motstånd (Coghland, 1993).  

 

 

Figur 1.  Översättning av “Archetypes of Survivor Response” (Mishra & Spreitzer, s. 569, 1998). 
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Motstånd är inte en passiv reaktion utan en dynamisk och funktionell kraft. Orsaker till 

motstånd kan vara missförstånd, avsaknad av tillit samt låg tolerans för förändring 

(Kotter & Schlesinger, 1979). En annan orsak till motstånd kan vara att personalen vill 

uppmärksamma ledningen på de frågor som är speciellt viktiga (Piderit, 2000). 

Motstånd förekommer ofta hos de anställda som är ovilliga att acceptera eller 

implementera en organisationsförändring (Coghland, 1993).   

 

Likt alla individer har även organisationsmedlemmen en personlighetsstruktur fylld av 

konflikter (Allcorn, 2005).  För att skydda sig mot dessa konflikter använder individen 

omedvetna och välutvecklade försvarsmekanismer, i syfte att skydda sig från den ångest 

förändring kan orsaka (de Board, 1978). Ett sätt att skydda sig från ångesten är 

försvarsmekanismen projektion (Bovey & Hede, 2001). Den innebär att individen 

felaktigt och omedvetet tillskriver sina egna egenskaper till någon annan person (de 

Board, 1978). Det kan således innebära att individen omvandlar ett internt hot till ett 

externt hot. En studie av Bovey och Hede (2001) visade att individer som använder sig 

av försvarsmekanismen projektion visar i stor grad motstånd till förändringar.  

 

Mishra och Spreitzer (1998) kopplar samman reaktionerna orolig, tillmötesgående, 

cynisk och hoppfull med Hirschmans (1970) reaktioner exit, voice och loyalty. De 

förstnämnda författarna försöker även belysa vilka effekter och konsekvenser 

reaktionerna får för de anställda.  

 

Den tillmötesgående reaktionen består av att individen utför de arbetsuppgifter som 

organisationen kräver. Den tillmötesgående reaktionen kan kopplas till Hirschmans 

reaktion loyalty (Mishra & Spreitzer, 1998). Den tillmötesgående personalen upplever 

en lättnad och tacksamhet inför organisationsförändringen och följer de nya direktiv den 

kräver.  

 

Den cyniska reaktionen innebär istället att personalen känner ilska och avsky inför 

förändringen. Reaktionen kopplas samman med Hirschmans (1970) reaktion voice 

(Mishra & Spreitzer, 1998). Den cyniska reaktionen kan bestå av att personalen inte 

utför de arbetsuppgifter som krävs av dem, vilket innebär att det psykologiska 

kontraktet bryts. Det psykologiska kontraktet utgörs av relationen mellan en anställd 

och en organisation. Kontraktet är inte skriftligt utan består av en överenskommelse 

gällande vilka förväntningar och krav som finns gentemot anställd och organisation 

(Furnham, 2005).  

 

Både den hoppfulla och den cyniska responsen är aktiva reaktioner och kan därför 

kopplas samman med voice (Mishra & Spreitzer, 1998). Den hoppfulla reaktionen är 

däremot inte lika destruktiv som den cyniska. Den hoppfulla personalen försöker istället 

att diskutera fram eventuella lösningar på de problem som uppstår vid en 

organisationsförändring. Den tillmötesgående är passiv i sin reaktion medan den 

hoppfulla reaktionen innebär att personalens aktiverar sig själva i förändringsarbetet.  

 

Mishra och Spreitzer (1998) kopplar inte samman den oroliga responsen med exit, voice 

eller loyalty. Istället kopplas reaktionen samman med anställdas engagemang. Den 

oroliga reaktionen anses minska anställdas engagemang till organisationen (Mishra & 

Spreitzer, 1998). Reaktionen innebär också att anställda drar sig undan från arbetet, 

vilket kan innebära att anställda utför en försämrad arbetsprestation.  
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Slutligen kan anställdas negativa reaktioner uttrycka sig på olika sätt. 

Organisationsförändringar kan få individer att uppleva rädsla, oro, skuld, ångest, skam 

och avundsjuka samt hat (Baum, 1987, refererat i Allcorn, 2005). Anställda kan även 

känna sig otillräckliga, värdelösa, paranoida, uppslukade av organisationens makt och 

känna sig övergivna (Allcorn, 2005). De negativa reaktionerna kan vidare få effekter 

både för individen och för organisationen.  

 

Effekter av negativa reaktioner för individ och organisation 

Ahrne, Roman och Franzén (2003) menar att det finns åsikter gällande att samhället 

förändras alltför snabbt. Vidare anses konsekvensen vara att många människor inte 

hänger med i en utveckling som innebär att rutiner måste brytas samt arbetsplatser kan 

läggas ned eller förflyttas (Ahrne, Roman & Franzén, 2003). Organisationsförändringar 

kan orsaka negativa reaktioner, vilka chefer oftast försöker att undvika. Orsaken är att 

man fruktar att motstånd till förändringar kan ha negativa effekter på organisationen 

(Oreg, 2006).  

 

Det finns affektiva orsaker till att individer har negativa reaktioner inför förändring. 

Exempel på affektiva orsaker är oväntade konsekvenser av förändringen, inre belöning, 

makt och prestige (Oreg, 2006). I organisationsförändringar kan det förekomma att 

personalen upplever oro och osäkerhet inför den egna anställningen. Detta kallas för 

anställningsosäkerhet, något som kan bidra till att individen får sämre attityder till sitt 

arbete (Hellgren, Sverke & Isaksson, 1999). I en studie av Hellgren et al (1999) visade 

det sig att det finns olika konsekvenser av att personalen upplever anställningsotrygghet. 

Exempel på konsekvenser var sorg, smärta, stressymptom, ohälsa och sömnsvårigheter.  

 

I en studie av Vakola och Nikolaou (2005) visade det sig att stress orsakades av dåliga 

arbetsrelationer, orättvis lön och överbelastning. Stressen i sin tur ansågs orsaka 

negativa attityder gentemot organisationsförändringar. Vidare ansågs dåliga 

arbetsrelationer och frånvaron av socialt stöd vara den starkaste prediktorn för negativa 

attityder gentemot förändring. Organisationsförändringar kan innebära en ökad 

arbetsbörda för de anställda. En ökad arbetsbörda innebär en ökad risk för att anställda 

utför sämre arbetsuppgifter vilket kan ge effekter både för individen och för 

organisationen. En organisation med en personal som inte utför sitt arbete är självklart 

ineffektiv.  

 

Orsaker till att individer reagerar olika på organisationsförändringar 

Inom en personalgrupp kan individers reaktioner på förändringen skilja sig åt.  I en 

studie av Oreg (2006) visade det sig att en del anställda var mer positiva gentemot 

förändringen, medan andra var mer negativa. Orsakerna ansågs vara att en del av 

personalen hade större sannolikhet att uppleva negativa reaktioner och att motarbeta 

organisationsförändringen, jämfört med andra i personalen. Skillnaderna ansågs också 

bero på individernas förmåga att kunna påverka förändringen utifrån egen förmåga och 

individernas självständighet i förändringen (Oreg, 2006). Andra orsaker ansågs vara 

vilken mängd och kvalitet individen fick gällande informationen kring 

organisationsförändringen. Slutligen visade studien att anställdas inställning till 

förändringen påverkades av huruvida övrig personal visade motstånd till 

organisationsförändringen. Orsaken till att anställda hade negativa reaktioner till 

förändringen, ansågs vara på grund av att de var omgivna av kollegor som motarbetade 

förändringen.  
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Strategier för att hantera negativa reaktioner 

Organisationsförändringar sker inte alltid likartat eller enhetligt över hela 

organisationen. En chef kan därför bli bemött på olika sätt av sin personal i och med 

förändringen. Personal kan exempelvis uppmana sin chef till att besvara de frågor och 

bekräfta de svårigheter som finns med förändringen. Strategier för chefen att hantera 

dessa reaktioner är att förbereda analyser, planera och genomföra 

organisationsförändringen (Allcorn, 2005).  

 

Chefen kan även bli bemött med rädsla, konkurrens, undvikande, manipulation och att 

chefens kompetens utmanas (Allcorn, 2005). Personalen kan se fram emot förändringen, 

känna sig hotade, ha en upplevelse av likgiltighet eller känna sig utelämnade av 

förändringen. Chefen behöver vara medveten om alla dessa processer. Om chefen inte 

är medveten om detta finns risken att chefen främjar framtida motstånd och 

försvarshållningar gentemot förändringar. Chefen bör dessutom vara medveten om att 

denne påverkar de anställdas humör och sinnestillstånd. Då chefen upplever oro, 

frustation, osäkerhet, tidspress eller ilska är sannolikheten stor att individerna omkring 

chefen upplever samma typer av reaktioner (Allcorn, 2005).  

 

I organisationer diskuterar man inte idag hur snabbt eller effektivt 

organisationsförändringar kan genomföras (Allcorn, 2005). Istället funderar man över 

hur de kan skapa en trygg och säker miljö för nya upptäckter, analyser, planering, 

genomföranden samt responser till oavsiktliga konsekvenser. Ett synsätt på strategier 

för arbetet är att anställda bör delta, acceptera samt förstå förändringen. På så sätt kan 

motstånd undvikas genom att samtliga organisationsmedlemmar deltar i 

förändringsarbetet (Allcorn, 2005).  

 

En studie av Vakola och Nikolaou (2005) visade på vikten av att det finns goda och 

effektiva arbetsrelationer vid organisationsförändringen. Konflikthantering, effektiv 

kommunikation och utformande av stödjande arbetsrelationer ansågs även kunna bidra 

till positiva attityder gentemot en förändring. Företag ansågs behöva uppmärksamma att 

organisationsförändringar kan bidra till en större arbetsbörda för de anställda. Studien 

visade att ökad arbetsbelastning minskade de anställdas stöd till förändringen i de 

situationer där personalen hade en negativ attityd. Lösningen på problemet med 

negativa attityder ansågs vara att företagen noga planerar förändringen. På så sätt kan 

företagen skapa en välstrukturerad arbetsmiljö och ett välbalanserat arbetsschema vilket 

i sin tur minskar stress och osäkerhet (Vakola & Nikolaou, 2005).   

 

Sammanfattning av de teoretiska bidragen  

De teoretiska bidragen belyser sammanfattningsvis att personal kan ha olika negativa 

reaktioner till organisationsförändringar. Dessa reaktioner kan uttrycka sig som 

reaktionerna tillmötesgående, orolig, cynisk, hoppfull, exit, voice och loyalty. Det har 

visats sig att stress kan orsaka negativa attityder gentemot organisationsförändringar. 

Negativa attityder gentemot förändringen kan i sin tur förhindra förändringsprocessen. 

Ett annat hinder kan vara att individen upplever en anställningsotrygghet. Reaktionerna 

kan få effekter både för individen och för organisationen. De negativa reaktionerna 

påverkar personalens välmående, hälsa och arbetsprestation. Konsekvensen kan vara att 

organisationen får en ineffektiv personal. Det har visats sig finnas orsaker bakom att 

individer inom en personalgrupp reagerar med olika reaktioner på förändringen. En 

orsak visade sig exempelvis bero på individernas förmåga att kunna påverka utifrån 

egen förmåga och individernas självständighet i förändringen. 
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För chefer finns det olika strategier för att hantera de negativa reaktioner 

organisationsförändringar kan orsaka.  Chefen har ett ansvar gentemot personalen och 

bör vara medveten om vilka reaktioner som kan uppstå vid en förändring. Dessutom bör 

chefen vara medveten om att det egna humöret och sinnestillståndet kan påverka 

personalens känslor inför förändringen. Slutligen är det även viktigt att chefen 

uppmärksammar planeringen av organisationsförändringen och personalens delaktighet 

i förändringsarbetet. Personalens delaktighet, acceptans och förståelse av förändringen 

främjar ett positivt bemötande av organisationsförändringen.  

 

Syfte 

Föreliggande studie syftade till att belysa vilka negativa reaktioner en 

organisationsförändring kan orsaka. Frågeställningen utgick från att undersöka vilka 

negativa reaktioner fem personalansvariga upplevde förekom hos personalen. En andra 

frågeställning utgick från att undersöka hur de negativa reaktionerna hanterades av de 

intervjuade personalansvariga.  

 

Metod 

 

Studiens undersökningsdesign följde en kvalitativ deduktiv tematisk metod, vars syfte 

var att belysa vilka negativa reaktioner organisationsförändringar väckte hos personal 

samt hur reaktionerna hanterades av personalansvariga. Metoden utgick från olika 

teoretiska bidrag vilket sedan jämfördes med olika empiriska bidrag som erhållits via 

intervjuer. 

 

Deltagare 

Datamaterialet baserades på en man och fyra kvinnor, varav samtliga var mellan 40 och 

60 år. Samtliga deltagare hade ett personalansvar för en eller flera personalgrupper. 

Deltagarna arbetade på olika företag inom den privata sektorn och hade olika 

arbetsbefattningar: HR chef, HR manager businesspartner, två personalchefer och en 

personalansvarig. 

 

Fyra av informanterna samtalade om organisationsförändringar som skett på deras 

nuvarande arbetsplats, medan en deltagare talade om den näst senaste arbetsplatsen. 

Samtliga deltagare arbetade gentemot chefer och övriga medarbetare. Deltagarna 

ombads att besvara frågor kring den övriga personalens reaktioner och inte besvara 

frågor utifrån deltagarnas arbetsuppgifter gentemot cheferna.  

 

Undersökningsdeltagarna kontaktades via mitt personliga nätverk. Urvalskriterierna 

bestod av att informanterna hade varit med om en organisationsförändring, att de hade 

haft något slags personalansvar under förändringen och att de sinsemellan hade olika 

arbetsbefattningar.  

 

Föreliggande studie följde det Vetenskapliga Forskningsrådets etiska principer. 

Åtgärder för att säkra frivillighet och deltagarnas integritet bestod av två moment. Först 

informerades undersökningsdeltagarna via ett introduktionsmail (se bilaga 1). För att 

säkra deltagarnas anonymitet uppgavs inte deras eller organisationernas namn. 

Dessutom beskrevs eller namnsgavs inte företagen eller avdelningarna på ett ingående 

sätt. En av deltagarna ville inte beskriva sin arbetsbefattning mer än att hon hade ett 

personalansvar, vilket godkändes så hon inte ville uppge denna information. 
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Ett önskemål från min sida var givetvis att deltagarna skulle ha god erfarenhet av 

organisationsförändringar. Därför var det intressant att intervjua personalansvariga med 

olika erfarenheter. Därmed fanns ingen avgränsning gällande deras arbetsbefattningar 

eller arbetsuppgifter i förändringen. En del av de personalansvariga arbetade mer 

gentemot chefer än mot övrig personal, några satt i ledningsgruppen medan andra inte 

gjorde det. Förhoppningen var att olika arbetsbefattningar och olika erfarenheter skulle 

ge intervjusvar med stor omfattning.  

 

Deltagare 1, kallas ”B”, var personalchef. Hon ingick i ledningsgruppen i företaget vid 

organisationsförändringen. Förändringen genomfördes 2006 till 2007 och bestod av att 

företaget skulle effektiviseras genom att minska antalet medarbetare samt bilda en ny 

organisation. Nedskärningen av personal löstes genom pensionsavtalslösningar och 

uppsägningar. Samtliga anställda ombads att söka nya jobb i den nya organisationen.  

 

Deltagare 2, kallas ”C”, var den deltagare som inte ville meddela sin exakta 

arbetsbefattning. Hon valde istället att beskriva tjänsten som en personalansvarig med 

ansvar för kommunikations- och verksamhetsutveckling. ”C” var med i 

ledningsgruppen vid organisationsförändringen. Förändringen pågick under ett halvår 

under 2007 och bestod av att medarbetare fick byta arbetsplats på grund av en 

verksamhetsövergång. Dock innebar inte övergången nedskärning av personal. 

 

Deltagare 3, kallas ”H”, var personalchef och var med i ledningsgruppen under 

förändringsarbetet som pågick mellan 2001 och 2004. ”H” arbetade på ett företag vilket 

hade verksamheter i olika Nordiska länder. Förändringen bestod av att de olika länderna 

tillsammans bildade en ny Nordisk organisation, vilket resulterade i en nedläggning av 

de lokala ländernas olika avdelningar. Förändringen bestod närmare av nedskärning av 

personal, omplacering och uppsägning.  

 

Deltagare 4, kallas ”P”, var HR chef och var inte med i ledningsgruppen vid 

förändringen. Organisationsförändringen ägde rum för cirka tre år sedan och varade i tre 

månader. Förändringen bestod av en fusion av två bolag men bestod inte av nedskärning 

av personal.  

 

Deltagare 5, kallas ”K”, var en HR Businesspartner, vilket på arbetsplatsen kallades för 

personalman. Han ingick i ledningsgruppen och var med i beslutet att omorganiseringen 

skulle genomföras. Den ägde rum för cirka ett halvår sedan och varade under tre 

månader. Företaget beslutade att, av effektivitets- och kompetensskäl, bilda en 

gemensam systemsida. Däremot bestod inte förändringen av neddragning på personal.  

 

Datainsamling 

Varje intervju varade i cirka 40 till 60 minuter och spelades in. Informanterna 

intervjuades på deras arbetsplatser i november 2009. Genom en semistrukturerad 

intervjuform kunde intervjuproceduren bli mer öppen så att egna upplevelser blev 

centrala i intervjun samt att följdfrågor kunde förekomma. Dessutom gav intervjuerna 

deltagarna lika möjligheter att säga sina åsikter kring samma frågor. Vid 

intervjutillfällena ställdes även ett visst antal uppföljningsfrågor. Under intervjun 

informerades informanterna om etiska aspekter innan inspelningsutrustning sattes. 

Avsikten var att ge deltagarna möjlighet att avbryta sin medverkan i studien och att 

återigen få deras godkännande till att delta i intervjun (se bilaga 2). Efter intervjuerna 

raderades inspelningarna. 
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Föreliggande studie baserades på en förstudie som gjordes under författarens tidigare 

studier. Förstudien syftade till att pröva intervjuguide, frågeställning, metodansats och 

teoretiska bidrag inför den föreliggande studien. Förstudien visade att de fyra 

beståndsdelarna var funktionella, varav den föreliggande studien utgick från förstudiens 

beståndsdelar. Däremot bör det tilläggas att de teoretiska bidragen utvidgades och 

utvecklades i föreliggande studie, i syfte att ge läsaren tillräcklig bakgrund till ämnet.  

 

Analys 

Teorin hade bestämda fokus vilket föreliggande studien inriktade sig på. Detta benämns 

som en teoristyrd tematisk analys (Langemar, 2008). Motiveringen var att jag genom 

tidigare studier redan var insatt i ämnet samt i en del av litteraturen.  

 

Ljudupptagningarna transkriberades ordagrant strax efter intervjutillfällena. 

Transkriberingen av intervjuerna lästes sedan igenom vid ett flertal gånger. Avsikten 

med en noggrann läsning var att kunna kategorisera reaktionerna samt finna de mest 

centrala reaktionerna i de empiriska bidragen. Studien utgick från att jämföra de 

centrala reaktioner som framgick av de teoretiska bidragen med de centrala reaktioner 

som framgick av de empiriska bidragen. Metoden bestod vidare av att hitta centrala 

teman i litteratur samt i deltagarnas berättelser. Teman bestod av de mest centrala 

negativa reaktionerna och strategier för att hantera reaktionerna. Dessa teman 

presenterades sedan i föreliggande studies resultatdel. Viktiga citat redovisades i 

resultatet för att tydliggöra intervjusvar. 

 

Resultat 

 

De personalansvariga ansåg att personalen upplevde olika negativa reaktioner på 

organisationsförändringarna. De mest centrala reaktionerna presenteras under rubriken 

personalens reaktioner på organisationsförändringar. Vidare ansåg de 

personalansvariga att det fanns olika sätt att hantera negativa reaktioner i samband med 

organisationsförändringar. Dessa presenterades under rubriken strategier för att hantera 

negativa reaktioner.  

 

Personalens reaktioner på organisationsförändringar 

De centrala negativa reaktioner som ansågs orsakas av organisationsförändringarna var 

oro, sorg och skuld, besvikelse samt tystnad.  

 

Oro. 

Samtliga intervjupersoner menade att det förekom både negativa och positiva reaktioner 

vid den senaste genomförda organisationsförändringen. De ansåg också att det var en 

mindre del av personalen som reagerade negativt. Personalen ansågs inte visa motstånd 

till förändringen. Informanterna ansåg att oro var en av de negativa reaktioner som 

förekom bland personalen. Den oroliga reaktionen bestod av att de anställda upplevde 

en anställningsotrygghet, vilket visade sig genom en upplevd rädsla och osäkerhet inför 

sitt eget arbete och framtid. Ett sätt de personalansvariga ansåg att personalen visade 

oro, var att personalen projicerade sin oro på sina chefer. De anställdas projektion 

bestod av att de ställde frågor till chefen kring personalens framtid. En deltagare 

beskrev formuleringarna på frågorna på följande sätt: 
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Men de vanliga frågorna är ’vad kommer att hända med mig’, eh, ’hur ska min, 

min nya arbetsplats bli, vem ska min nya chef bli’.[…] Alltså, vet vi inte vad som 

ska hända va, då blir vi oroliga.  

 

En annan deltagare beskrev att personalen ställde svårhanterliga frågor till cheferna. 

Informanten beskrev det följande sätt:  

 

Då, det är ett ganska tungt ansvar tycker jag att våra chefer att hantera den 

dialogen och hantera svåra frågor och även känslorna som då, du 

projicerar ju dina känslor kanske på din chef. ’Vad fan, kan du inte ge mig 

några svar på den här frågan, du som är chef?’.  

 

Personalen ansågs visa sin oro på ytterligare sätt. Personalen samtalade ofta med 

varandra i korridorerna eller i lunchrummen på arbetsplatsen. Då personalansvariga 

kom in rummet tystnade personalen eller så bytte personalen samtalsämne. Deltagarna 

upplevde på så sätt att den oroliga personalen försökte exkluderade den 

personalansvariga från dessa samtal. En anledning till att samtala med varandra på detta 

sätt, ansågs vara att medarbetarna var oroliga inför sin framtid på företaget. Personalen 

ansågs exkluderade den personalansvarige från samtalen av två anledningar. Dels för att 

den personalansvariga var med i förändringsarbetet, dels för att den personalansvariga 

var med att fatta beslut kring medarbetarnas framtid. De anställda ansågs därmed 

uppleva en rädsla och oro inför att personalansvariga skulle få reda på 

samtalssinnehållen, då han eller hon hade auktoriteten att påverka personalens framtid.   

 

Ett annat sätt personalen visade oro ansågs vara att samtalen med varandra utvecklades 

till ryktesspridning. Istället för att inkludera den personalansvariga i samtalen, ta egna 

initiativ eller införskaffa information, spred personalen felaktiga rykten gällande 

organisationsförändringen. Intervjupersonerna ansåg att anställda på så sätt byggde upp 

felaktiga scenarion gällande organisationsförändringen. Trots att chefer meddelades 

relativt snabbt om att rykten cirkulerade i organisationen, upplevde informanterna att 

det vara problematiskt att ta tillbaka och dementera felaktig information. Därmed ansåg 

de personalansvariga att det var svårt att dämpa den oro som ofta uppkom vid 

ryktesspridning.  

 

Sorg och skuld. 

Personalen ansågs uppleva en sorg, vilket uttryckte sig som ledsamhet, ilska och 

bitterhet. Informanterna menade att anställda upplevde en sorg vid 

organisationsförändringarna verksamhetsövergång, sammanslagning och nedskärning 

av personal. Vid sammanslagning och verksamhetsövergång sörjde de anställda det 

gamla bolaget de nu tvingades lämna. Vid neddragning sörjde den kvarvarande 

personalen de medarbetare som tvingades lämna organisationen. Deltagarna ansåg att 

personalen upplevde en ilska och bitterhet över att en del av personalen fick stanna 

medan andra fick lämna organisationen.  

 

En annan uppfattning var att den kvarvarande personalen, eller de som inte blev berörda 

av förändringen, kände en skuld inför att andra fick lämna organisationen. Skulden 

kunde också bottna i att den kvarvarande personalen kände medlidande. En av 

deltagarna beskrev reaktionerna sorg och skuld på följande sätt: 
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Jag tror också att en viktig sak också, det är ju faktiskt att det fanns en sorg 

också i samband med, om du tänker dig att det är hundra, eller du jobbar i 

en enhet och tre utav dem i din gruppering blev övertaliga, då känner ju jag 

en skuld jag som fick ett jobb. Så skuldkänslor hos dem som fick ett jobb i 

förändringen och kan känna sig trygga. Och en sorg över att kanske dem 

som jag brukade gå och luncha med eller så där.  

 

Besvikelse. 

Personalen ansågs få information gällande organisationsförändringen innan, under och 

efter förändringen. Därmed ansåg intervjupersonerna att personalen var välinformerade 

kring organisationsförändringen. En annan uppfattning var att det fanns genomtänkta 

och strategiska planer bakom förändringen. Trots dessa förberedelser ansågs det 

föreligga en problematik gällande informationen kring organisationsförändringen. 

Problematiken ansågs bero på att alla processer och aspekter inte alltid kunde vara klara 

innan organisationsförändringen genomfördes. Deltagarna menade att det inte alltid 

fanns möjligheter till att informera personalen om förändringen. Konsekvensen blev att 

de anställda upplevde en ovisshet, misstänksamhet och besvikelse. Besvikelsen kunde 

uttrycka sig genom att personalen var arg, sur och frustrerad. 

 

Besvikelsen bestod inte enbart av att personalen inte fick tillräckligt med information.  

Deltagarna ansåg att de anställda även upplevde besvikelse gällande tidpunkten av 

informationen, oavsett när informationen levererades. Exempelvis ansåg en 

personalgrupp att de villa mottagit informationen tidigare, trots att informationen kom 

ett och ett halvt år i förväg. Den besvikelsen kunde exempelvis uttrycka sig på följande 

sätt: 

 

’Vilken dålig tajming ni har på att berätta de här nyheterna’. Det spelar 

ingen roll hur mycket man planerar, ’ja men vi tar det inte före jul, vi tar 

det inte på en fredag, vi tar det på en tisdag eller onsdag, vi stannar kvar i 

landet så att vi finns tillgängliga’. Man tycker att man hade gjort, liksom 

hur bra som helst, så var det alltid någon som bara så här ’Va?! Berätta det 

nu, ni har precis missat. Hade ni sagt det förut, i förra veckan, då hade jag 

kunnat söka in på Universitetet’. Så folk liksom tycker, de hittar alltid fel, 

det spelar liksom ingen roll hur bra man har gjort det för deras 

försvarsmekanism är ju liksom att, att hitta något hål i fasaden liksom. 

 

De anställda ansågs uppleva att företagen i vissa fall inte delade med sig av all 

disponibel information, vilket ansågs orsaka ilska och irritation. Deltagarna ansåg att 

personalen kände en misstänksamhet gentemot de personalansvariga, vilka misstänktes 

för att medvetet dölja information. Besvikelsen ansågs således orsaka en 

misstänksamhet. Vidare visade personalen en frustation över att vara utelämnad från 

informationen och organisationsförändringen. Besvikelsen ansågs också bottna i att 

andra organisationsmedlemmar diskuterade och planerade personalens framtid, utan att 

bjuda in de anställda i förändringsarbetet. En av deltagarna ansåg att de anställa 

upplevde besvikelsen på följande sätt:  

 

Man är frustrerad för man är ju inte med i projektet och man vet att det 

sitter några, tio eller femton personer inlåsta i ett rum och jag har inte 

tillgång till informationen som de har på väggarna och PC:n, men de 

diskuterar mig, de diskuterar min framtid och mitt jobb och organisationen 
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och hur vi ska jobba och jag vill vara med och diskutera allt det här. […] 

Man vet att det pågår ett förändringsarbete och att man inte är inbjuden 

och jag tror att det skapar frustation.  

 

Tystnad. 

Informanterna ansåg att personalens missnöje inför förändringen inte uttrycktes direkt 

till ledningen eller cheferna. Istället ansågs personalens reaktioner bestå av att de 

anställda visade en passivitet och tystnad i och med förändringen. Effekten av detta blev 

att man inte längre utförde förelagda arbetsuppgifter. Konsekvensen blev inte enbart en 

missnöjd och ineffektiv personal utan även en ineffektiv organisation. Istället för att 

aktivt påverka förändringen reducerade personalen organisationens effektivitet. 

 

Den tysta reaktionen innebar inte att personalen medvetet saboterade sin egen och 

organisationens effektivitet. Istället ansågs resultatet vara att personalen inte längre 

förmådde sig utföra sina arbetsuppgifter. En deltagare beskrev den tysta reaktionen och 

den reducerade koncentrationen likt ett vakuum: 

 

Det är ju alltid så, så som jag har sett i varje fall när det är en, och en större 

organisationsförändring, för så är det vissa som, eh, kanske inte gör det de ska 

göra hela dagarna utan får, eh, får, man är inte så koncentrerad. Man 

behöver, tänka, eller ta en promenad eller göra annat, eller göra det man inte 

ska. Så jag tror att man förlorade lite grann också, lite effektivitet. […] Ja min 

tolkning är att det blir ett typ av vakuum, man orkar inte riktigt ta tag i allting. 

Utan man gör det man precis behöver och ingenting mer.  

 

Strategier för att hantera negativa reaktioner 

Tidigare i föreliggande studie presenterades hur personalen reagerade på förändringen, 

vilket redovisades i fyra teman. Nedan presenteras informanternas åsikter kring vilka 

strategier som ansågs vara centrala för att hantera och åtgärda negativa reaktioner. Dessa 

var information och kommunikation, engagerad personal samt rekrytering av 

förändringsbenägen personal.  

 

Information och kommunikation. 

En strategi för att hantera negativa reaktioner ansågs vara att ha en god kommunikation 

under hela förändringsprocessen. De frågor som personalen ställde till sina chefer 

ansågs också kunna besvaras via att organisationen förde en god kommunikation. Dock 

upplevdes det vara problematiskt för de personalansvariga att föra en god 

kommunikation ut i organisationen. Kommunikationsmöjligheten ansågs kunna 

kompliceras av fackliga processer eller att personalansvariga inte hade tillgång till all 

information.  

  

De personalansvariga menade att då chefer upplevde oro och gav felaktig information till 

medarbetarna, var risken stor att de anställda tappade förtroende för ledningen och chefen. 

En uppfattning var att felaktig information och avsaknad av tillit, var två företeelser vilka 

inte borde förekomma i organisationsförändringar. Risken att de två företeelserna förekom 

vid organisationsförändringar, ansågs minska genom att upprätthålla en god 

kommunikation. En framtida strategi för detta ansågs vara att ha en tydligare och mer 

frekvent intern kommunikation. En informant beskrev den felaktiga informationen och den 

reducerade tilliten på följande sätt: 
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[…] En chef, uttrycker sig på ett felaktigt sätt, eller svarar felaktigt på en 

känslig fråga, till exempel hur många uppsägningsdagar eller några sådana 

som egentligen är en faktabaserad fråga, men de svarar fel, det kan ju få 

enorma konsekvenser. Och att man tappar förtroende för lednigen, för chefen 

är ju ledningen, oavsett om chefen sitter långt ner i hierarkin […]  

 

Det ansågs förekomma situationer där de personalansvariga saknade information under 

organisationsförändringen. En strategi för att ha tillräckligt god information att ge till 

personalen, ansågs vara att öka Human Resources (HR) delaktighet i organisationen. 

Vidare var en ståndpunkt att HR borde vara med i rummen där förändringsbesluten fattas. 

Deltagarna ansåg att konsekvenserna av att de personalansvariga saknade information att 

ge till personalen, var att personalen upplevde en ovisshet, oro och besvikelse. En strategi 

för de situationer där de personalansvariga saknade information, ansågs vara att 

kommunicera till personalen att information saknades. Det ansågs vara bättre att informera 

personalen att det saknades information, än att inte informera personalen överhuvudtaget. 

En deltagare beskrev detta på följande sätt: 

 

Eh, ja jag tror att det är å ena sidan så, så förstod alla logiskt att vi inte kunde 

ha svar på alla frågor, å andra sidan så känslomässigt, så kanske det ibland 

ändå var svårt att hantera men det, eh, det blev ju uppenbart att det var bättre 

att kommunicera att vi inte hade informationen än att inte säga någonting alls. 

Att liksom vara tydliga med om vad vi, vad vi kunde säga och inte säga. 

 

Engagera personal. 

En annan strategi till att hantera negativa reaktioner ansågs vara att försöka skapa en 

engagerad personal vilket i sin tur ansågs skapa en delaktighet. Informanterna ansåg att de 

anställda, trots att personalen inte satt på chefs- eller specialistpositioner, hade goda 

resurser att erbjuda organisationsförändringen. En ståndpunkt var att utnyttja personalens 

expertis genom att förlita sig på att organisationen anställt kompetent personal. Syftet med 

en delaktig personal var inte enbart att de anställda skulle få en mer positiv inställning till 

förändringen. Ståndpunkten var också att organisationen kunde förbättra förändringsarbete 

genom att engagera personalen i förändringsarbetet. Informanterna menade att 

förändringsarbetet förbättrades av en delaktig personal eftersom delaktigheten ansågs 

minska de anställdas upplevda ovisshet och osäkerhetskänslor. En deltagare beskrev 

strategin på följande sätt: 

 

Men, ja, så jag tror liksom att engagemang, engagera, det finns alltid 

människor som är goda resurser fast de inte sitter på något chefsjobb eller 

inte sitter på något specialistjobb men det finns mycket sunt förnuft och 

klokskap som man kan använda sig utav. Människor som också är mer 

orädda inför en förändring.  

 

Rekrytering av förändringsbenägen personal. 

Det ansågs vara nödvändigt för organisationer att rekrytera förändringsbenägna individer. 

De personalansvariga uppmärksammade däremot ett vanligt förekommande problem. De 

menade att arbetssökande i rekryteringsprocesser beskrev sig som förändringsbenägna 

enbart för att det i dagens arbetsliv anses vara en attraktiv egenskap. En deltagare beskrev 

problemet på följande sätt: 

 



 

14 
 

Sen, sen såg jag någonstans, det vet jag inte, det har jag inget vetenskapligt 

belägg för, men jag såg någonstans att det bara är en av fem av oss som 

egentligen är äkta förändringsbenägna va. Oavsett generation. Så att, som 

verkligen tycker att det är super kul. Sen är det fyra av fem som tycker att det 

är lite kinkigt. […] Exakt. För det är så fint att vara det nu för tiden, alla ska ju 

vara Superman och Superwomen, flexibilitet till tusen. 

 

Organisationer ansågs därför behöva påpeka för arbetssökande att företaget söker 

förändringsbenägen personal på grund av att företagets affärsprocess består av ständig 

förändring. Då organisationer uppmärksammar den arbetssökande på detta sätt, ansåg 

informanterna att organisationen och den arbetssökande kunna diskutera huruvida 

individen skulle platsa i organisationen. En deltagare beskrev problematiken med 

rekryteringsprocessen på följande sätt: 

 

Och det handlar väl också om att när man rekryterar människor, om du är en i 

en organisation där en del av själva affärsprocessen är att förändra så måste 

man också ha människor, som, som förstår det, och därmed vara tydlig med att 

saker och ting kan förändras. 

 

Diskussion  

 

Föreliggande studie syftade till att belysa vilka negativa reaktioner en 

organisationsförändring kan orsaka. Frågeställningen utgick från att undersöka vilka 

negativa reaktioner personalansvariga upplevde förekom hos personal. En andra 

frågeställning utgick från att undersöka hur de negativa reaktionerna hanterades av de 

personalansvariga.  

 

Föreliggande studies resultat visade att informanterna ansåg att personalen upplevde 

olika negativa reaktioner på grund av organisationsförändringarna. Reaktionerna oro, 

sorg och skuld, besvikelse samt tystnad var fyra centrala teman i de personalansvarigas 

intervjuer. Resultatet visade även att strategier för att hantera negativa reaktioner var 

information och kommunikation, engagera personal och rekrytering av 

förändringsbenägen personal.  

 

Personalens reaktioner på organisationsförändringar 

Resultaten visade att de personalansvariga ansåg att de anställda upplevde oro, sorg och 

skuld, besvikelse samt tystnad.  

 

Oro. 

Resultaten visade att oro var en av de negativa reaktionerna informanterna ansåg att 

personalen upplevde i och med organisationsförändringen. Liksom tidigare forskning 

indikerade resultaten att anställda har en tendens att uppleva oro, rädsla och ångest i och 

med organisationsförändringar (Baum, 1987, refererat i Allcorn, 2005). En egen 

tolkning var att den oroliga reaktionen i resultaten var passiv och destruktiv. Likt 

Mishra och Spreitzers (1998) oroliga reaktion ansåg jag att personalens oro var passiv 

och destruktiv då de inte tog initiativ till att påverka eller förändra 

organisationsförändringen.  

 

En annan egen tolkning var att personalens oro kunde kopplas samman med Hirschmans 

(1970) voice. Reaktionen oro ansågs kunna kopplas samman med voice då personalen 
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gick till chefen och ställde frågor samt samlades i korridorer och spred falska rykten. 

Möjligen var personalens frågor och rykten en passiv protest mot förändringen. Vidare 

ansåg jag att personalens oro kunde kopplas samman med Hirschmans (1970) loyalty. 

Trots att anställda ställde frågor och spred rykten tog de inte initiativ till att konstruktivt 

försöka förändra organisationsförändringen. Den oroliga reaktionen bestod av att 

personalen visade missnöje, men de försökte inte förändra organisationsförändringen. 

Därmed anser jag att personalens oro kunde kopplas samman med Hirschmans (1970) 

voice och loyalty.  

 

Enligt egen mening kunde reaktionen oro även kopplas samman med 

anställningsotrygghet. Orsaken till att dessa kopplades samman var att resultaten visade 

att personalen ständigt ställde frågor om deras arbeten och framtid. Frågorna om deras 

anställning var enligt min egen mening ett uttryck för upplevd anställningsotrygghet. 

Effekter av upplevd anställningsotrygghet har visats sig vara sorg och smärta, 

stressymptom, ohälsa och sömnsvårigheter (Hellgren et al, 1999). Resultaten visade att 

personalen upplevde sorg i och med förändringen. Dock visade inte resultaten att sorgen 

uppstod specifikt på grund av anställningsotrygghet.  

 

I syfte att skydda sig från den ångest organisationsförändringar orsakar kan individer 

omedvetet använda försvarsmekanismen projektion (de Board, 1978). Resultaten visade 

att personalens projektion bestod av att de ständigt ställde frågor till sin chef (de Board, 

1978). Enligt egen mening var projektion en försvarsmekanism personalen tillämpade i 

syfte att hantera sin oro. Ett annat sätt att hantera oron var genom spridning av rykten. 

Möjligen dämpades personalens oro genom att de tillsammans samlades och spred 

rykten. Vidare var en egen tankegång att personalen fann stöd av varandra då de 

tillsammans diskuterar organisationsförändringen. Dock har inte föreliggande studies 

tidigare forskning presenterat att personalens negativa reaktioner består av 

ryktesspridning.  

 

Sorg och skuld. 

Resultaten visade att sorg och skuld var två reaktioner informanterna ansåg att 

personalen upplevde i och med organisationsförändringen. Sorg ansågs uppstå då 

anställda tvingades lämnade sitt gamla bolag för att börja arbeta för en ny organisation. 

Sorg ansågs också uppstå då medarbetare tvingades lämna företaget. Resultaten stämde 

inte överens med föreliggande studies tidigare forskning. De presenterade teoretiska 

bidragen visade inte att sorg förekommer på grund av organisationsförändringar. 

Exempelvis kopplade inte de empiriska bidragen samman personalens sorg med 

anställningsotrygghet, likt Hellgren et al (1999).  

  

Resultaten visade även att personalen ansågs uppleva en skuld vid 

organisationsförändringen. Den kvarvarande personalen ansågs uppleva en skuld 

eftersom de fick behålla sin anställning medan andra tvingades lämna företaget. 

Gällande reaktionen skuld stämde inte resultaten överens med föreliggande studies 

tidigare forskning. Organisationsförändringar har inte i föreliggande studies tidigare 

forskning visat sig orsaka reaktionen skuld. Däremot har tidigare forskning visat att 

individer kan uppleva skam i och med organisationsförändringar (Baum, 1987, refererat 

i Allcorn, 2005). Dock anser jag att sorg och skuld är två skilda reaktioner.  

 

Enligt egen mening kunde sorg och skuld kopplas samman med den oroliga reaktionen 

som presenterades av Mishra och Spreitzer (1998). Anledningen ansågs vara att 
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personalens reaktioner var passiva och destruktiva. Sorg och skuld ansågs vara passiva 

då reaktionerna inte innebar att personalen aktivt förändrade eller påverkade 

förändringen. Enligt min mening ansågs reaktionerna vara destruktiva då personalen 

inte verkade förmå sig att blicka framåt i den nya organisationen. Personalen verkade ha 

svårigheter med att se de möjligheter organisationsförändringen skulle kunna komma att 

skapa. Jag anser att de anställdas sorg och skuld visade att deras empati inte låg i den 

nya organisationen utan i det gamla bolaget och hos de gamla medarbetarna.   

 

Enligt min mening kunde även sorg och skuld kopplas samman med Hirschmans (1970) 

loyalty. Möjligen var personalens sorg och skuld en form av lojalitet då den kvarvarande 

personalen sörjde sina gamla medarbetare och det gamla bolaget. En tanke var att 

personalen visade lojalitet till organisationen då de anställda sörjde ett företag de trivts 

att arbeta med.  

 

Besvikelse. 

Resultaten visade att informanterna ansåg att personalen upplevde en besvikelse i och 

med organisationsförändringen. Resultaten pekade på att besvikelsen ansågs uttrycka 

sig genom att personalen uppvisade en ovisshet, misstänksamhet, ilska och frustration. 

Personalen ansåg också att de inte fick tillräckligt med information om förändringen. 

Informanterna ansåg att frustrationen och besvikelsen bottnade i att personalen inte var 

inbjuden till förändringsarbetet. Dock visade inte föreliggande studies tidigare forskning 

att organisationsförändringar orsakar reaktionen besvikelse. 

 

Enligt min mening kunde personalens förhoppning om att bli mer delaktig i 

förändringen kopplas samman med Hirschmans (1970) voice. Orsaken till 

sammankopplingen var att jag ansåg att personalen, via sin uttryckta besvikelse, 

försökte föra en dialog med företaget. Via en uttryckt besvikelse försökte möjligen 

personalen meddela organisationen att de var missnöjda med informationsflödet i 

företaget.  

 

Enligt min mening var besvikelsen en aktiv och konstruktiv reaktion. Men jag anser 

också att reaktionen var passiv och destruktiv. De anställda uttryckte aktivt ett missnöje 

med förändringen. Samtidigt försökte de inte att förändra genom att aktivt utföra 

konstruktiva handlingar. En egen reflektion var därmed att besvikelsen kunde kopplas 

samman med den oroliga reaktionen som presenterades av Mishra och Spreitzer (1998). 

Personalens besvikelse uttryckte att de önskade mer information kring förändringen. 

Önskan om mer information ansågs enligt min egen mening kunna kopplas samman 

med Mishra och Spreitzers (1998) oroliga reaktion. Likt den oroliga reaktionen 

uttryckte personalens besvikelse, att de ansåg sig ha för lite få resurser för att hantera 

förändringen.  

  

Tystnad. 

Resultaten visade att de personalansvariga ansåg att personalens negativa reaktioner 

bestod av en tystnad. Istället för att meddela sitt missnöje till ledning och chefer, ansågs 

personalens tysta reaktion bestå av att de inte längre utförde sitt arbete. Däremot ansågs 

inte personalens tysta reaktion bestå av att de anställda medvetet saboterade sitt arbete. 

Resultaten talade istället för att den tysta reaktionen bestod av att personalen upplevde 

en minskad koncentration. Enligt Mishra och Spreitzers (1998) modell var minskad 

koncentration en komponent i den oroliga reaktionen. Därmed ansåg jag att tystnad 

kunde kopplas samman med Mishra och Spreitzer (1998) oroliga reaktion.  
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Det bör däremot tilläggas att resultaten talade för att det var den minskade 

koncentrationen som fick personalen och organisationen att bli ineffektiv. Resultaten 

visade således inte, likt föreliggande studies tidigare forskning, att ineffektiviteten 

orsakades av en ökad arbetsbörda (Vakola & Nikolaou, 2005).  

 

Tidigare forskning har visat att personalens tystnad uppstår då den lojala personalen är 

övertygad om att situationen kommer att förbättras (Hirschman, 1970). Enligt egen 

mening kunde därför personalens tystnad kopplas samman med Hischmans (1970) 

loyalty. Möjligen försökte personalen genom en tystnad visa organisationen att de 

anställda passivt inväntade en förändring men att de aktivt inte ville vara med i 

förändringsarbetet. Vidare ansågs personalens tystnad även kunna kopplas samman med 

Mishra och Spreitzers (1998) tillmötesgående reaktionen. Den tysta reaktionen ansågs 

vara passiv då personalen inte uttryckte sitt missnöje verbalt genom att prata med den 

personalansvariga. En annan egen reflektion var att den tysta reaktionen var en aktiv 

och destruktiv reaktion likt den cyniska reaktionen (Mishra & Spreitzer, 1998). Dock 

indikerade inte resultaten att personalen motverkade eller saboterade förändringen. 

Däremot försökte personalen destruktivt och aktivt visa ett missnöje till förändringen.  

 

Det har i tidigare forskning visat sig att individer kan känna sig otillräckliga, värdelösa, 

paranoida, uppslukade av organisationens makt och känna sig övergivna (Allcorn, 

2005). Personalens uppgivenhet kan möjligen orsaka de anställdas tystnad. Möjligen 

borde personalansvariga inse att den tysta reaktionen är en antydan att deras anställdas 

välmående och hälsa försämrats på grund av organisationsförändringen. Enligt min 

mening var personalens tystnad ett uttryck för ett behov av trygghet eftersom jag anser 

att reaktionen bottnade i en upplevelse av hot och rädsla.  

 

Strategier för att hantera negativa reaktioner 

Resultaten pekade på att informanterna ansåg att det fanns tre olika strategier för att 

hantera negativa reaktioner: information och kommunikation, engagera personal samt 

rekrytering av förändringsbenägen personal.  

 

Information och kommunikation. 

Resultaten visade bland annat att personalen upplevde en ovisshet kring 

organisationsförändringen. Likt tidigare forskning indikerade resultaten att en strategi 

för att dämpa personalens ovisshet, var att upprätthålla en god intern information och 

kommunikation i organisationen (Vakola & Nikolaou, 2005). Vidare ansåg de 

personalansvariga att det var viktigt att ha en god kommunikation, goda arbetsrelationer 

och god planering i syfte att hantera personalens negativa reaktioner. Däremot visade 

inte resultaten likt tidigare forskning att konflikthantering och utformning av stödjande 

arbetsrelationer var användbara strategier (Vakola & Nikolaou, 2005).  

 

Vidare pekade inte resultaten på att det var viktigt att chefer var medvetna om 

eventuella reaktioner i förändringar, vilket tidigare forskning har visat (Allcorn, 2005). 

Tidigare forskning har visat att då chefer upplever oro, frustation, osäkerhet, tidspress 

eller ilska, är sannolikheten stor att personalen upplevde dessa reaktioner (Allcorn, 

2005). Därmed uppmärksammade inte informanterna att chefers eller 

personalansvarigas strategier kan bestå av att upprätthålla en egen god sinnestämning 

och positiv inställning till förändringen. Möjligen kan en framtida strategi bestå av att 

personalansvariga ser till att chefer är positiva så att personalen i sin tur kan ha en trygg 

och positiv inställning till förändringen.  
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En ytterligare egen tolkning var att personalens besvikelse över att information 

saknades, egentligen var ett uttryck för att personalen saknade förståelse och empati 

från de personalansvarigas sida. Möjligen uttryckte personalen ett behov av information 

och kommunikation då de anställda egentligen ansågs behöva förståelse och empati från 

de personalansvarigas sida. En egen reflektion var att en framtida strategi kan utgå från 

att anställda behöver personalansvariga som visar en inlevelse för den enskilda 

individens påfrestningar. Slutligen ansåg jag att strategin att upprätthålla en god 

information och kommunikation kan vara en sådan strategi.  

 

Engagera personal. 

Likt tidigare forskning visade resultaten att en annan strategi var att engagera 

personalen i förändringen. Det har visats sig att ett sätt för att hantera negativa 

reaktioner är att anställda deltar, accepterar samt förstår förändringen (Vakola & 

Nikolaou, 2005). Det har även visat sig att strategin att engagera personalen i sin tur 

skapar en delaktighet (Vakola & Nikolaou, 2005).  

 

Resultaten pekade på att kommunikationsmöjligheten komplicerades av fackliga 

processer eller att personalansvariga inte hade tillgång till all information. 

Informanterna ansåg att det fanns tillfällen då de personalansvariga inte hade 

information att ge personalen. Möjligen blev det i dessa situationer problematiskt för de 

personalansvariga att engagera personalen i förändringsarbetet. Utan information var det 

möjligen svårt för de anställda att delta och påverka organisationsförändringen. 

 

Rekrytering av förändringsbenägen personal. 

Resultaten visade att deltagarna ansåg att organisationer vilka utför 

organisationsförändringar, behöver rekrytera personal som kan hantera olika 

förändringar. Därmed visade resultaten att en ytterligare och nödvändig strategi ansågs 

vara att rekrytera förändringsbenägen personal. Dock uppmärksammade inte de 

presenterade teoretiska bidragen att rekrytering är en strategi för att hantera reaktioner i 

och med organisationsförändringar.  

 

Utöver att informanterna menade att organisationer behöver förändringsbenägen 

personalen, uppmärksammade de personalansvariga att arbetssökande felaktigt kan 

beskriva sig som förändringsbenägna i rekryteringsprocesser. Därmed ansågs en strategi 

vara att i rekryteringsprocessen verkligen undersöka huruvida arbetssökande önskar att 

arbeta i en föränderlig organisation eller inte.   

 

Slutligen anser jag att föreliggande studies tidigare forskning och empiriska bidrag 

stämde väl överens med varandra. Det fanns undantag där teori och empiri inte stämde 

överens. Exempelvis uppmärksammade inte tidigare forskning ryktesspridning, skuld, 

besvikelse eller rekrytering av förändringsbenägen personal.   

 

Metoddiskussion 

Då föreliggande studie ville undersöka hur personalansvariga upplevde att personalen 

reagerade på organisationsförändringar, ansågs en kvalitativ metod vara lämplig. Vidare 

bestod metoden av en teoristyrd tematisk analys. Metoden utgick från de reaktioner och 

strategier vilka tidigare forskning har visat förekommer vid organisationsförändringar. 

De teoretiska bidragens reaktioner och strategier jämfördes sedan med de empiriska 

bidragen. Detta presenterades sedan i olika teman. Anledningen att metoden bestod av 

teoristyrd tematisk analys var att föreliggande studies författare redan var insatt i ämnet 
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genom tidigare studier. Dessutom fanns det framförallt ett intresse av att undersöka hur 

väl den tidigare forskningen stämde överens med informanternas reaktioner och 

strategier. 

 

Anledningen att intervjua personalansvariga kring de anställdas reaktioner var att 

intresse fanns för att belysa personalansvarigas arbeten i förändringsarbeten. Därmed 

fokuserade studien även på de strategier som ansågs vara lämpliga för att kunna hantera 

reaktionerna. Författare till föreliggande studie ville således uppmärksamma 

personalens reaktioner men även de personalansvarigas upplevelser och strategier. Dock 

bör det uppmärksammas att en nackdel med föreliggande studie var att studien inte 

belyste de anställdas perspektiv. Detta kunde varit intressant då det var just de anställdas 

reaktioner uppsatsen diskuterade.  

 

Föreliggande studies resultat ansågs kunna vara underlag för framtida diskussioner 

gällande genomförandet av framtida organisationsförändringar. Den föreliggande 

studien ansågs också kunna ge inblick och ge nya idéer till undersökningsområdet. 

Vidare ansågs den kvalitativa generaliserbarheten i allmänna drag vara god. Exempelvis 

var intervjuguiden utformad så att studien undersökte informanternas egna upplevelser. 

Genom en semistrukturerad intervjuform kunde intervjuproceduren bli mer öppen så att 

egna upplevelser blev centrala i intervjun samt att följdfrågor kunde förekomma. 

Dessutom gav intervjuerna deltagarna lika möjligheter att säga sina åsikter kring samma 

frågor. 

 

Studiens författare valde teman utifrån vilka reaktioner som var mest förekommande 

och namngav sedan teman utifrån deltagarnas svar. Vid inordnandet av teman och 

informanternas svar, kunde intersubjektivitetens reproducerbarhet ifrågasättas. Detta 

innebär att jag ifrågasätter huruvida andra bedömare skulle kommit fram till 

föreliggande studies teman av reaktioner.  

 

Validiteten sågs som tillfredsställande då fyra kvinnor och en man från olika företag gav 

likartade resultat. För att stärka studiens validitet medtogs citat för varje tema i studiens 

resultatdel. Validiteten kan dock ha försämrats av att informanterna besvarade frågorna 

enligt rådande kollegial konsensus. Informanterna kan även ha upplevt ämnet som 

känsligt och därmed haft en rädsla över att uttala sig kritiskt kring anställda de haft 

ansvar inför. Samtidigt bör det tilläggas att deltagarna medverkade frivilligt och 

anonymt. Validiteten kan också ha försämrats av att deltagarnas arbeten exempelvis 

bestod av att arbeta gentemot chefer. Möjligen utgick informanterna från chefernas 

upplevelser av personalens reaktioner. Detta kunde föreliggande författare inte hindra 

mer än att be dem att besvara intervjufrågorna utifrån deltagarnas upplevelser av de 

anställdas reaktioner.  

 

Vidare kan validiteten ha försämrats då metodansatsen utgick efter de fem 

informanternas upplevelser. Metoden innebar en risk för att informanterna upplevde 

personalens reaktioner på ett felaktigt sätt. Möjligen blev föreliggande studie mer 

komplicerad att applicera som jämförelsematerial, då personalansvariga beskrev hur 

andra individer upplevt en organisationsförändring. Möjligen hade det varit mer 

fördelaktigt om studien undersökte personalens reaktioner.  

  

Genom att ordagrant återge ljudupptagningen, försökte föreliggande studies författare 

minimera det tolkningsinflytande som sker under transkribering. Dock fanns det en 
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begränsning då det var samma person som intervjuade och transkriberade.  Det fanns 

inga begränsningar gällande vilken arbetstitel, vilket företag eller vilken typ av 

organisationsförändring deltagarna hade erfarenheter av. Föreliggande studies författare 

begränsade inte uppsatsen på grund av att ett tillgänglighetsurval valdes. Vidare 

begränsning valdes inte i syfte att försöka få en större omfattning i studiens resultat. 

Omfattningen ansågs bli större av att deltagarna hade olika bakgrunder och erfarenheter.  

 

Avslutande reflektioner 

I dagens organisationer sker det ständigt förändring och anpassning till omvärlden. 

Därmed fann jag det intressant att belysa hur personal kan vara negativa till ett sådant 

vanligt förekommande fenomen som organisationsförändringar.  

 

Då föreliggande studies teoretiska och empiriska bidrag stämde väl överens med 

varandra, verkar inte organisationer sakna information eller kunskap kring vilka 

reaktioner organisationsförändringar kan orsaka. Istället verkar en svårighet vara att 

organisationer kräver förändringsbenägen personal, fastän individer kan uppleva 

förändring som något problematiskt. Möjligen är det inte organisationsförändringen 

individerna visar negativa reaktioner inför. Missnöjet kan istället tänkas bottna i att 

personalen upplever det orättvist att de måste anpassa sig efter organisationen, medan 

organisationen inte verkar behöva anpassa sig efter de anställda. Vidare kan missnöjet 

bottna i att förändringen inte sker med personalens behov som utgångspunkt. En egen 

slutsats var därför att orsaken till att personalen reagerar negativt på förändringar var att 

de inte upplever sig vara prioriterade eller uppmärksammade i 

organisationsförändringen.  

 

Det har visat sig att organisationsförändringar kan rubba individens attityder, vanor, 

trygghet och rutiner (Allcorn, 2005). Intervjupersonerna uppmärksammade att individer 

kan reagera olika när rutiner förändras, då anställda har olika behov av trygghet och 

rutiner. Tidigare forskning har visat att vissa individer är mer positiva gentemot 

förändring än andra (Oreg, 2006). Därmed var en annan egen slutsats att negativa 

reaktioner kunde bland annat förekomma på grund av att personalen var negativa och 

missnöjda som individer.  

 

Vidare ansåg informanterna att organisationer bör se till att de rekryterar 

förändringsbenägen personal när organisationers affärsidéer består av att genomföra 

organisationsförändringar. Dock bör det tilläggas att det kan vara lättare sagt än gjort att 

rekrytera individer som är bekväma med att vanor och rutiner förändras. Arbetssökande 

kan felaktigt uttrycka att de är förändringsbenägna i en rekryteringsprocess, fastän 

individen upplever förändringar som något negativt. Enligt min egen åsikt bör 

organisationer utveckla goda och effektiva strategier i rekryteringsprocesser för att 

hantera dessa problem. Exempelvis skulle organisationer kunna ge arbetssökande olika 

arbetsprover i rekryteringsprocessen. Proven skulle till exempel kunna pröva den 

arbetssökandes stresstålighet, tålamod, kreativitet och benägenheten att förändras. 

 

Enligt min egen mening är det mindre lyckat att organisationer kräver att individer ska 

vara positiva gentemot förändring, då individer egentligen kan uppleva 

organisationsförändringar som problematiskt och påfrestande. Därmed ställer jag mig 

frågan om det verkligen är möjligt att undvika att negativa reaktioner uppstår på grund 

av organisationsförändringar. Möjligen kommer det därmed vara problematiskt för 
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personalansvariga att i framtiden finna välfungerande och effektiva strategier för att 

hantera negativa reaktioner.    

 

Med föreliggande studie i bagaget skulle det vara intressant att undersöka ifall negativa 

reaktioner kan reduceras av att organisationer erbjuder personalansvariga individuell 

handledning, innan det pratiska förändringsarbetet tar vid. Personligen anser jag att de 

personalansvariga är i behov av ett emotionellt stöd i förändringsarbetet då de ska 

komma att hantera andra individers emotionella reaktioner på förändringen. Det 

emotionella stödet borde organisationer erbjuda i form av att en extern 

organisationskonsult handleder de personalansvariga under planeringsstadiet av 

förändringen. Organisationskonsultens handledning skulle eventuellt kunna bestå av att 

personalansvariga enskilt får anvisningar hur personalens negativa reaktioner kan 

hanteras.  

 

Avslutningsvis kan en framtida studie belysa huruvida negativa reaktioner kan 

reduceras av att personalansvariga erbjuder enskilda terapeutiska samtal och interaktiva 

seminarium. Framtida studier skulle även kunna belysa att de personalansvarigas 

förändringsarbeten bör utgå från personalens individuella behov så att anställda 

upplever trygghet och positivt främjar förändringen.  
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