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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om en organisationsförändring och vilken syn och delaktighet som 

medarbetarna i organisationen känner inför denna förändringsprocess. Syftet med min uppsats 

är således att studera hur medarbetare upplever organisationsförändringen och vad de har för 

förväntningar eller farhågor relaterade till den. Jag har använt mig av en kvalitativ metod med 

semistrukturerade frågor. Det teoretiska ramverket som jag använt mig av är 

organisationskultur, organisationsförändring, motstånd och delaktighet vid förändringar. 

Resultatet av uppsatsen visar på att de är möjligt att åstadkomma en god 

organisationsförändring. Det är viktigt att ledningen gör alla medarbetarna så delaktiga som 

möjligt i besluten för att minska motståndet. Delaktighet kan vara viktigare än nödvändighet 

när det gäller attityder till förändringen. 
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1. Inledning och bakgrund 

Inledande kommer en bakgrund till problemet presenteras som sedan kommer att följas av en 

problemformulering som vidare mynnar ut i uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter 

följer uppsatsens avgränsningar och disposition. 

Begreppet organisationskultur började debatteras flitigt och expanderade kraftigt i början av 

80- talet. Det skapades en viss förvirring kring benämningen av de olika begreppen som 

användes och en misstro mot organisationskultur som ett vetenskapligt område skapades 

(Alvesson 2008). Flera olika studier har genomförts av vad en organisationskultur kan 

påverka och ha för mening för organisationen, man brukar tala om en företagsanda. En 

organisation som är känd för sin starka företagsanda är IKEA. Många studier och böcker har 

skrivits för att ta reda på hur denna anda är uppbyggd och vilken roll den egentligen spelar för 

organisationen (Bakka 2006, Salzer- Mörling 1998). 

Organisationskultur är ett komplext begrepp, i stort kan det definieras som ”för givet tagande” 

antaganden som täcker in hur gruppmedlemmar ser både på sina externa relationer med 

utomstående miljöer men också sina interna relationer med varandra. Om gruppen har delad 

historia så kommer dessa antaganden riktas mot varandra och skapat ett mönster. Om kulturen 

har skapats i ovanstående termer så kommer kulturen att påverka de flesta aspekter inom 

organisationen, dess strategi, struktur, processer, belöning och kontrollsystem samt de dagliga 

rutinerna. Om organisationen sedan behöver förändras kommer alla dessa funktioner att 

förändras. Men hur påverkar kulturen en sådan förändring och förändrar kulturen i sig själva 

processen? Och vad är det egentligen som menas med en förändring av kulturen? Menar vi 

förändring av beteende, värderingar eller antaganden?(Schein 1985). 

Jag har i denna uppsats studerat en amerikansk ägd internationell organisation som har ett 

kontor i Stockholm som även är huvudsätet för verksamheten i Sverige och hur denna 

organisation har hanterat den förändringsprocess som medför en organisationsförändring. 

Förändringsprocessen började för ca ett år sedan men den fysiska flytten kommer att ske 

under juni månad 2010. Jag vill belysa dels hur medarbetarna uppfattat situationen och dels 

undersöka hur ledningen gått tillväga för att genomföra denna organisationsförändring. 

Bakgrunden till ledningens beslut att genomföra en organisationsförändring sägs vara att de 

verksamheter som läkemedelsbranschen vänder sig till är föränderliga miljöer som är på väg 

att bli mer komplexa. Besluten om vilken behandling, diagnostisk eller medicinsk utrustning, 
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som patienter kan använda sig av styrs av olika grupper och aktieägare. Organisationen 

känner därför att de måste spegla sin utanför miljö till insidan för att bli kapabla att förbereda 

och använda de möjligheter som kommer med framtiden. Organisationens företrädare anser 

nu att de har en unik möjlighet att genomföra dessa förändringar, i och med att de fysiskt ska 

flytta och byta byggnad.  Designen och atmosfären på det nya kontoret ska reflektera deras 

nya värderingar och möjliggöra för medarbetarna att kommunicera, samarbeta och genomföra 

nya idéer i kraftfulla team för kunderna. Den fysiska flytten ska således förändra 

medarbetarnas tänk, fortsätta bygga en kultur av ombesörjande och hålla högsta klass med 

nya beteende, samarbete och innovativa processer (Organisationens faktablad 2010). 

Flytten i sig motiveras främst av att organisationen blivit för trångbodda i sina nuvarande 

lokaler. Personalantalet har bland annat ökat och en flytt till nya lokaler är därför nödvändig. 

Organisationen håller också mycket utbildningar och har utländska besök så de är i stort 

behov av konferensutrymmen, vilket är något som saknas i de befintliga lokalerna. I och med 

att organisationen är amerikansk ägd så måste alla beslut och dokument signeras från 

ledningen i USA, vilket gör att processerna styrs utifrån.  (Samtal med min kontaktperson).  

Hofstede och Hofstede (2005) menar att det är uppenbart att olika länder har olika 

institutioner, lagar, regler, företag med mera och att detta medför skillnader i sättet att tänka, 

känna och agera. Eftersom organisationen är amerikansk ägd och alla beslut fattas i USA så är 

det intressant att undersöka om den amerikanska organisationskulturen implementeras i 

organisationen i Sverige och i så fall i vilka avseenden. Hur fungerar det med att ledningen i 

Sverige styrs av besluten i USA? 

1.1 Problemformulering 

Det finns en mängd olika teorier för hur man ska genomföra en lyckad 

organisationsförändring, Kotter (2007), Angelöw (1991) Och Bakka (2006) är några som har 

bidragit med teorier om hur det goda förändringsarbetet bör se ut och om man följer deras 

modeller så förväntas det fungera. Å andra sidan menar forskare som Meyer och Rowan 

(1977) och Schein (1985) att kulturer är ”för givet tagande”, framväxta och har ett eget liv. 

Frågan man ställer sig är hur det egentligen fungerar ute i ”verkligheten”? Är det möjligt att 

förändra en organisation på det strategiska vis som teoretikerna förespråkar om man gör det 

på rätt sätt? Eller sätter organisationskulturen gränser för föränderligheten?  Detta är jag 

intresserad av och därför vill jag studera en organisation som är på väg att genomföra en 
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organisationsförändring och se närmare på dels hur de har gått tillväga samt att undersöka hur 

medarbetarna upplever förändringsprocessen. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är således att studera hur medarbetare upplever 

organisationsförändringen och vad de har för förväntningar eller farhågor relaterade till den. 

1.3 Frågeställningar 

 Måste de anställda ändra sitt beteende för att passa in i den nya organisationen och en 

eventuellt ny kultur? 

 Varför genomförs organisationsförändringen och anser medarbetarna att förändringen 

är nödvändig? 

 Upplever medarbetarna själva att de är delaktiga i vad ledningen försöker förändra? 

 Hur viktigt anser medarbetarna att det är med ett bra ledarskap för att 

organisationsförändring ska lyckas? 

1.4 Avgränsningar 

Utifrån arbetets omfattning har jag begränsat mig till att studera det svenska huvudkontoret av 

denna organisation och med tillhörande säljare som verkar i närområdet. Organisationen har 

även ett kontor i en annan stad i Sverige, men detta kontor är inte med i studien av den enkla 

anledningen att organisationsförändringen som sker på organisationen inte omedelbart berör 

de som arbetar där. 

1.5 Disposition 

Uppsatsens disposition är indelad efter huvudteman och efter detta inledande avsnitt så följer 

ett teoriavsnitt som tar upp relevanta teorier om organisationskultur och dess påverkan på 

organisationsförändring och det goda förändringsarbetet, sett ur ett sociologiskt perspektiv. 

Vidare följer en metoddel som beskriver vilken metod som används under studiens gång. 

Därefter presenteras den inhämtade empirin som på ett lättförståeligt sätt presenterar 

respondenternas syn och upplevelser utifrån olika teman. Sist i uppsatsen förs en diskussion 

där jag knyter an relevant teori och empiri till studiens syfte och kapitlet avslutas med en 

slutsats. 
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2. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer det relevanta teoretiska ramverket för att kunna besvara uppsatsens 

syfte och frågeställningar att presenteras blandat med tidigare forskning inom ämnet. 

Som tidigare nämnts så debatterades begreppet organisationskultur flitigt i början av 80-talet 

och det fanns en misstro mot organisationskultur som ett vetenskapligt område (Alvesson 

2008). Flera management teorier identifierar en ”stark kultur” som en viktig faktor för att 

främja arbetsmotivation och organisationskulturen har skiftats från att verka ute i periferin till 

att bli kärnan i organisationen (Bratton 2007) 

2.1 Organisationskultur 

De normer och värderingar som finns i organisationen brukar man tala om som 

organisationskulturen eller som det definieras av Webster´s New Collegiate Dictionary ”Det 

totala mönstret i mänskligt beteende, som inkluderar tankeverksamhet, tal, handling samt 

kunnande och är beroende av vår förmåga att lära och förmedla kunskaper till kommande 

generationer”, eller lite mer informellt som chefen för Mckinsey & Company Marvin Bower 

uttryckte det; ”Hur vi gör saker och ting på vårt företag”. Enligt organisationskulturens 

förespråkare har organisationskulturen en viktig betydelse för organisationen då människorna 

i organisationen knyter starka band till hjältar, legender, dagliga ritualer och ceremonier som 

alla är symboler och ramar för arbetsplatsen. Kulturen bidrar till att göra livet i organisationen 

mer överskådligt och stabilt, vilket får till följd att motsättningar gärna uppstår vid förändring, 

då det stabila tillståndet upplöses av osäkerhet och nya spänningar (Deal & Kennedy 1983). 

För många ledare är organisationskultur någonting som man överför till nya medarbetare som 

den korrekta vägen att uppfatta, tänka och handla i relation till de utmaningar och möjligheter 

som organisationen står inför. Ledningen spelar i detta perspektiv en central roll i 

utformningen av organisationskulturen i organisationen (Bakka 2006). Kritiker menar istället 

att organisationskultur är socialt konstruerat och rekonstruerat över tid och innehåller idéer 

om kommunikation och ideologier som kanske inte är medvetet skapat. Organisationskultur 

hålls ihop via fysiska strukturer och artefakter genom språk och kollektiva beteenden (Bratton 

2007). 

Den fysiska strukturen som finns i organisationen symboliserar organisationens kultur, 

exempelvis om ledningen och VD har de största kontoren och egna matsalar så säger det 

något om organisationens kultur. Artefakter så som teknologi kan även det visa vilken kultur 
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som råder i organisationen. Språket som används i organisationen formar organisationens 

medlemmar och olika språk beskriver yttringarna av organisationskulturen. De kollektiva 

beteendena formar även den organisationskulturen då de definierar organisationens syfte och 

värderingar, dessa kollektiva handlingar inkluderar ritualer och ceremonier (Bratton 2007). 

Man kan även likna organisationskulturen vid ett isberg, där toppen av isberget som syns är 

de formella aspekterna: mål, teknologi, struktur, färdigheter och finansiella resurser medan de 

informella aspekterna kan vara dolda: attityder, värderingar, känslor, sociala kontakter och 

gruppnormer. För den som inte är initierad, spelar detta en stor roll i organisationen och är en 

viktig del i dess stomme. Då organisationer ofta ses som människosystem framför 

maskinsystem så blir de sociala föreställningarna viktiga, handlingar kan uppfattas symboliskt 

och således framföras, tolkas och ges mening och betydelse (Bakka 2006). 

 

Organisationer har med andra ord olika kulturer, och en viktig orsak till det är att 

organisationer består av människor med olika erfarenheter, intressen och värderingar. När 

människor arbetar tillsammans över en längre tid så formas alltså föreställningar, normer och 

värderingar. Kulturen hjälper till att definiera vad som räknas som en rimlig arbetsinsats, vad 

som är kvalité, vad som är rätt och fel beteende eller vad kunderna har rätt att förvänta sig. 

Kulturen kan med andra ord observeras men det är inte säkert att människorna i 

organisationen kan redogöra för hur de olika inslagen i organisationens dagliga liv har 

uppkommit (Bakka 2006). 

 

Samtidigt måste man komma ihåg att individerna på samma arbetsplats inte nödvändigtvis 

uppfattar organisationskulturen på samma sätt, en stark organisationskultur som motiverar en 

medarbetare behöver inte motivera en annan (Bratton 2007). 

 

Tidigare forskning visar att effekten av en stark organisationskultur bidrar till en organisations 

prestationsförmåga beror på hur starkt organisationskulturen påverkar organisationens 

organisatoriska lärande mot både extern och intern förändring. Exempelvis visar det sig att 

framgång i ombytliga miljöer kräver att man har förmågan att lära från nya och föränderliga 

situationer. När miljön förändras så har starka organisationskulturer ingen fall-back position, 

och avsaknaden av interna mångfaldiga perspektiv gör det svårare att anpassa organisationen 

till nya förutsättningar (Sorensen 2002) 
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2.2 Planerad organisationsförändring 

Orsaker till att förändringar och utvecklingar sker inom organisationen kan vara många, 

ändringar i personalomsättning, ny teknologi, förändringar i efterfrågan eller nya lagar kan 

vara några exempel som kräver att organisationen genomför en förändring (Abrahamsson & 

Andersen 2005). 

Flera organisationsforskare har utvecklat teorier om hur man på ett bra sätt skapar en bra 

organisationsförändring och får med sig sina medarbetare (Kotter 2007, Bakka 2006, 

Angelöw 1991, Abrahamsson och Andersen 2005). Det goda förändringsarbetet som 

Angelöw (1991) beskriver det i sin bok med samma titel innehåller ett antal ämnen som en 

organisationsförändring behöver ta hänsyn till för att förändringen ska lyckas och mottas av 

medarbetarna med positiva attityder. Etik, motivation, delaktighet, tilltro och självförtroende, 

information, organisationskultur, kunskap och trygghet är enligt författaren viktiga 

komponenter att ta hänsyn till innan själva förändringsprocessen. 

Det är ledningens uppgift att ständigt undersöka behovet av förändring i organisationen för att 

kunna uppnå de mål och resultat som är uppsatta. Impulser kan komma från omgivningen 

eller från medarbetare. För att en organisationsförändring ska bli lyckad, krävs det att målet 

med förändringen är tydligt och klart innan förändringen sätter igång. Frågor som är bra att 

ställa är; 

- Varför ska organisationen förändras? 

- Vad är det egentligen man vill åstadkomma med förändringen? 

- Vad i organisationen är det som ska förändras? 

- Hur ska man när förändringen är genomförd avgöra om den blev lyckad? 

 

Vidare kan det vara viktigt för ledningen att ställa en diagnos, det vill säga ta reda på vad som 

är orsak eller effekter till att man genomför en organisationsförändring så att lämpliga 

åtgärder och förändringsstrategier används. En handlingsplan och en planeringsfas med olika 

detaljgrader är även nödvändigt att använda sig av och luta sig mot vid 

organisationsförändringar (Abrahamsson & Andersen 2005). 

När väl förändringens nödvändighet har fastställts menar Kotter (2007) att organisationen 

måste genomgå åtta steg som leder till en lyckad organisationsförändring om stegen görs i rätt 

ordning. Ledingen bör (i) börja med att skapa en förståelse för förändringens nödvändighet. 
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Sedan (ii) sätta ihop en styrande koalition, (iii) vidare formulera en vision och strategi, (iv) 

kommunicera ut själva förändringsvisionen, (v) styrka medarbetarnas handlingskompetens, 

(vi) generera och lyfta fram kortsiktiga resultat, (vii) konsolidering och resultat och till sist 

(viii) förankra de nya arbetsätterna i den rådande kulturen (Kotter 2007). 

Teorierna ovan specificerar hur man å ena sidan bör gå tillväga för att 

organisationsförändringen ska blir lyckad. Enkelt uttryckt menar man att medarbetarna måste 

inse varför förändringen är nödvändig men även att de känner sig delaktiga, annars kan lätt 

motstånd uppstå. Samtidigt pekar diskussionerna kring organisationskultur på att 

organisationer potentiellt innehåller etablerade sätt att vara, som om de rubbas leder till oro 

och instabilitet. Detta är i linje med exempelvis Meyer & Rowan (1977) vars forskning 

betonar att den formella strukturen delvis är ett resultat av de sociala nätverk som växer fram 

inom en organisation till följd av de uppgifter som utförs. Organisationers strukturer tjänar 

också, genom dess institutionaliserade betydelse, rollen som legitimitetsfaktor gentemot 

omvärlden eftersom den även är en reflektion av den sociala verklighetens struktur. Frågan 

blir härom och hur man kan fostra en organisation och dess eventuella kultur inom ramen av 

en planerad organisationsförändring. 

Organisationsförändringar är ofta planlagda och toppstyrda. Syftet är att både öka 

effektiviteten och trivseln med hjälp av en medveten påverkan som baseras på 

beteendevetenskaplig metod och kunskap. Samtidigt består organisationer av medarbetare 

som redan har en uppfattning om ”hur saker och ting görs inom organisationen”. Om 

medarbetarna i en sådan situation presenteras för en färdig paketlösning som de sedan inte har 

mycket möjlighet att ändra på, skapas troligen negativa attityder eller motstånd hos 

medarbetarna. Om förändringsarbete istället bygger på delaktighet, riklig och direkt 

information har det större förutsättningar att mottas positivt av medarbetarna. Förståelsen 

inför bidrar vidare till organisationens effektiva funktion (Bakka 2006, Angelöw 1991). 

2.3 Delaktighet 

En nyckelfaktor verkar således vara att få känna sig delaktig och att vara med och diskutera 

förslag och åtgärder eller formulera eventuella problem. Ömsesidig tilltro handlar om att 

ledningen måste ha tilltro och positiva förväntningar på att medarbetarna gör sitt bästa utifrån 

sina förutsättningar men även att medarbetarna har tilltro till att ledningen vill och gör det 

bästa för sina anställda. Att ge riklig och direkt information kring förändringen ifrån 

ledningens sida är viktigt då rykten annars lätt kan uppstå, eftersom rykten uppstår vid brist på 
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information. Det kan kännas övertydligt och tröttande för ledningen att upprepa budskap men 

i stressande lägen, som en organisationsförändring kan vara, så tas inte alltid viktig 

information in eller så kallat tunnelseende utvecklas, det vill säga att uppmärksamhetsfältet 

krymper och man har svårare att ta in information (Angelöw 1991). 

Enligt Angelöw handlar organisationsförändringar inte endast om attityder, utan även att 

människor är i behov av förändring för att utvecklas och för att anta nya utmaningar. 

Motivationen hos medarbetarna är motorn i förändringsarbetet, och den ökar om medarbetare 

förstår och själva upplever behovet av förändring. Ju fler medarbetare som känner sig 

involverade och delaktiga i förändringsprocessen desto bättre (Angelöw 1991). 

Det är av största vikt att ledningen tar sig tid och låter medarbetarna yttra sina tankar och 

känslor inför förändringsprocessen så att de kan känna sig delaktiga och på så vis få en mer 

positiv inställning till förändringsprocessen (Ljungström 1996). 

2.4 Motstånd 

Alla har vi olika benägenheter och förmågor att ta oss till en förändring, att vissa gör mer 

motstånd än andra beroende på hur trygga de känner sig i situationen (Ljungström 1996). 

Orsaker till varför medarbetare kan göra motstånd mot en förändring kan vara många. Som 

medarbetare kan man uppleva att man mister kontroll och inflytande över sina 

arbetsuppgifter, att det råder osäkerhet på grund av bristande information, man känner sig 

förvirrad då det är mycket som ändras samtidigt, man blir osäker på sin kompetens, kommer 

man att kunna leva upp till de nya kraven, blir det mer arbete, är några vanliga orsaker till ett 

motstånd mot förändringar. För att återuppbygga och stärka medarbetarnas självtillit kan 

ledningen bistå med förståelig information, utveckla ny kompetens och ge uppmuntran och 

moraliskt stöd till att våga prova det nya (Bakka 2006). 

Sammanfattningsvis visar teori och tidigare forskning att organisationsförändringars 

genomförande är komplexa, att den existerande organisationskulturen kan påverka 

förändringstakten men också huruvida medarbetare uppfattar förändringen som nödvändigt 

och att de uppfattar sig delaktiga i förändringen. Om inte så är fallet finns det risk att 

förändringen motarbetas. 

 



 

 

 

9 

3. Metod 

I detta avsnitt kommer metoden som jag använt under denna uppsats gång att presenteras. 

Avsnittet delas in under rubrikerna; val av metod, urval, genomförande, analysprocessen 

etiska övervägande, reliabilitet och validitet. 

3.1 Val av metod 

Beroende på undersökningens upplägg och problemformulering, så använder sig forskare av 

olika tekniker för att samla in information. Man brukar skilja på kvantitativa studier och 

kvalitativa studier. Kvalitativ forskning lägger vikten vid hur individerna uppfattar och tolkar 

den sociala verkligheten, den rymmer en bild av den sociala verkligheten som en föränderlig 

egenskap som ständigt är i process (Bryman 2002). Den kvalitativa forskningens syn på 

världen är att den är socialt konstruerad, det vill säga att aktörerna konstruerar den verklighet 

som forskaren studerar och jag som forskare måste ta hänsyn till detta. 

Eftersom att jag är intresserad av att studeras människors upplevelser och attityder så lämpar 

sig kvalitativa studier bäst för denna uppsats då man med kvalitativa metoder kan skapa sig en 

djupare förståelse av sociala fenomen, vilket jag är ute efter (Silverman 2001). Jag anser att 

det genom en intervjustudie blir mer detaljerat och en förståelse kan byggas upp av 

beskrivningar av fenomen eller händelser än om man skulle använda sig av kvantitativa 

enkäter. Vid användandet av intervjuer kan man sedan välja att väva samman flera intervjuer 

så att de inte beskriver ett specifikt fall utan istället ger mer generella beskrivningar av typiska 

upplevelser. Jag kan på så vis beskriva organisationen genom att olika aktörer kan träda fram 

vilket ofta ger en nyanserad och komplex bild av hur saker och ting upplevs, som var och en 

annars tenderar att se ur sin egen snäva utgångspunkt (Thomsson 2002). 

Uppsatsen baseras på eget bearbetat material med intervjuerna som primärmaterial. 

Sekundärmaterial som även har används är litteratur och artiklar som jag dels har sökt via 

bibliotekets databaser SSCI och Scopus men även via Annual review of sociology. De sökord 

jag har använd mig av är corporate cultures och organization development. Jag har även sökt 

på artiklar som refererar till författarna Deal & Kennedy, Alvesson och Schein. 

3.2 Forskarens roll 

En viktig aspekt att tänka på är min roll som forskare i relation till fältet.  Självreflektion är 

relevant att tänka på då man som forskare går ut och genomför sina studier (Aspers 2007). Jag 
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anser att jag under intervjuerna reflekterade över min roll som forskare men att det inte tog 

överhand utan att forskningsfrågan fortfarande stod i fokus. I och med kontraktet (se bilaga) 

som mina respondenter fick läsa och skriva på innan intervjuerna skedde så anser jag att jag 

fått acceptans av dem att genomföra intervjuerna. 

3.3 Intervjuer 

Steinar Kvale (2009) anser att intervjuer är den bästa metoden då man vill studera människors 

syn på deras egna levda liv, samt beskriva deras upplevelser och självuppfattningar, vilket jag 

är ute efter.  Jag valde att göra forsknings intervjuer då frågorna ifrån intervjuaren bör vara så 

korta och enkla som möjligt, så att det största utrymmet ges åt den som blir intervjuad samt att 

denne inte blir styrd av intervjuaren (vilket jag tog hänsyn till). Vid kvalitativa intervjuer så 

produceras kunskap socialt i ett samspel mellan intervjuare och intervjupersonen. Själva 

produktionen av data bygger på intervjuarens färdigheter och personliga omdöme när det 

gäller att ställa frågor, även kunskap om intervjuns ämne krävs av intervjuaren för att kunna 

ställa vidare frågor och att kunna följa upp intervjupersonens svar (Kvale 2009). Jag hade 

innan intervjuerna ägde rum läst på om ämnet och på så vis kände jag att jag under intervjuns 

gång lätt och ledigt kunde ställa följdfrågor och även följa upp respondentens svar. 

3.4 Intervjuguide 

Intervjuerna är genomförda under vårterminen 2010 och vid intervjutillfällena användes en 

semistrukturerad intervjuguide, så att respondentens egna utsagor fick komma i centrum. 

Avsikten till detta val av intervjuguide var att få intervjuerna att mer likna ett samtal men 

även att det lämnade rum för följdfrågor (Bryman 2002). Intervjuguiden var indelad i fem 

olika teman; organisationskultur, förändringsprocessen, information kring 

organisationsförändringen, ledarskap och delaktighet. Att jag valde att dela upp 

intervjuguiden i teman var dels för att i förväg kunna meddela respondenten om vilka teman 

som jag skulle ställa frågor om. Och dels för att lättare få en överblick under både själva 

intervjutillfället att veta att jag täckt in allt jag ville ta reda på och för att i ett vidare skede 

kunna analysera intervjuerna utifrån de olika temana. 

En viktig del vid tematiseringen syftar till att formulera forskningsfrågorna och att klargöra 

det teoretiska tema som ska undersökas. De nyckelfrågor som bör finnas med vid en planering 

av en intervjuundersökning är intervjuns varför, vad och hur (Kvale 2009). Dessa frågor var 

jag medveten om och hade klart för mig innan intervjuerna skedde. Intervjuerna har som syfte 
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att vara deskriptiva, det vill säga försöka kartlägga centrala aspekter av respondentens 

livsvärld (Kvale 2009), eftersom att jag är intresserad av att studera medarbetarnas 

upplevelser i och med den organisationsförändring som organisationen de arbetar inom 

genomgår. 

Den intervjuguide jag har utformat för denna uppsats har en relativt låg strukturering, allt för 

att ge det mesta utrymmet åt informantens egna utsagor och att denne inte blir styrd av mig. 

Intervjufrågorna var visserligen de samma vid intervjutillfällena men många av frågorna var 

väldigt öppna så att intervjupersonen kunde berätta mer fritt om sina upplevelser. 

3.5 Urval 

När ett urval ska göras av vilka personer som ska intervjuas så är det viktigt att intervjuaren 

idealt gör sitt urval på slumpmässig basis (Bryman 2002). Urvalsprocessen gick till så att jag 

via min kontaktperson på organisationen skickade ut ett mail där det stod att jag sökte 

respondenter till min magisteruppsats om organisationsförändringen. De som var ”först till 

kvarn” skulle få medverka, urvalsprocessen blev således ett så kallat bekvämlighetsurval 

(Bryman 2002). Jag fick positiv respons och fick in fler svar till medverkan än vad jag kunde 

intervjua. Ett bekvämlighetsurval innebär att jag som forskare utgick från en person som 

vidare hjälpte mig att komma i kontakt med ytterligare personer att intervjua. En fördel med 

denna urvalsprocess var att min kontaktperson hjälpte mig att utföra en självselektion, det vill 

säga, hjälpte mig att endast komma i kontakt med de personer som var berörda av 

organisationsförändringen (Aspers 2007), varför jag anser att det var en lämplig urvalsprocess 

för uppsatsens syfte. 

Det föll sig så att fyra av respondenterna är manliga och två är kvinnliga. De har olika 

funktioner och arbetar på olika divisioner inom organisationen vilket jag anser är positivt för 

att kunna få en så bred bild av hur medarbetarna ser på organisationsförändringen. 

3.6 Genomförande 

Vid intervjutillfällena som ägde rum antingen inne på respondentens kontor eller i ett 

konferensrum så var endast jag och respondenten närvarande. Intervjuerna spelades in med en 

mobiltelefon efter samtycke av respondenten. Fördelen med att spela in intervjuerna är att det 

underlättar bearbetning av materialet, då de går att lyssna på intervjun upprepade gånger. Det 

ger även intervjuaren mer frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun då 

den spelas in, omfattande anteckningar kan annars ge upphov till att man som intervjuare 
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distraheras och avbryter samtalet för att anteckna (Kvale 2005). Det är även nyttigt då man 

vid inspelning kan studera sig själv som intervjuare och för att kunna värdera det som 

respondenten har sagt, om det är styrande eller ställande ifrån mig som intervjuare (Widerberg 

2002). Jag anser efter transkriberingen av intervjuerna att jag endast har ställt frågorna och 

ibland fått utveckla dem, då respondenten inte har förstått frågan. Jag anser inte att jag styrt 

eller lagt orden i munnen på respondenterna. Intervjuerna varade mellan 30-50 minuter, att 

intervjuerna tog olika lång tid beror på att vissa av respondenterna gav mer utförliga svar och 

ibland kom in på annat än vad fråga egentligen handlade om. 

3.7 Analysprocessen 

Vid analysprocessen så kan man välja flera olika tillvägagångssätt, man kan utgå från 

empirin, det empirinära förhållningssättet. Teorin, det teorinära förhållningssättet eller 

framställningsformen. I det empirinära förhållningssättet så hämtar man teman från det 

empiriska materialet och analystrådarna kan då vara det material som man sedan 

exemplifierar med citat från intervjuerna. Vissa teman uttrycks emellertid i mer teoretiska 

termer och då kan det teorinära förhållningssättet vara behjälpligt. Det teorinära 

förhållningssättet innebär att man utifrån en eller flera teorier ställer upp teman som man via 

empirin vill belysa. Använder man sig av framställningsformen så innebär detta att man redan 

har en bild av hur texten ska se ut i färdigform när man väljer ut sina teman (Widerberg 

2002). 

Deduktiv ansats utgår från det man vet inom ett visst område och den teori som rör detta 

område, därefter så deducerar forskaren en eller flera hypoteser som sedan ska bekräftas eller 

förkastas av empirin. Den induktiva ansatsen beskriver istället konsekvenserna av resultatet 

från den teori som låg bakom undersökningen, det vill säga man drar generaliserbara 

slutsatser på basis av observationer (Bryman 2002). 

Jag anser att jag i analysprocessen av mitt empiriska material använt mig både av den 

deduktiva och induktiva ansatsen eller som Widerberg beskriver det, att jag har använt mig av 

det empirinära förhållningssättet men att det teorinära förhållningssättet smyger sig in och blir 

behjälpligt när de olika teman som jag valt ut att koda mina intervjuer efter. Kodningen av 

analyserna delades in utefter de teman som jag valde att utforma intervjuguiden efter 

nämligen; kultur, förändringsprocessen, information kring organisationsförändringen, 

ledarskap och delaktighet. Utifrån dessa teman så gick jag sedan igenom de utskrivna 

intervjuerna och markerade med olika färger i marginalen för att lättare få en översikt över 
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alla intervjuer och de olika temana. Nästa steg så analyserade jag materialet utifrån de olika 

färgerna och jämförde de olika svaren med varandra men även mot den aktuella teorin. Att 

använda sig av olika färger istället för ord underlättar sökandet av koder. Analysen och 

kodningen har således haft en narrativ strategi, det vill säga att jag som forskare har studerat 

mina respondenters berättelser och vidare analyserat vilka komponenter som den byggs upp 

av samt vilket fokus och inriktning den har (Aspers 2007). 

3.8 Etiska överväganden 

Etiska överväganden är alltid viktig vid samhällvetenskaplig forskning och de grundläggande 

etiska frågorna rör frivillighet att medverka i studien, respondentens integritet och anonymitet 

samt att uppgifterna som samlas in behandlas konfidentiellt. Ytterligare fyra etiska aspekter är 

viktiga att ta hänsyn till när det gäller svensk forskning nämligen; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2002).  Innan 

intervjuerna ägde rum lät jag respondenterna skriva på ett kontrakt där jag informerade om 

undersökningens syfte, att deras medverkan var frivillig och att de hade rätt att avbryta sin 

medverkan om de så önskade, att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt samt att det 

insamlade materialet endast skulle användas till uppsatsens ändamål. Jag anser alltså att jag 

har uppfyllt de krav som vetenskapsrådet ställer på samhällsvetenskapligforskning 

(Vetenskapsrådet). 

Jag har valt att inte nämna respondentens namn eller ålder i uppsatsen, detta för att kunna 

behålla anonymiteten då antalet anställda inom organisationen är relativt få och att det då 

finns en möjlighet att kunna identifiera vem som har sagt vad (Kvale 2005). Jag har även valt, 

av samma skäl, att inte nämna vilken funktion respondenten har i organisationen (Widerberg 

2002). 

3.9 Reliabilitet och Validitet 

Viktiga kriterier vid samhällsvetenskapliga undersökningar är reliabilitet och validitet. Vid 

kvalitativ forskning har det dock skapats en diskussion huruvida relevanta dessa begrepp är då 

mätningen inte är av det främsta intresset vid kvalitativa undersökningar. En ståndpunkt är 

därför att använda sig av begreppen men att lägga mindre vikt vid frågor som rör mätningen 

(Bryman 2002). 

Reliabilitet rör frågan om forskningsresultatens tillförlitlighet, det vill säga om resultaten från 

undersökningen blir desamma om undersökningen görs om på nytt vid andra tidpunkter och 
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av andra forskare. Om en för stark vikt läggs på reliabiliteten så kan detta motverka 

kreativiteten och variationsrikedomen (Kvale 2009). Det är alltså möjligt att om en annan 

intervjuare hade genomfört intervjuerna så hade svaren kunnat se lite annorlunda ut. Jag har 

vid varje intervjutillfälle haft samma förkunskaper om ämnet så att jag ledigt under intervjuns 

gång har växlat mellan de frågor som intervjuguiden innehöll men även ställt följdfrågor 

utefter vad respondenten har berättat. Intervjuerna har genomförts på liknande sätt och de har 

varit likvärdiga. I och med detta anser jag att undersökningen har en hög reliabilitet. En annan 

viktig del för att bedöma reliabiliteten är att jag som forskare redovisar alternativa tolkningar, 

citat från intervjuerna och visar tydlighet i min argumentation för olika tolkningar och resultat 

(Bergström & Boréus 2005). 

Validitet gäller om en metod undersöker vad den avser att undersöka, alltså uppsatsens 

relevans och giltighet (Kvale 2009). Man skiljer på intern och extern validitet. Intern validitet 

avser att det ska finnas en god överrensstämmelse mellan forskarens observationer och de 

teoretiska idéer som forskaren utvecklar. Extern validitet, rör den utsträckning i vilket 

resultatet kan generaliseras till andra sociala situationer och miljöer (Bryman 2002). Jag anser 

att utifrån de teman som intervjuguiden formades kring så har jag under intervjuerna gång 

hållit mig till att undersöka medarbetarnas syn på organisationsförändringen som 

organisationen genomgår, vilket jag från början avsåg att studera och vilket ger uppsatsen en 

hög validitet. 

När det gäller den externa validiteten, generaliserbarheten, så är det som alltid vid kvalitativ 

forskning en fråga om det kan överföras till andra undersökningspersoner och situationer 

(Kvale 2009). Istället för att tala om generaliserbarhet kan man tala om möjligheterna att 

successivt utvidga tillämpningsområdet för en förståelse (Thomsson 2002). Mina 

respondenters upplevelser och berättelser kan således ge en förståelse för hur det är att 

genomgå en organisationsförändring. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras en kort presentation av den valda organisationen, vidare redovisas 

materialet som framkommit under intervjuerna. 

4.1 Kort presentation av organisationen 

Organisationen grundades sent på 1800- talet av en praktiserande läkare i USA. 

Organisationen är i läkemedelsbranschen och de huvudsakliga affärsområdena är läkemedel, 

medicinska produkter och instrument samt nutritionsprodukter. Organisationen är fortsatt 

amerikansk. Det totala antalet anställda i hela organisationen är drygt 65 000 och de finns på 

fler än 50 verksamhetsorter över hela världen. Stockholmskontoret har ca 160 medarbetare, 

varav 100 arbetar på kontoret och resterande är fältarbetare. Organisationen i Sverige är 

uppdelad i fyra olika divisioner där läkemedel är den största av de fyra. Företaget är lönsamt. 

Organisationen har fyra kärnvärden som de anser definierar organisationen; nytänkande, 

framgång, omtanke och långsiktighet. Dessa ska leda organisationens beslut och handlingar 

samt ge en struktur för hur de kommunicerar med sina intressenter. 

Organisationen vill bygga broar mellan funktionerna, divisionerna, kontoret och säljarna, 

vilket är en av anledningarna till att de i och med flytten byter från att sitta på kontor till att 

sitta i kontorslandskap. Ledningen gick ut med att alla medarbetare skulle medverka i ett 

tvärfunktionellt team runt ett ämne som passionerade dem, där de skulle se över de funktioner 

som finns inom organisationen och hur man kunde förbättra dessa (Informationsblad från 

organisationen 2010). 

4.2 Organisationskulturen 

Organisationskulturen i organisationen upplever flera av respondenterna är präglad dels av att 

organisationen verkar inom läkemedelsbranschen och dels av att organisationen är 

amerikansk ägd. Att kulturen påverkas och influeras av att organisationen är amerikansk 

kommer fram i intervjuerna då en av respondenterna anser att ledningen förväntar sig att alla 

arbetar hårt men om man sköter sig och gör det så är det mycket frihet inom sina 

ansvarsområden, vilket jag anser är mer amerikanskt tänkande än svenskt. I Sverige förväntas 

man också arbeta hårt men jag anser att det inte är lika uttalat.  De fyra värdeorden; 

nytänkande, framgång, omtanke och långsiktighet som organisationen vill ska genomsyra 

deras arbete kan bero på att det hamnar lite i konflikt med varandra då en av respondenterna 
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anser att organisationskulturen är, som han uttryckte det, kvantitativ och mätbar, hur det 

fungerar vid sidan med omtanke kan man fundera på. Några av respondenterna uttryckte det 

att de upplevde organisationskulturen som omhändertagande, då de ansåg att organisationen 

dels tog hand om sin personal på så vis att de anser att det är medarbetarna som är resurserna 

och därför ser till att människorna i organisationen mår bra och dels att ledningen arbetar med 

olika frågor och processer och ser till att saker och ting händer och inte bara glöms bort. Att 

det går bra för organisationen ekonomiskt upplever en respondent påverkar organisationen 

och att det även märktes i kulturen. Några ansåg att organisationskulturen i organisationen var 

mycket att man fick eget ansvar och fick lära sig saker själv. 

”Det är mycket learning by doing, det skulle jag säga…/…det är lite mer simma, du lär dig, 

här har du verktygen, kör. Så det är väldigt mycket upp till en själv att ta reda på saker” 

När det gäller organisationsförändringen så ansåg de flesta att den rådande 

organisationskulturen inte satt i väggarna i den nuvarande byggnaden utan det var 

människorna som var kulturen och att den då skulle kunna återskapas i den nya byggnaden. 

Vissa menade att ledningen säkert ville åstadkomma en viss kulturförändring i och med 

flytten och att detta säker skulle komma att hända, men ansåg ändå att kulturen i huvudsak 

sitter i människorna som arbetar i organisationen och inte i väggarna. Funderingar fanns även 

att man i och med flytten kunde bryta invanda beteenden och ändra på dem. 

”Ett sätt att arbeta sitter ju faktiskt lite grann i väggarna och det är invant och bryter man 

hur man arbetar så kanske man kan bryta det beteendet också” 

De normer och värderingar i organisationen som uppfattas av respondenterna, är att det är en 

arbetsmiljö som är tillåtande med högt i tak och att mycket eget ansvar ligger på 

medarbetarna. Samtliga respondenter trivs med sitt arbete och att arbeta i organisationen. 

”Det är roligt att gå till jobbet 99 dagar av 100. Det är väldigt omväxlande och man måste 

kunna leva i ständig förändring” 

Om det från ledningens sida var meningen att implementera någon eller några tydliga 

symboler som medarbetarna skulle koppla ihop med organisationsförändringen och flytten så 

är det ingenting som respondenterna kan koppla det till. Det har funnits en symboltävling där 

alla kunde rösta på en symbol som skulle symbolisera flytten där flera av respondenterna 

medverkade och röstade fram en symbol men som sedan verkar ha fallit i glömska. Förslaget 

som röstades fram ansåg även en av respondenterna var lite för abstrakt och att det kanske var 

därför som den inte riktigt fungerade som symbol för henne. 
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”Ja det finns symboler här i organisationen men jag måste erkänna att jag, det var nån 

symboltävling, så det finns en symbol som jag röstade fram och som jag tyckte var bra sen 

har jag glömt bort den, det kanske beror på att man inte ser den så ofta” 

En av respondenterna tycker att det tydligaste hittills som skulle kunna kopplas ihop med en 

symbol för organisationsförändringen och flytten har varit de städdagar som kontoret har 

anordnat. 

”Jag skulle säga att det som nog varit en symbol hittills är våra städdagar” 

4.2.1 Kontorslandskap 

I och med organisationsförändringen och flytten så kommer man att gå från att sitta i ett hus 

med fyra våningar där alla har varsitt kontor till att sitta på två våningar i kontorslandskap. 

Tanken med det är att det ska underlätta att arbeta i de olika teamen. Detta är stor skillnad för 

de flesta som är vana vid att kunna gå in på sitt rum och stänga dörren. En av funderingarna 

kring detta är att det i ett kontorslandskap så syns man mer och eventuella konflikter eller 

småprat lättare kan starta om man är hemma och arbetar en dag. Frågan är om medarbetarna 

kan komma att känna sig mer bevakade, både av ledningen men även av andra medarbetare, i 

ett kontorslandskap, en viss oro över det uttryckte en av respondenterna. 

”Men nånting som är viktigt som vi måste ändra på är att, det kan vara lite grann så här att 

syns man så jobbar man, syns man inte då jobbar man inte. Man ska jobba då man är som 

mest effektiv och i en miljö där man är effektiv.  Och jag menar att det blir så pass synligt i 

ett kontorslandskap, att en stol är tom, då måste folk lära sig att tänka att han är väl iväg 

och jobbar, det har ingen med att göra . Det viktigaste är att man löser sin uppgift tycker 

jag” 

Att gå från kontor till kontorslandskap har skapat både förväntningar men även missnöje och 

viss oro för hur det ska gå att koncentrera sig. Många anser att det blir svårare att koncentrera 

sig då det finns risk för att det blir mycket brus runtikring med kaffemaskiner som låter och 

folk som går förbi samt att man nu måste lära sig att hålla bättre ordning på sina saker. Några 

av respondenterna tänker att de ska lösa den nya situationen med att eventuellt arbeta mer 

hemifrån, då de har viktiga deadlines och måste kunna koncentrera sig. Enda fördelen som 

kom fram angående kontorslandskapen bland respondenterna var att det kommer att bli lättare 

att hälsa på folk annars så verkar den allmänna önskan vara att hitta en annan lösning. 
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”Jag har jobbat i kontorslandskap förut och tycker inte att det är optimalt egentligen, det är 

ju jättebra att man kommer närmare sitt team och så men jag skulle helst vilja ha en mellan 

lösning” 

Även hela ledningen inklusive VD kommer att sitta i kontorslanskapet och respondenterna är 

överrens om att det är bra men även imponerande att även ledningen och VD gör som sina 

medarbetare. Med detta menar de att ledningen verkligen visar hur viktigt man tycker att det 

är och något som jag tolkar att ledningen vill att kulturen ska återspegla. En av 

respondenterna som tydligt visade sitt missnöje över kontorslandskapen trodde att ledningens 

strategi bakom beslutet var att det ligger i tiden, att det är modernt nu men att det om några år 

eventuellt skulle ändra sig tillbaka till kontor. En av respondenterna ansåg att det var för att 

det skulle vara lika för alla, inklusive ledningen. 

”Nej, jag tycker att det skulle vara tokigt annars faktiskt. Är det öppet så ska det vara öppet 

för alla” 

4.2.2 Nödvändig vs icke nödvändig 

Bakgrunden till omorganiseringen var dels att ledningen ansåg att organisationen behövde 

genomgå en organisationsförändring på grund av branschens utvecklande miljö dels att de 

ville få organisationen att arbeta mer tvärfunktionellt samt att organisationen blivit trångbodda 

i de gamla lokalerna. Men några av respondenterna ser inte varför man ska behöva flytta och 

byta lokaler, de anser att organisationen fungerar lika bra nu som den kommer att göra efter 

flytten. 

”Nej, det är ingenting som är nödvändigt, det funkar ju som det är nu också men jag tycker 

ju att det är positivt. I mitt fall om jag får prata utifrån den typen av människor som är 

extroverta och som tycker om att prata med nya människor och lära känna nya människor 

då är det väldigt positivt” 

Det är intressant att flera av respondenterna inte anser att organisationsförändringen är 

nödvändig men att de ändå förhåller sig positiva till den. Flera av respondenterna är 

ambivalenta då det gäller flytten till kontorslandskap och ingen ser egentligen direkt 

framemot det som sagt. Det jag tycker mig kunna utläsa av intervjuerna är att som en av 

respondenterna säger att han ser till framtiden då ett mer tvärfunktionellt arbete kommer att 

kunna gynna honom. En annan respondent som inte heller anser att flytten är nödvändig är 

ändå positiv till förändringen. Det kan bero på att han anser att den miljö som organisationen 

verkar inom är föränderlig och därför blir han mer positiv då han trivs med föränderliga 
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miljöer. Trots att han inte direkt anser att flytten är nödvändig. Andra saker som kan påverka 

den positiva attityden bland respondenterna som egentligen är negativa till flytten och 

kontorslandskap kan vara lojaliteten de känner inför ledningen. 

4.3 Ledarskapet 

Ledarskapet i organisationen är nämligen alla överens om att det är positivt. Den nya VD:n 

som tillträdde i juni 2009 är en positiv och öppen person som det är lätt att få tag i och prata 

med, han verkar uppskattas av alla.  Det är ingen översittarstil och medarbetarna uppfattar att 

varje person syns och att alla är lika viktiga. Ingen anser att ledningen hade kunnat genomföra 

denna organisationsförändring bättre eller annorlunda i dagsläget. En av respondenterna har 

upplevt fler ledningsgrupper inom organisationen och anser att denna har varit den mest 

tydliga. 

”Jag har upplevt en del ledningsgrupper men jag tycker att de här ledningsgrupperna har 

varit tydliga…/…det är inget hemlighetsmakeri och det tycker jag är bra” 

Enda invändningen eller funderingen kring ledarskapet är hur mycket de egentligen har 

lyssnat på medarbetarna och deras synpunkter, för som sagt så har det inom kontoret funnits 

mycket funderingar och kritik mot att sitta i öppet kontorslandskap men det är ändå så det har 

blivit. 

”Ja, vi har ju varit välkomna hela vägen att lämna olika förslag och idéer på olika frågor så 

att vi har ju varit delaktiga i att komma med idéer och förslag, sen riktigt hur besluten har 

fattats av vad alla förslag man ska genomföra, det kan jag inte svara på, det känner jag inte 

till. Det har man fattat sen på i ledningsgruppen, men riktigt hur och hur mycket av den 

input man har lämnat som haft inverkan på det slutgiltiga beslutet, det kan jag inte svara 

på. Osäker på det. Till exempel på det kan man säga det här, vi ska ju sitta i öppet landskap 

och där har det ju då varit väldigt mycket synpunkter på det men nu sitter vi inte i öppet 

landskap och nu ska vi ju göra det då” 

Detta är en genomgående kritik och funderingar från respondenterna att de anser att ledningen 

verkligen har ansträngt sig för att få medarbetarna så delaktiga som möjligt. De har fått 

medverka i olika grupper där det har diskuterats om alla möjliga saker gällande flytten och 

organisationsförändringen, alltifrån hur inredningen ska se ut till hur man ska bemöta kunder 

och hur it kan förbättras. Men ändå så undrar vissa av respondenterna hur mycket deras 

åsikter har vägts in vid besluten. Detta är något som en av respondenterna anser är ett vanligt 

problem i organisationer, att ledningen ofta säljer in ett budskap om delaktighet, vilket gör att 
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medarbetarna känner sig sedda och hörda vilket i ett vidare led leder till de känner sig 

delaktiga även om deras åsikter inte går igenom. En av respondenterna uttrycker att det 

skapats frustration då hon menar att folk känner att de lagt ner mycket tid och engagemang 

och försökt att få till en förändring och sedan så har ingenting hänt. Så att det kanske snarare 

ifrån ledningens sida har varit att sälja in ett budskap om delaktighet än att verkligen lyssna på 

vad medarbetarna har att säga. 

”Ja, men det är ju ett generellt problem, så är det ju i alla organisationer. Det handlar om 

att man säljer in ett budskap i organisationen man ger en delaktighet och det är klart att 

man inte får igenom allting men det gör ju att du få en, vad ska jag säga, du skapar en 

positiv känsla runt alltihopa och när du känner en delaktighet så är du ju med, du blir mer 

positivt inställd oavsett om man lyssnar eller inte, bara det att du är med i en grupp är ju 

positivt. Det är så man jobbar när man säljer in budskap, det är ju kommunikation, det är 

helt rätt” 

En av respondenterna anser ändå att ledningen har varit lyhörda gentemot medarbetarna och 

han uppfattar det som att ledningen inte styrt organisationsförändringen uppifrån utan att de 

verkligen har lyssnat och låtit idéer komma underifrån. Så å ena sidan uppfattar några av 

respondenterna att de känner sig delaktiga och att ledningen har lyssnat på deras förslag och å 

andra sidan så anser några av respondenterna att ledningen har sålt in ett budskap om 

delaktighet men att de sedan tagit beslut som medarbetarna inte är tillfreds med, att ledningen 

inte lyssnat särkilt mycket på vad medarbetarna hade att säga. Att de skiljer sig i hur man 

uppfattar delaktigheten kan dels bero på vilken tjänst man har i organisationen och dels vilken 

personlighet man har. För vad innebär det egentligen att lyssna på sina medarbetare, är det 

endast ett budskap man vill sälja in. 

”Alltså de jobbar just ju väldigt mycket med bottom up så att säga och vill att vi ska vara 

delaktiga i alla möjliga beslut…/…och sen så har det kanaliserats ut i de olika delarna av 

organisationen och det är ju bevis på lyhördhet” 

När det gäller informationen kring förändringsprocessen så anser alla respondenterna att 

ledningen under hela processen har givit mycket och riklig information och detta har skett 

kontinuerligt. Alla känner att de vet vad som kommer att hända och när det kommer att ske. 

Ledningen har på flera olika vis förmedlat den relevanta informationen som behövts inför 

organisationsförändringen. Mail, telefonkonferenser, möten, en webbsida där alla kan gå in 

och se hur långt projektet har kommit med fotografier, är några av medlen ledningen använt 

sig av. De även hyrt in en konsultfirma som har föreläst om hur det är att sitta i 
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kontorslandskap, så alla respondenterna känner att ledningen verkligen har ansträngt sig för 

att i alla fall kommunicera med medarbetarna. 

”Det som har varit bra som sagt så tycker jag att man har ansträngt sig verkligen för att 

kommunicera vad som händer och hur det går och så, De flesta är nog med på tåget, vet vad 

som ska hända och känner sig delaktiga på nåt sätt.” 

Den kritik om hur informationen har förmedlats och förvaltats som kom fram under 

intervjuerna var att en av respondenterna kände att han ifrån sina närmaste chefer inte fått den 

information han behövde, eller snarare att han kände en avsaknad av vad hans närmaste chefer 

tyckte om besluten, han kände att han inte visste om besluten från ledningen var förankrat hos 

hans egna chefer. 

”Från mina chefer så har jag inte hör ett smack, och från min division så har jag varken 

hört bu eller bä hur man förhåller sig till det hela” 

Att inte respondentens närmaste chefer har befordrat den information han eftersöker eller att 

de själva har förmedlat var de står i frågan om omorganiseringen tolkar jag som att det 

antingen är en miss i kommunikationen mellan antingen ledningen och under cheferna eller 

mellan respondenten och hans chefer. Inget av det är bra och resultatet blir som respondenten 

uttryckte det, att han inte visste vad som var förankrat och vad hans närmaste chefer 

egentligen tycker. Detta kan i ett vidare skede skapa oro men även likgiltighet eftersom man 

inte riktigt vet vad sina närmaste chefer och division anser om olika saker. 

4.3.2Förväntningar/förbättring eller försämring 

Förväntningarna inför flytten och organisationsförändringen är många. En av respondenterna 

tycker att det ska bli trevligt med nya och fräscha lokaler, att få lära känna lite nya människor 

samt att det alltid är lite spännande med förändringar, det är det främsta som man ser 

framemot. Men även att saker som inte har fungerat särskilt bra på det nuvarande kontoret ser 

man framemot ska fungera bättre på det nya.  Men samtidigt så anser en av respondenterna att 

det kan förstoras upp och att människor inbillar sig att det ska bli så stora förändringar när 

man flyttar från ett ställe till ett annat. Hon menar att det är samma människor som kommer 

att jobba på det nya stället som det gamla och de kommer att fortsätta att göra samma saker. 

”Vi kommer in på det nya kontoret och sätter på datorn och den så tar vi vår kopp kaffe, det 

har vi gjort här och det kommer vi att göra på det nya stället också, så det spelar nog inte 

så stor roll vart vi sitter, vi kommer alltid att göra det så att jag tror inte att det kommer att 

ha jättestor betydelse.” 
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En intressant fundering är att en av respondenterna anser att det i det nya huset är tajt tilltaget 

med yta. Hon berättar att det kommer att vara en halv meter bakom stolen och en halv meter 

bredvid sig. Hon menar vidare att en tanke bakom valet av kontorslanskapet kan å ena sidan 

ha varit att man anser att man spar på yta, men hon menar att å andra sidan så blir det ju fler 

tysta rum och större fikahörna, så om det blir så mycket effektivare än om alla har egna små 

rum anser hon inte. Hon uttryckte at det inte kommer att finnas plats för nyanställda utan då 

måste man omorganisera. En av anledningarna bakom flytten från ledningens sida var just att 

man blivit trångbodda i den nuvarande byggnaden. Min analys av detta är att ledningen vill 

samla ihop medarbetarna till att sitta på två plan istället för som i den nuvarande situationen 

på fyra plan. Skulle de behöva anställa nya medarbetare så går det som sagt att omorganisera. 

4.4 Motstånd 

När det gäller motstånd mot förändringar så berättar respondenterna att några, även vissa i 

ledningen, att de är negativa till organisationsförändringen och då särskilt kontorslandskapen. 

Men ingen av medarbetarna har gjort något direkt motstånd mot förändringen. Det närmaste 

motståndet som kommer fram under intervjuerna är att en av respondenterna berättar att hon 

valt att inte medverka i någon grupp då hon anser att andra kan sköta och bestämma saker, 

hon vill bara följa med.  Detta är inget direkt motstånd men även passivitet och likgiltighet är 

ett slags motstånd. Åsikterna om hur stämningen är på kontoret inför flytten är delade, vissa 

anser att stämningen är god och förväntansfull medan andra anser att det ligger lite oro i 

luften. Att folk är negativt inställda tror några dels beror på att det alltid inför förändringar så 

blir folk lite nervösa och dels finns det de som är direkt negativt inställda och irriterade på att 

de förlorar sina kontor. Denna negativa attityd menar en av respondenterna lätt kan sprida sig 

på vissa avdelningar så att den negativa stämningen sprider ut sig. Att det pratas i korridoren 

om organisationsförändringen är en del av respondenterna medvetna om medan andra inte alls 

är det. Dock är den allmänna uppfattningen att det talades mer i korridorerna om flytten till 

kontorslandskap tidigare i år. En nackdel med att det inte har pratats i korridorerna anser en av 

respondenterna att det gör att han inte vet hur pass förankrat det är i hans division, därför kan 

ibland prat i korridorerna vara bra. 

”Om inte snacket går på den egna divisionen så pratar man ju inte speciellt mycket om 

det…/…så det har ju aldrig varit en snackis ens i min division och det är ju mindre bra för 

då vet jag ju inte hur pass förankrat det är i min division” 
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4.4.1 Tvärfunktionellt och strategi 

Bakgrunden och en av anledningarna med organisationsförändringen är att man som sagt ska 

börja arbeta mer tvärfunktionellt och arbeta mer i team. Detta för att man dels har trycket från 

huvudkontoret i USA, att alla inom koncernen ska arbeta på ett visst sätt men även att 

läkemedelsbranschen är föränderlig och det gäller att organisationen rättar sig efter den. 

Många av respondenterna tycker det är bra att arbeta mer tvärfunktionellt och är positivt 

inställda till det. En av anledningarna till att en av respondenterna är så positiv till 

förändringen är att hon anser att medarbetarna tidigare har haft väldigt lite med varandra att 

göra och som hon uttryckte det så händer det fortfarande efter flera år i organisationen att hon 

springer på nya människor i hissen som hon aldrig har sett förr. De anställda tror dock inte att 

de kommer att behöva ändra sitt beteende särskilt mycket eller att särskilt mycket annat 

kommer att ändras. 

Strategin bakom organisationsförändringen har inte varit så tydlig anser respondenterna, eller 

de är i alla fall inte medvetna om strategin bakom den. För ingen av respondenterna kan 

återge vad ledningen har för strategi, de bara spekulerar. En av respondenterna anser att 

ledningen varit konsekventa och att det hela är en genomtänkt strategi. 

”Den har varit ganska så konsekvent och genomtänkt. Just det här om vi alla sitter närmare 

varandra så får vi en mera ”one organization” känsla” 

En av respondenterna tror ändå att en strategi för att få medarbetarna mer positivt inställda till 

flytten är att man inte tagit hand om de befintliga lokalerna, exempelvis så har inte loggan 

kommit upp på väggen igen efter en fasadrenovering för två år sedan, fönstren är inte tvättade 

på länge och konferensrummen saknar utrustning. Detta kan analyseras som lite kritik mot 

ledningen att använda denna medvetna strategi för att få medarbetarna mer positivt inställda 

till flytten då de är trötta på att arbeta i ett hus som inte längre känns så trevligt och fräscht. 

Även en viss uppgivenhet kan utläsas, uppgivenhet över att den befintliga byggnaden är så 

pass nedgången och att konferensrummen inte längre är så snygga som man önskar då man får 

utländska besök. 

”Alltså det har varit smart också att inte tvätta fönstren på så länge och inte fixa snyggt i 

konferensrummen, de är nog en ganska så medveten strategi så att folk känner att det ska 

bli skönt att lämna det här bygget” 
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5. Diskussioner och slutsatser 

I detta avsnitt så förs en avslutande diskussion där studiens empiri och teori sammankopplas 

och diskuteras, styckena är uppdelade så att de besvarar frågeställningarna. Avsnittet 

avslutats med slutsatser. 

5.1 Avslutande diskussion 

Måste de anställda ändra sitt beteende för att passa in i den nya organisationen och en 

eventuellt ny kultur? 

När det gäller den rådande organisationskulturen i organisationen så upplevde ingen av 

respondenterna en direkt tydlig kultur som påverkade dem i deras arbete. Dock så anser flera 

av respondenterna att organisationens fyra värdeorden, nytänkande, framgång, omtanke och 

långsiktighet, är något som genomsyrar organisationen och något som de har med sig i sitt 

dagliga arbete, vilket är i linje med Bakkas (2006) teori om att kulturen ibland inte alltid kan 

observeras eller att människorna i organisationen inte själva kan redogöra för den, men att 

kulturen dock ändå har inslag i det dagliga arbetet. Jag tolkar det så att det finns en 

organisationskultur i organisationen men att medarbetarna som sagt inte är så medvetna om 

den. Flera av respondenterna nämnde ju även att de anser att det är tydligt att organisationen 

är amerikansk ägd och att detta påverkar hur organisationen styrs och presenterar sina resultat, 

vilket jag anser är en tydlig påverkan på kulturen. Den kommande fysiska strukturen med 

kontorslandskap anser jag är en återspegling av den kultur som ledningen vill ska genomsyra 

organisationen, att alla är lika viktiga och därför är det lika för alla, inklusive ledning och VD. 

Bakka(2006) beskriver kulturen som människosystem och ingen av respondenterna anser att 

de ändrar på sitt beteende för att passa in i den nya organisation då ingen av dem tror att det 

kommer att bildas någon ny kultur. Men att gå från kontor till kontorslandskap har skapat en 

viss oro bland medarbetarna och denna skillnad i den fysiska strukturen medför en förändring 

i kulturen, på så vis att ledningen som sagt återspeglar att alla är lika viktigt och att det ska 

vara lika för alla. Respondenterna anser dock att den rådande kulturen sitter i människorna 

och de har kanske inte reflekterat över att förändringen till kontorslandskap återspeglar en 

kulturförändring eftersom att de anser att de är de själva som flyttar och på så vis tar de med 

sig den befintliga kulturen. Vidare menar Bakka (2006) att ledningen spelar en central roll i 

utformningen av organisationskulturen i organisationen och ledningen i denna organisation 

vill förändra medarbetarnas tänk, fortsätta bygga en kultur av ombesörjande och hålla högsta 
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klass med nya beteende, samarbete och innovativa processer vilket jag anser är en 

vidareutveckling av den befintliga kulturen och leder till en förändring av den. Som Bratton 

(2007) tar upp så uppfattas inte kulturen lika för alla, vissa av medarbetarna i organisationen 

anser å ena sidan att kulturen är tydlig och något som påverkar dem i deras dagliga arbete 

medan å andra sidan andra anser att det inte är något som finns med dem i deras dagliga 

arbete. Att det skiljer sig kan bero på att ledningen inte varit tydliga om vilken kultur som 

gäller i organisationen i samband med nyanställningar. Det kan också bero på att ledningens 

inkonsekvens genom de inte har implementerat kulturen på alla divisioner och avdelningar 

utan bara på vissa. Som en av respondenten uttryckte det så saknade han vad hans närmaste 

chefer ansåg om organisationsförändringen vilket kan vara ett tecken på att det inom de olika 

divisionerna förmedlas olika budskap om saker och ting, även organisationskulturen, hur 

mycket plats och hur mycket den egentligen genomsyrar det dagliga arbetet. 

Varför genomförs organisationsförändringen och anser medarbetarna att förändringen 

är nödvändig? 

Studiens syfte vara att studera hur medarbetare upplever organisationsförändringen och vad 

de har för förväntningar med den. När det gäller bakgrunden till organisationsförändringen 

var dels trycket från ledningen i USA, att alla inom koncernen ska börja arbeta mer 

tvärfunktionellt och i team vilket är en yttre påverkan från branschens ombytliga miljö och 

dels för att organisationen blivit för trångbodda i sina nuvarande lokaler. Båda är faktorer som 

Abrahamsson och Andersen (2005) tar upp som bidragande orsaker till att förändringar inom 

organisationer sker. Medarbetarna inom organisationen hade delade åsikter till om de ansåg 

att organisationsförändringen var nödvändig eller inte. Å ena sidan ansåg vissa att de var 

trångbodda medan å andra sidan så förstod vissa inte varför det var nödvändigt utan ansåg att 

deras arbete lika väl kunde fungera utan flytten. Detta tolkar jag uppkommit på grund av att 

att man har olika funktioner inom organisationen och kanske alla därför inte blir lika berörda 

av eller känner en avsaknad av exempelvis fler konferensutrymmen som andra saknar i sitt 

dagliga arbete. Synen på om flytten var nödvändig eller inte verkar inte ha påverkat 

respondenterna i ett vidare skede i deras syn på organisationsförändringen, varken i uttryckt 

motstånd eller kommande förväntningar. Varför respondenterna som inte ansåg att flytten var 

nödvändig ändå är så positiva till den är lite förunderligt och jag undrar vad som ligger bakom 

denna positivitet. Kan det vara att de känner en sådan lojalitet gentemot ledningen att och de 

anser att ledningen vet bäst både ur organisationens och medarbetarnas synhåll? Eller kanske 
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är det så att delaktigheten i förändringsprocessen gör medarbetarna positiva trots att 

nödvändigheten inte alltid upplevs. 

Som Bakka (2006) beskriver det så är ofta organisationsförändringar planlagda och styrda 

från toppen av organisationen. De yttersta besluten som rör denna organisation tas av VD i 

USA men i Sverige så finns det en VD som vidarebefordrar besluten från USA och som även 

är en länk vidare mot medarbetarna i organisationen. Några av respondenterna anser att 

ledningen i Sverige har lyssnat och låtit idéer komma underifrån medan andra är mer 

skeptiska till att ledningen gått ut med och sålt in ett budskap om att medarbetarna ska få vara 

delaktiga och ha åsikter om saker och ting men i slutändan så har ändå VD med ledning 

bestämt vad de anser vara bäst för organisationen. Något som några av respondenterna 

uttrycker är att de uppfattat ledningen som lyhörda men att de egentligen inte vet hur pass 

mycket deras röster egentligen har påverkat. Ett exempel på detta är just valet av 

kontorslanskap som i princip alla respondenter inte känner sig nöjda med och alla hade gärna 

sett andra lösningar. 

En av frågorna som Abrahamsson och Andersen (2005) anser att ledningen i organisationen 

bör ställa inför en organisationsförändring är vad det egentligen är man vill åstadkomma med 

förändringen och vad i organisationen det är som ska förändras. Det ledningen gått ut med att 

man vill förändra är att man vill arbeta mer tvärfunktionellt och att detta ska ske genom att 

man arbetar mer i team med de olika divisionerna och avdelningarna. Respondenterna anser 

att det är positivt att arbeta mer tvärfunktionellt och i team och ser välkommande på den 

förändringen då fler av respondenterna uttrycker att de inte känner sina kollegor. Ledningen 

har alltså i mitt tyckte varit klara med både vad de vill åstadkomma med förändringen och vad 

det i organisationen som behöver förändras. Det verkar också som att öppenheten kring 

förändringens mål har skapat en positiv bild av förändringen hos de intervjuade. 

Som tidigare nämnts är att förändringen från kontor till kontorslandskap inte upplevs lika 

positivt, trots resonemang om tvärfunktion och teamanda. Ledningens tanke är att arbetet 

mellan teamen ska fungera smidigare i landskapet och som Bakka (2006) beskriver det så är 

det genom grupper och deras arbete med kommunikationen som barriärerna mellan grupperna 

bryts ned och förståelse för de olika delarna i organisationen skapas, vilket i ett vidare led 

bidrar till organisationens effektivitet. Ingen av de intervjuade medarbetarna ser egentligen 

fram emot detta och hade gärna sett andra lösningar, kanske kontor med glasväggar som en av 

respondenterna föreslog.  Här anser jag att ledningen hade kunnat vara ändå tydligare i sin 
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information om varför man väljer denna arbetsplatslayout och jag undrar om det finns någon 

klar strategi om varför man inte varit tydligare med informationen. Att hela ledningen 

kommer att sitta i kontorslandskap anser en av respondenterna är både rättvist men även 

imponerande vilket jag anser stärker organisationskulturen, som ledningen vill skapa med 

”one organization”. 

Upplever medarbetarna själva att de är delaktiga i vad ledningen försöker förändra? 

Det goda förändringsarbetet betonar att det är viktigt att medarbetarna känner sig så delaktiga 

som möjligt i förändringsprocessen, så att de ska skapa ett så litet motstånd som möjligt till 

förändringen.  Respondenterna bekräftar att det ifrån ledningens sida har lagts ner mycket 

engagemang och tid för att få alla att känna sig så delaktiga som möjligt, dock är frågan om 

detta endast har varit ett sätt att sälja in ett budskap om delaktighet. Då medarbetare som 

känner sig delaktiga som Ljungström (1996) beskriver det är nöjda om de fått sin röst hörd 

och kan på så vis känna sig mer positiva till saker som de från början egentligen inte gillade. 

Så tolkar jag att det gått till i organisationen, att som respondenterna berättar så upplever de 

att de känner sig delaktiga trots att ledningen beslutat att alla ska sitta i kontorslanskap som de 

flesta egentligen är ganska så negativa till. 

Spridningen av informationen är en viktig del i förändringsprocessen, alla respondenterna 

bekräftar här att ledningen kontinuerligt har informerat vad som är på gång och när saker och 

ting ska ske, ledningen har på så vis minskat motståndet och prat eller rykten verkar inte ha 

uppstått på de olika avdelningarna eller divisionerna. Jag anser att mina resultat tyder på att 

ledningen i denna organisation har skött arbetet med både delaktighet och information på ett 

bra sätt för att få med sig så många som möjligt i förändringsprocessen, trots ett visst 

motstånd till kontorslandskap så bekräftar respondenterna att de flesta är med på vad som 

komma skall och inget större motstånd har brutit ut. Ett motstånd som jag tolkar ändå finns, är 

hur en av respondenterna uttryckte det att hon inte tagit ställning eller medverkat i någon 

grupp. Likgiltighet och undandragande kan ses som ett motstånd i linje med vad Ljungström 

(1996) beskriver som motstånd till en förändringsprocess. 

De intervjuade medarbetarna upplever att de har på olika sätt fått chansen att yttra sina tankar 

och känslor inför förändringsprocessen vilket Ljungström (1996) anser är en viktig del för att 

skapa en positiv inställning hos medarbetarna. Mina resultat tyder på att ledningens skapande 

av dessa olika arbetsgrupper varit en bra och smart strategi för att få medarbetarna att känna 

att deras röst blir hörd och att de har en chans att påverka vissa saker. 
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Att det ändå finns vissa som är motståndare till flytten och kontorslandskap kan bero på att 

vissa av medarbetarna inte känner sig trygga i den nya situationen och att de kan uppleva att 

de mister kontroll över situationen, som både Bakka (2006) och Ljungström (1996) beskriver 

det. Men mycket av den oro som kom fram under intervjuerna gällde framförallt faktiska 

arbetsmiljömässiga faktorer; hur det skulle gå att koncentrerar sig när man sitter i öppna 

kontorslandskap. Några av respondenterna trodde att de vid viktiga deadlines skulle behöva 

komma att arbeta hemifrån för att kunna koncentrera sig. Även att det blir mer brus från 

kaffemaskiner och prat från kollegor var några lite oroliga för skulle störa dem i deras dagliga 

arbete. Så å ena sidan finns det en viss spänning i att sitta närmare sina team medan det å 

andra sidan skapas en oro för hur bra det kommer att gå att arbeta. Människor är ofta lite 

rädda och negativa till förändringar, för man vet vad man har men inte vad man får. Oftast 

brukar dessa attityder och känslor förändra sig när förändringen väl är genomförd och man ser 

vad man fick, antingen så forstätter den negativa attityden och man tycker det var bättre förr 

eller så blir man positiv för man ser vilka nya möjligheter som öppnade sig. En potentiellt 

viktig uppföljning av hur arbetsmiljön påverkats av flytten verkar dock vara viktig.  Om 

organisationsförändringen ska leda till en mer effektiv organisation verkar en försämrad 

arbetsmiljö kanske som ett steg i fel riktning. 

Hur viktigt anser medarbetarna att det är med ett bra ledarskap för att 

organisationsförändring ska lyckas? 

Ledarskapet i organisationen är alla respondenter överrens om är bra, och det upplevs inte 

finnas någon översittarstil. För att en organisationsförändring ska lyckas krävs det av 

ledningen att målet för förändringen beskrivs eller tydliggörs innan själva förändringen sätter 

igång (Abrahamsson och Andersen 2005). Ledningen har i och med sitt brev på hemsidan till 

medarbetarna klart och tydligt meddelat vad det är de vill förändra och varför. 

Respondenterna anser att ledarskapet kring organisationsprocessen har varit väldigt tydligt 

och som en av respondenterna uttryckte det så har det inte varit något hemlighetsmakeri. Så 

fort ledningen haft möten så har protokoll sedan varit tillgängliga för alla via webben. 

Ledningen har enligt respondenterna alltså varit väldigt tydliga och klara med vad som både 

gäller och händer.  Det som kan diskuteras är att som en av respondenterna menade att så 

länge som det går bra för organisationen, vilket det gör i dagsläget, så är det lätt att vara 

ledare och genomföra förändringsprocesser. Kommer svårare tider och nedskärningar 

eventuellt blir aktuella är det inte säkert att det är lika lätt att vara en omtyckt ledare vilket, 

enligt respondenterna deras ledning med VD är i dag i organisationen. 
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5.2 Slutsats 

Slutsatsen för denna uppsats är att det trots allt är möjligt att åstadkomma en god 

organisationsförändring. I likhet med tidigare forskning visar det sig att det vid en 

organisationsförändring är viktigt att medarbetare upplever att ledningen från början är tydliga 

med vad man vill åstadkomma med förändringen och vad i organisationen det är som ska 

förändras. Vidare är det viktigt att ledningen i organisationen gör alla medarbetare så 

delaktiga i besluten som möjligt, eller i alla fall att de lyckas med att få medarbetarna att 

känna att de får göra sin röst hörd så att de känner delaktighet i processen. Medarbetarna i 

studien upplever ibland att förändringen kanske inte är nödvändig men de är ändå positiva till 

den. Detta tolkar jag som att delaktighet kanske är viktigare än nödvändighet när det gäller 

attityder till förändring.  Mina resultat tyder inte på att det existerar ett aktivt motstånd, inte 

heller ryktesspridning, om än en tendens kan urskiljas till passivitet som möjligen kan tolkas i 

termer av motstånd. Tidigare forskning tyder på att det kan vara trögt att försöka ändra på en 

organisationskultur- den sitter i väggarna. I den här studien upplever medarbetarna själva att 

kulturen inte sitter i väggarna, utan snarare kommer att bäras med till det nya landskapet av de 

människor som ingår i organisationen. Bara framtiden kan utvisa huruvida 

organisationskulturen förändras i om med flytten.  Men ett kontorslandskap innehåller 

onekligen ett mindre antal väggar och om detta över tid kommer att påverka kulturen kan 

endast framtida forskning utvisa. 
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Bilaga 

Inför deltagande i en forskningsstudie 

Syftet med studien: Syftet med studien är att belysa och analysera hur medarbetare i 

organisationen upplever organisationsförändringen samt att med utgångspunkt i medarbetarnas 

upplevelse analysera delaktigheten de känner inför organisationsförändringen. Resultatet av 

studien kommer att presenteras i en D-uppsats i Sociologi vid Stockholms universitet 

Huvud forskare: Jag (Miriam Gustafsson) är den som är huvudansvarig för detta projekt. Om du 

vill komma i kontakt med mig angående studien så når ni mig antingen via mail 

miriam.gustafsson@gmail.com eller via min mobil 0731-82 12 21 

Akademiska handledare: Lotta Stern från sociologiska institutionen på Stockholms universitet 

(lotta.stern@sociology.su.se) och Josefin Bernhardsson från SoRAD Stockholms universitet 

(josefin.bernhardsson@sorad.su.se). 

Deltagande: Medverkan i denna studie förväntas ta mellan 45-60 minuters intervjutid. Jag 

kommer att ställa frågor om dina upplevelser angående organisationsförändringen som sker på 

företaget. Du kan få frågorna sänt till dig i förväg via din mail om så önskas. Ingen kompensation 

för deltagande utbetalas. Resultatet av studien kommer att presenteras i en uppsats som du sedan 

kan få tillgång till. Resultatet kommer att kunna användas för att informera och bidra till fortsatt 

forskning inom området. 

Konfidentialitet: Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och informationen från 

intervjuerna kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen annan har tillgång till dem. Varken 

företagets eller ditt namn kommer att synas någonstans i uppsatsen, och materialet kommer inte 

att användas till något annat än just denna uppsats. Uppsatsen kommer att lagras i Diva, vilket är 

universitetets databas. All information som presenteras kommer att vara anonym och din röst 

kommer att ges ett fiktivt namn för att kunna skydda din anonymitet och konfidentialitet. 

Frivillighet: Det är helt frivilligt att ställa upp i intervjun och du kan när som helst under 

intervjuns gång avbryta din medverkan. 

mailto:miriam.gustafsson@gmail.com
mailto:lotta.stern@sociology.su.se
mailto:josefin.bernhardsson@sorad.su.se
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Tillåtelse att banda: I och med signeringen nedan så samtycker du till att intervjuerna bandas. 

Du kan få tillgång till bandet och även ge en förfrågan till att hela eller delar av bandet förstörs. 

Ingen annan än jag kommer att ha tillgång till bandet. 

Tillåtelse och rätt till att få en kopia: I och med signerigen nedan så ger du ditt medgivande att 

medverka i denna studie. Du är införstådd med syftet av denna studie. Behåll gärna en kopia av 

denna tillåtelse för din egen del. 

_______________________   _____________________ 

Medverkandes signatur    Ort och datum 

______________________   _____________________ 

Huvudforskares signatur    Ort och datum 
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Intervjuguide 

Introduktion 

Genomgång av ”kontraktet” 

Fråga om informanten har några frågor innan vi börjar 

Bakgrund 

Berätta lite kort om dig själv; ålder, civilstånd, utbildning 

Vilken funktion har du på företaget? 

Hur är det att arbeta på företaget? 

Tema 1: Kultur 

Syftet med tema 1 är att ta reda på hur informanten upplever om det finns någon 

organisationskultur på företaget och hur denna i så fall ser och upplever den? 

Upplever du att det finns någon företagskultur på företaget? 

Om, ja, vad? Kan du beskriva den? 

Finns det några speciella normer och värderingar som gäller på kontoret? 

Ge ett konkret exempel 

Om den finns någon kultur tror du att ni anställda blir påverkade av den? 

Ge ett konkret exempel 

Anser du att du skulle behöva ändra ditt beteende för att passa in i den nya organisationen och 

en eventuellt ny kultur och i så fall hur? 

Tema 2: Förändringsprocessen 

Syftet med tema 2 är att klargöra hur respondenten ser på förändringsprocessen hittills. 

Nyckelorden handlar om acceptansen (nödvändig), önskvärd (förbättring) och om 

tillvägagångssättet hittills är bra (lyckad eller inte) 
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Berätta om dina upplevelser kring flytten
 

Negativa eller positiva, varför? 

Vad anser du om förändringsprocessen? 

Nödvändig eller inte? 

Varför? Ge konkret exempel 

Förbättring eller försämring? 

För vem?  Varför?  Ge konkret exempel 

Vad har gjorts bra? Dåligt? 

Har du något exempel? 

Om du skulle summera din egen inställning hittills; positiv eller negativ? 

Rädslor? 

Håller andra med?  Beskriv stämningen på kontoret, kring omorganiseringen. 

Hur påverkas medarbetare? 

Oro eller förhoppning? 

Tema 3: Information kring organisationsförändringen 

Syftet med tema 3 är att utreda hur respondenten ser på hanteringen kring förändringsarbetet 

vad gäller information. Vet man hur det blir sedan?  Tror man att det blir skillnad?  Blir det 

bättre, sämre? 

Tror du att det kommer att bli en skillnad i din arbetssituation efter omorganiseringen? 

På vilket sätt? Kan du ge exempel? 

Vilka är dina förväntningar av denna organisationsförändring? 

T ror du det blir bättre eller sämre? Varför? 

Hur uppfattar du att informationen kring organisationsförändringen förmedlas? 

Kan du ge exempel? 
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Tema 4: Ledarskap 

Syftet med tema 4 är att ta reda på hur informanten ser på ledarskapet kring denna 

organisationsförändring. Anser de att ledarna skulle kunna göra annorlunda? 

Vad anser du om ledarskapet på ert företag? 

Bra eller dåligt? Varför? Ge ett konkret exempel 

Hur upplever du ledningen i denna omorganisering, är de lyhörda gentemot er medarbetare? 

Vad skulle de kunna göra bättre? Ge ett konkret exempel 

Hur upplever du strategin bakom organiseringen? 

Ge ett konkret exempel 

Tema 5: Delaktig 

Syftet med tema 5 är att se hur delaktig informanten känner sig i denna 

organisationsförändring och i så fall på vilket sätt? 

På vilket sätt känner du dig delaktig i denna organisationsförändring? 

Varför? 

Avslutning 

Fråga om informanten har något mer att tillägga. 


