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Tidigare forskning har visat att organisationsförändringar kan ha starkt 
negativ inverkan på personalen. Begreppet organisationsförändring är 
dock ofta vagt definierat vilket medför svårigheter att generalisera 
resultaten av tidigare studier. Syftet med föreliggande studie var att 
undersöka eventuella samband mellan organisationsförändringar, hälsa 
och arbetssituation samt om effekterna skiljer sig signifikant mellan 
förändringar med- respektive utan personalneddragningar. Hypotesen 
var att personer som har genomgått en organisationsförändring, i 
synnerhet en som innefattat personalneddragningar, rapporterar sämre 
hälsa, lägre grad av inflytande och kontroll, lägre samhörighet med 
organisationen samt högre anställningsotrygghet. Datainsamlingen är 
gjord av Statistiska Centralbyrån. Analysen visade att organisations-
förändringar som inkluderar personalneddragningar har ett starkt 
samband med studiens variabler till skillnad från organisations-
förändringar utan neddragningar där inga signifikanta samband 
återfanns. Resultaten understryker vikten av att ytterligare definiera 
organisationsförändring som begrepp samt behovet av vidare 
forskning kring effekten av olika sorters förändringar.  
 

 
De senaste decennierna har arbetsmarknaden i Sverige, liksom i många andra länder, 
genomgått omfattande förändringar (Marklund & Härenstam, 2010). Globaliseringen 
tillsammans med en flora av ny teknik medför bland annat kraftigt ökad 
informationsspridning och starkt utökade kommunikationsmöjligheter. I 
globaliseringens kölvatten följer även att länders, organisationers och individers 
ekonomi i större utsträckning blir beroende av världsekonomin (Näswall, Hellgren, 
Sverke, 2008). Ett omfattande tryck från internationell handel tillsammans med ökad 
konkurrens har medfört en serie anpassningar av arbetsmarknaden vilka i sin tur gjort att 
marknadskrafterna har fått ett utökat inflytande i svenskt arbetsliv (Allvin, Aronsson, 
Hagström, Johansson, Lundberg, 2005). Då verksamheter ofta sprids ut geografiskt blir 
de mer svåröverblickbara vilket omöjliggör för företagsledningen att vara insatt i 
verksamhetens alla delar och respektive förutsättningar. Allvin et al. (2005) konstaterar 
att pengar istället blir det gemensamma språket. Ofta delas verksamheten upp i olika 
självbärande enheter (så kallade profit centers) med specifika och noggrant 
kontrollerade avkastningskrav. De enheter som inte håller måttet avvecklas eller 
avyttras. Författarna menar vidare att företagsledningen ser företaget som en samling 
räkenskapsposter som anpassas och manipuleras för att generera mer eller mindre 
kortsiktiga vinster.  



 2 

Oavsett om man instämmer i ovanstående bild av hur företag drivs så ter det sig ställt 
utom allt tvivel att spelplanen har förändrats, för organisationer såväl som för deras 
anställda. För organisationen kan det utökade internationella beroendet medföra mycket 
hastiga förändringar i form av ändrad ägarbild, omstruktureringar eller ändrade 
produktionsförhållanden på grund av snabba svängningar i aktiemarknaden. För 
individen kan det exempelvis innebära att beslut i en annan del av världen gör att jobbet 
försvinner över en natt, helt oavhängigt ens egen prestation (Marklund & Härenstam, 
2010).   
 
Allvin et al. (2005) framhåller att förändringarna i arbetslivet har långtgående 
konsekvenser för de anställda. De beskriver ett arbetsliv där marknadskrafterna styr i 
allt högre utsträckning vilket medför att villkoren för arbete förändras i grunden. 
Regleringen av arbetsmarknaden blir mer flexibel vilket innebär att kraven på individen 
ökar. Ofta måste individen själv ta mer ansvar för hur, när och med vilka hon eller han 
ska arbeta vilket leder till en osäkerhet kring vad som krävs av henne eller honom. Detta 
i sin tur leder ofta till att man arbetar betydligt mer än man annars skulle ha gjort. Trots 
att den fysiska belastningen minskat markant i många yrkesgrupper har ohälsan ökat 
och den sjukrelaterade arbetsfrånvaron och förtidspensioneringar benämns som landets 
kanske största samhällsproblem (Allvin et al., 2005). 

 
Förändringarna beskrivna ovan innebär både fördelar och nackdelar men skapar 
ofrånkomligen ett behov av anpassning hos såväl individer som organisationer 
(Näswall, Hellgren, Sverke, 2008). Dagens organisationer ställs därför inför allt högre 
krav på flexibilitet och hög anpassningsförmåga (Millward & Brewerton, 2000). Ofta 
måste både organisationens design och storleken på personalstyrkan snabbt kunna 
anpassas till rådande marknadsförhållanden. Omorganisationer och neddragningar har 
därför blivit en betydande del av de flesta organisationers verklighet. 
 
Att neddragningar är vanligt förekommande i samband med lågkonjunkturer då många 
företag går dåligt kan te sig naturligt men forskning har visat att neddragningar är 
vanligare i organisationer som är lönsamma (Sverke, 2009). Ofta tas mycket lite, om ens 
någon hänsyn till dem som blir kvar i organisationen, så kallade survivors. Negativa 
konsekvenser för denna grupp får sällan utrymme i planeringen inför- och i 
utvärderingen av organisationsförändringar (Isaksson, Hellgren & Pettersson, 2000). 
Detta trots att det är beteendet och prestationen hos just de som är kvar i organisationen 
som avgör dess framtid (Brockner, 1992). Mot bakgrund av detta ter det sig mycket 
angeläget att skapa en tydligare bild av organisationsförändringar och dess 
konsekvenser. 
 
Organisationsförändringar som begrepp 
Organisationsförändringar är ett tämligen brett begrepp. Mer allmänt kan organisations-
förändringar beskrivas som det som sker när ett företag organiserar om sina resurser för 
att skapa mervärde och öka effektivitet. Ett företag som går dåligt söker vägar för att 
komma på fötter igen och ett företag som går bra designar exempelvis nya produkter 
eller tjänster (Pham Hoang, 2011). En organisationsförändring kan innebära många 
olika saker och exempelvis medföra ökad arbetsbörda, ändrade arbetsuppgifter eller 
avveckling av delar av verksamheten. Ofta skiljer man på så kallad ”revolutionary 
change” respektive ”evolutionary change”. Revolutionary change innebär en mycket 
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omfattande förändring som skakar om företaget i grunden. Hit hör exempelvis byte av 
affärsidé och mål. Revolutionary change sker ofta hastigt och innebär drastiska 
förändringar för personalen. Detta kan jämföras den betydligt vanligare varianten, 
evolutionary change som exempelvis kan innefatta löpande förbättringar för att anpassa 
sig till omvärlden. Omkring 95% av alla förändringar hör till den senare kategorin 
(Burke, 2010). 
 
Som framgått ovan finns det ett stort antal studier som påvisar att organisations-
förändringar har en stark inverkan på individers arbetsförhållanden och hälsa. Dock är 
det inte ovanligt att begreppet organisationsförändring är löst definierat och inte alltid 
vilar på en teoretisk grund. Det har till och med hävdats att organisationsförändringar är 
ett begrepp som förutsätts tala för sig självt, utan empirisk grund eller teoretiska 
resonemang i ryggen (Quattrone & Hopper, 2001, refererat i Marklund & Härenstam, 
2010). Organisationsförändringar kan vidare ha olika innebörd för olika individer. 
Exempelvis så finns det utmärkande skillnader mellan hur icke-chefer (nedan kallade 
anställda) respektive chefer definierar begreppet. Man har även tittat på skillnaden 
mellan hur anställda och chefer respektive forskare definierar organisationsförändringar 
och funnit signifikanta skillnader mellan alla tre grupper. Detta kan medföra svårigheter 
att generalisera resultaten från tidigare studier (Marklund & Härenstam, 2010). 

 
Mot bakgrund av detta var avsikten i den här studien att titta särskilt på organisations-
förändringar som innefattade personalneddragningar vilket är en vanligt förekommande 
typ av förändring (Sverke, 2009) som dessutom bör vara något mindre känslig för 
subjektiva tolkningar.  

 
Negativa effekter av organisationsförändringar 
Organisationsförändringar har visat sig ha stor inverkan på reaktionerna bland- och 
välbefinnandet hos företagets personal (Brockner, 1992; Isaksson et al., 2000). 
Förändringarna är ofta en stressande upplevelse för inblandade parter (Härenstam 
Rydbeck, Johansson, Karlqvist & Wiklund, 2000). Förändringar som dessutom 
innefattar personalneddragningar har en starkt negativ inverkan, inte bara på de som 
förlorar sitt arbete utan även på de individer som blir kvar i företaget. Negativa effekter 
på denna grupp har påvisats i ett stort antal artiklar däribland Isaksson et al. (2000) och 
Brockner (1992). Faktorer som påverkas är bland andra arbetstillfredsställelsen, känslan 
av samhörighet med organisationen samt anställningstryggheten (Millward & 
Brewerton, 2000).  
 
Flertalet studier har visat att otryggheten associerad med att inte veta om man får 
behålla arbetet är en stor stressor i sig. Denna otrygghet drabbar ofta de som genomgått 
en neddragning med jobbet i behåll och leder inte sällan till minskad arbetstrivsel och 
minskad arbetsmoral. En stor studie visade till exempel att anställningsotrygghet är den 
mest inverkande faktorn på välmående hos kvarvarande personal (Isaksson et al., 2000).  
Det finns till och med forskning som visat att de som blir kvar i företaget mår sämre än 
de som tvingas lämna sitt arbete. Ovissheten är, i enlighet med klassisk stressteori, värre 
än att tvingas hantera något man vet kommer inträffa (Sverke, 2009). Anställnings-
otrygghet kan således ha mycket negativa konsekvenser, varför det valdes ut som en av 
huvudvariablerna i föreliggande studie. 
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Utöver minskad anställningstrygghet tenderar organisationsförändringar också att leda 
till ökad arbetsbörda samt försämrad balans mellan arbete och familjeliv (Härenstam et 
al., 2000). Vidare ökar intentionen till frivillig avgång och det finns tydliga tecken på att 
hälsan påverkas negativt, i synnerhet i samband med att anställningsotryggheten ökar 
(Isaksson et al., 2000). En stor studie vid Karolinska Institutet har under nästan tio års 
tid studerat relationen mellan organisationsförändring och arbetsrelaterad hälsa. 
Resultaten visar att organisationsförändringar påverkar både hälsa och arbetsvillkor och 
leder dessutom till ökade psykosociala krav. I en annan studie, vid Göteborgs 
universitet, har man även funnit att till och med oro för omorganisation har ett samband 
med långa sjukskrivningar och förtidspension (TCO, 2011). 
 
Vidare genomfördes en stor studie i Stockholmsområdet vilken påvisade ett samband 
mellan att ha genomgått en organisationsförändring (självrapporterat) och ohälsa, främst 
psykologisk sådan (Härenstam, 1999 refererad i Marklund och Härenstam, 2010). 
Intressant är också att förändringarna visade sig kunna förklara ohälsa i en uppföljande 
studie så långt som fyra år efter att förändringarna ägt rum (Härenstam, 2001 refererad i 
Marklund och Härenstam, 2010). Mot bakgrund av detta ansågs det angeläget att 
inkludera hälsa som en av huvudvariablerna i föreliggande studie. 

 
Verktyg för att minimera de negativa effekterna 
Även om många studier pekat på att organisationsförändringar ofta har en negativ effekt 
på de anställda så visar forskning också att det går att minimera de negativa effekterna. 
Mishra och Spreitzer (1998) till exempel, utgår från att beteende hos kvarvarande 
personal till stor del formas av implementeringsprocessen, det vill säga av hur 
organisationsförändringen genomförs. Organisationen anses därför ha goda möjligheter 
att påverka reaktionerna hos dem som blir kvar i företaget (Baruch & Hind, 1999; 
Brockner, 1992). Genom att noggrant planera hur organisationsförändringen ska 
genomföras och ta hänsyn till ett antal nyckelfaktorer kan man komma långt. 

 
Det är till exempel viktigt att man tar hänsyn till individuella skillnader i 
reaktionsmönster. Organisationsförändringar kan ge upphov till ett brett spann av 
reaktioner hos personalen och reaktionerna varierar kraftigt från individ till individ. En 
del reagerar med misstro, ilska och hämndbeteende (Millward & Brewerton, 2000), 
medan andra istället arbetar hårdare och ser möjligheter till följd av förändringarna 
(Mishra & Spreitzer, 1998). Tidigare forskning har identifierat ett antal faktorer som har 
stor inverkan på reaktionerna hos personalen i samband med en organisationsförändring. 
Exempelvis så verkar det vara av avgörande betydelse hur förändringen uppfattas. Här 
är upplevd rättvisa en mycket viktig faktor. Ett stort antal studier visar att individer som 
upplever neddragningen som rättvis reagerar mer positivt (Brockner, 1992; Mishra & 
Spreitzer, 1998; Schalk & Rousseau, 2001). Varför förändringen genomförs och på 
vilket sätt den genomförs är två viktiga aspekter här. Huruvida neddragningen anses 
berättigad eller inte ingår också i rättvisebegreppet. Om den ses som nödvändig och inte 
genomförd på grund av girighet eller inkompetens kommer fler personer att acceptera 
den (Brockner, 1992).  
 
I sammanhanget är det också vitalt att inblandade parter får information eller varsel i 
god tid liksom att ledningen ger en tydlig och adekvat förklaring av bakgrunden till 
förändringarna. I de fall där personalneddragningar blir aktuellt är urvalsprocessen av 
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vilka som förlorar jobbet respektive får stanna avgörande. Likaså är det av stor vikt hur 
de som måste sluta behandlas (Brockner, 1992). Detta stöds även av Baruch & Hind 
(1999) som gör gällande att urvalsprocessen av dem som ska permitteras är den 
viktigaste moderatorn i samband med nedskärningar. Är de anställda involverade i 
nedskärningsprocessen, till exempel genom förslag på kostnadseffektiviseringar, ökar 
upplevelsen av rättvisa. 
 
Vidare är förekomsten av öppen och ärlig kommunikation mycket viktig vid 
organisationsförändringar.  Om personalen informeras om vad som komma skall och 
anser sig kunna lita på den information som ges så minskar osäkerheten. Förändringarna 
ses därmed som mindre hotande. Organisationsförändringar utgör också ett hot mot 
personalens upplevelse av kontroll varför man i samband med förändringar, i synnerhet 
neddragningar, bör försöka påverka de faktorer som har inverkan på personalens känsla 
av kontroll. Misslyckas man med det uppstår lätt en upplevelse av hjälplöshet (Mishra 
& Spreitzer, 1998). Ytterligare en viktig faktor är delaktighet i implementeringen av 
neddragningen. Resultaten av tidigare studier visar att det finns ett samband mellan en 
låg delaktighet i neddragningsprocessen och upplevd stress (Isaksson et al., 2000). 
Känsla av inflytande och kontroll är även en av de studerade variablerna i föreliggande 
studie. 

 
Sammanfattningsvis så ter det sig väl fastställt att organisationsförändringar ofta medför 
negativa konsekvenser för personalen. Känslan av kontroll liksom samhörigheten med 
organisationen minskar ofta medan anställningsotryggheten tenderar att öka (Millward 
& Brewerton, 2000). Många studier har också visat att personalens hälsa påverkas 
negativt, exempelvis Isaksson et al. (2000). Det bör därför vara vitalt för dagens 
organisationer att kunna hantera organisationsförändringar på ett bra sätt. Både av 
moralisk skyldighet gentemot sin personal och för att säkerställa sin egen fortlevnad. 
Som framgår ovan finns det en del verktyg att ta till i implementationsprocessen men 
med tanke på resultaten av tidigare studier, bland andra Isaksson et al. (2000) så verkar 
det som att man ofta missar att använda dem. Genom att skapa oss en bättre bild av de 
negativa effekter som kan följa i spåren av en organisationsförändring är förhoppningen 
att fler organisationer inser vikten av att planera förändringarna mycket noggrant samt 
att arbeta aktivt för att minimera negativa följder för de anställda. 
 
Syfte och hypoteser 
Mot bakgrund av att organisationsförändringar är ett relativt vagt begrepp som använts i 
en vid mening i många studier uppstår svårigheter att generalisera resultaten av dem. 
Många studier har visat att organisationsförändringar har en inverkan på individens 
arbetssituation och hälsa men vi vet relativt lite om konsekvenserna av specifika typer 
av förändringar (Mustard, 1997, refererad i Marklund & Härenstam, 2010). Därför var 
önskan i den här studien fokusera på effekten av en vanligt förekommande 
organisationsförändring, den som innebär personalneddragningar (Sverke, 2009) och 
jämföra med effekterna av övriga förändringar. 
 
Det övergripande syftet med den här studien var således att undersöka effekterna av 
organisationsförändringar som innefattar personalneddragningar respektive de som inte 
gör det. Mer specifikt var syftet att titta på huruvida det finns signifikanta skillnader 
avseende hälsa, anställningsotrygghet, känsla av inflytande och kontroll samt 
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samhörighet med organisationen hos anställda som ej har genomgått en 
organisationsförändring respektive dem som har gjort det, med eller utan påföljande 
personalneddragningar. Det kontrollerades även för eventuella skillnader baserat på kön, 
ålder och socioekonomiska faktorer. Mot bakgrund av detta formulerades fyra 
hypoteser. 
 
H1: Personer som har genomgått en organisationsförändring det senaste året rapporterar 
sämre hälsa än de som inte genomgått någon förändring. Personer som genomgått en 
organisationsförändring det senaste året vilken dessutom inkluderat 
personalneddragningar rapporterar i sin tur sämre hälsa än de som genomgått en 
organisationsförändring utan neddragningar. 
 
H2: Personer som har genomgått en organisationsförändring det senaste året rapporterar 
lägre känsla av inflytande och kontroll än de som inte genomgått någon förändring. 
Personer som genomgått en organisationsförändring det senaste året vilken dessutom 
inkluderat personalneddragningar rapporterar i sin tur lägre känsla av inflytande och 
kontroll än de som genomgått en organisationsförändring utan neddragningar. 
 
H3: Personer som har genomgått en organisationsförändring det senaste året rapporterar 
lägre känsla av samhörighet med organisationen än de som inte genomgått någon 
förändring. Personer som genomgått en organisationsförändring det senaste året vilken 
dessutom inkluderat personalneddragningar rapporterar i sin tur lägre känsla av 
samhörighet med organisationen än de som genomgått en organisationsförändring utan 
neddragningar. 
 
H4: Personer som har genomgått en organisationsförändring det senaste året rapporterar 
högre anställningsotrygghet än de som inte genomgått någon förändring. Personer som 
genomgått en organisationsförändring det senaste året vilken dessutom inkluderat 
personalneddragningar rapporterar i sin tur högre anställningsotrygghet än de som 
genomgått en organisationsförändring utan neddragningar. 
 

 
Metod 

 
Procedur 
Arbetslivsinstitutet genomförde med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) 
omfattande datainsamlingar år 2004, 2005 och 2006. Syftet var att undersöka 
konsekvenserna av den nya arbetsmarknad man ansåg vara under utveckling. 
Huvudsyftet var att studera hur livskarriärer och förändringar i arbetsliv och 
arbetsvillkor påverkar hälsa och välbefinnande. Avsikten var också att många olika 
forskargrupper skulle kunna använda datamaterialet efter att det sammanställts. 
Datainsamlingarna gick under namnet Arbetslivskohorten (Berntson et al., 2004, 2005, 
2006) och bestod av en telefonintervju samt en efterföljande postenkät. I den här studien 
har datamaterialet från insamlingen år 2005 använts. I samband med den ursprungliga 
datainsamlingen genomfördes en bortfallsanalys vilken indikerade att representationen i 
undersökningen var god (Berntson et al., 2005). 
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Undersökningsdeltagare 
Urvalet var slumpmässigt draget ur SCBs register över totalbefolkningen (RTB). 
Åldersspannet var 25-50 år. I den andra datainsamlingen (2005) vilken har använts i den 
här studien var urvalet 4458 personer. Här ingår både individer med- och utan arbete. 
Av dessa har 2695 personer besvarat frågan huruvida de har genomgått en 
organisationsförändring det senaste året.  
 
På frågan huruvida individen varit med om en organisationsförändring det senaste året 
förekom 480 stycken svar av typen ”vet ej” eller ”vill inte svara”. Dessa individer togs 
bort ur datamaterialet varpå data från 2115 personer kvarstod. Därefter bortfiltrerades de 
personer som ej besvarat samtliga frågor relevanta för föreliggande undersökning. Totalt 
återstod därefter 2031 individer vilka utgör urvalet i denna studie. 
 
Databearbetning 
Datamaterialet delades därefter upp i tre grupper (variabeln är nedan kallad förändring);  

• de som rapporterat att de ej genomgått någon organisationsförändring det 
senaste året (N=975) 

• de som rapporterat att de har genomgått en organisationsförändring som ej 
innefattat personalneddragningar det senaste året (N=583) 

• de som rapporterat att de genomgått en organisationsförändring som innefattat 
personalneddragningar det senaste året (N=473) 
 

Därefter skapades ett antal index för att mellan grupperna kunna jämföra rapporterad 
hälsa, anställningsotrygghet, samhörighet med organisationen samt känsla av inflytande 
och kontroll. En Multivariat Covariansanalys (MANCOVA) genomfördes sedan för att 
ta reda på huruvida det fanns en övergripande effekt av organisationsförändringar. 
Därefter genomfördes ett antal ANOVOR med efterföljande post-hoc tester (Fishers 
LSD) för att se mellan vilka specifika variabler signifikanta samband förelåg. 

 
!"#$% mättes med WHO well-being index, grundat på tio stycken frågor. Medelvärdet av 
dessa tio frågor har visat sig utgöra ett index över hälsa och har god intern och extern 
validitet (Bech et al., 1996). Frågorna utgår från hur individen har mått den senaste 
veckan och är av typen: ”jag lever det slags liv jag vill leva” och ”jag har känt att livet 
är fullt av intressanta saker”. Svarsskalan går från 1 till 4 och består av alternativen 
”hela tiden”, ”ofta”, ”ibland” och ”aldrig”.  
 
&'$("##')'*$+(,-**./(0 För att undersöka förekomsten av anställningsotrygghet 
skapades ytterligare ett index. Detta härrör sig från ett etablerat mätinstrument (Hellgren 
et al, 1999, refererat i Berntson et al., 2005) och består av frågor kring de tre följande 
områdena; ”oroar mig för att behöva sluta”, ”risk för omplacering” och ”orolig för att 
bli uppsagd”. Svarsalternativen löper mellan 1-5 och går från ”instämmer inte alls” till 
”instämmer helt”. Indexet är ett medelvärde av de tre ovanstående frågorna. 
 
1%2.3,)*./(42/54 +,*%')$%()+'/' mättes med hjälp av frågorna ”jag är stolt över att 
arbeta för mitt företag/min organisation” respektive ”jag är villig att arbeta hårdare än 
jag behöver, för att mitt företag/min organisation skall bli framgångsrik”. 
Svarsalternativen löper mellan 1-5 och går från ”instämmer inte alls” till ”instämmer 
helt”. Ett index beräknades baserat på medelvärdet på de två frågorna (Cook & Wall, 
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1980, refererat i Berntson et. al., 2005). 
 
6'7#-(%'5/4 +8.4 9+'(,+## mättes med ett index baserat på medelvärdet fyra frågor av 
typen: ”kan du själv bestämma din arbetstakt” och ”händer det att du är med i den 
långsiktiga planeringen av arbetet”. Svarsalternativen bestod av ”alltid”, ”för det 
mesta”, ”för det mesta inte” och ”aldrig”.  Frågorna är baserade på Karasek & Theorell, 
(1990). 
 
För att undersöka eventuell påverkan av så kallade socioekonomiska faktorer användes 
Statistiska Centralbyråns (SCB) socioekonomiska indelning (SEI). SEI är en 
beskrivande klassifikation som baseras på individens position på arbetsmarknaden 
eftersom den anses ha en avgörande betydelse för välfärdsfördelning och livschanser. 
SEI består av arton kategorier där varje kategori samlar yrken där innehavarna anses ha 
likartade situationer i arbetet och på arbetsmarknaden. I klassificeringen skiljer man på 
företagare (arbetsgivare) och anställda (arbetstagare) liksom på arbetare och tjänstemän. 
Hänsyn tas också till det antal utbildningsår som normalt krävs för ett yrke (SCB, 2010). 
I föreliggande studie har en dikotomisering av kategorierna gjorts, vilket skapat två 
huvudkategorier bestående av arbetare respektive tjänstemän.  
 

 
Resultat 

 
För att undersöka hypoteserna genomfördes ett antal statistiska analyser. Den 
övergripande analysen (MANCOVA) visade starkt signifikanta samband mellan 
organisationsförändring och de fyra studerade variablerna; hälsa, samhörighet med 
organisationen, känsla av inflytande och kontroll samt anställningsotrygghet  
(F [8, 4104] = 12,42, p<0,001). 
 
Som framgår av tabell 2 nedan visade efterföljande post-hoc tester att de signifikanta 
sambanden förelåg mellan de som genomgått en organisationsförändring som 
innefattade personalneddragningar och övriga grupper (de som ej genomgått en 
organisationsförändring det senaste året och de som genomgått förändringar som ej 
innefattade personalneddragningar). Inga signifikanta samband återfanns för den grupp 
som genomgått organisationsförändring utan personalneddragning. Det återfanns inte 
heller några signifikanta samband för den grupp som ej genomgått någon 
organisationsförändring alls. 
 
Bland de kovariat som studerades påvisades ingen signifikant effekt av ålder. Det finns 
dock ett signifikant samband mellan kön och känsla av inflytande och kontroll. 
Socioekonomisk indelning visade sig ha ett signifikant samband mellan två av de 
studerade faktorerna; samhörighet med organisationen och inflytande och kontroll, se 
tabell 2.  
 
Medelvärden, korrelationer och standardavvikelser beräknades vidare och visade bland 
annat att förändring hade en stark korrelation med samtliga studerade variabler med 
undantag för ålder, se tabell 1 nedan.  
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Tabell 1. Deskriptiv statistik. Korrelationer, medelvärden och standardavvikelser för 
studiens variabler. 
 

 Förändring Hälsa Samhörighet Inflytande 
& kontroll 

Anställnings-
otrygghet 

SEI Kön Ålder M SD 

Förändring 1        ,73 ,80 

Hälsa -,08** 1       2,69 ,60 

Samhörighet -,10** ,31** 1      3,14 1,12 

Inflytande & 
kontroll 

-,10** ,24** ,32** 1     2,73 ,69 

Anställnings-
otrygghet 

,14** -,19** -,05* -,13** 1    1,80 1,06 

SEI ,08** ,02 ,14** ,24** ,01 1   1,59 ,49 

Kön ,06** -,06** -,03 -,06** ,00 ,13** 1  1,48 ,50 

Ålder ,01 -,03 -,04 -,04* ,03 -,01 ,00 1 46 7,31 

N=2031. * p < 0,05; ** p < 0,01. 
 
 
 
Tabell 2. Medelvärden, F-värden och resultat av post-hoc tester för studiens variabler.  
 

 Organisationsförändring Effekt 
(F) 

Post-
hoc 

Kovariat (F) 

 Ingen 
förändring 

Förändring 
utan ned-

dragningar 

Förändring 
med ned-

dragningar 

  Ålder Kön SEI 

Hälsa 
2,76 2,73 2,62 10,34*** 2<0, 1 ,50 6,04 1,30 

Samhörighet 
3,18 3,19 2,88 14,09*** 2<0, 1 1,80 4,53 50,15*** 

Inflytande & kontroll 
2,74 2,78 2,54 19,48*** 2<0, 1 2,50 12,68*** 152,00*** 

Anställningsotrygghet 
1,70 1,72 2,11 27,45*** 2>0, 1 2,79 ,000 ,32 

 
*** p<0,001 
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Diskussion 
 

Syftet med den här studien var att undersöka effekterna av organisationsförändringar, 
mer specifikt de som innefattar personalneddragningar respektive de som inte gör det. 
Avsikten var att titta på huruvida det finns signifikanta skillnader avseende hälsa, 
anställningsotrygghet, känsla av inflytande och kontroll samt samhörighet med 
organisationen. 
 
Hypoteserna var att personer som har genomgått en organisationsförändring det senaste 
året rapporterar sämre hälsa, lägre känsla av inflytande och kontroll, lägre samhörighet 
med organisationen samt högre anställningsotrygghet. Hypotesen var också att de som 
genomgått en organisationsförändring som innefattade personalneddragningar i sin tur 
rapporterar sämre hälsa, lägre känsla av inflytande och kontroll, lägre lojalitet mot 
organisationen och högre anställningsotrygghet än de som genomgått förändringar utan 
personalneddragningar. Vidare kontrollerades för eventuella skillnader baserat på kön, 
ålder och socioekonomiska faktorer. 
 
Analysen visar att det finns starkt signifikanta samband mellan att ha genomgått 
organisationsförändring som innefattar personalneddragningar och sämre hälsa, lägre 
känsla av inflytande och kontroll och lägre känsla av samhörighet med organisationen. 
Bland denna grupp återfanns också en högre grad av anställningsotrygghet. Dock 
återfanns inget signifikant samband mellan organisationsförändringar utan 
personalneddragningar och de undersökta variablerna vilket möjligtvis utgör ett mer 
intressant resultat mot bakgrund av tidigare forskning. De negativa effekterna verkar 
med andra ord följa med personalneddragningarna.  
 
Resultaten ger stöd åt hypoteserna i det att förändringar som innefattar 
personalneddragningar har störst effekter på hälsa och övriga studerade faktorer 
relaterade till arbetssituation (jämfört med förändringar utan neddragningar). Dock 
bekräftade resultaten inte hypotesen att de som genomgått organisationsförändringar 
utan neddragningar rapporterar sämre hälsa, lägre känsla av inflytande och kontroll, 
lägre samhörighet med organisationen och högre anställningsotrygghet än de som inte 
genomgått någon förändring alls. 
 
En möjlig förklaring till att studien inte påvisade något samband mellan att ha 
genomgått organisationsförändringar utan neddragningar och studiens variabler kan 
vara att den kategorin kan inkludera ett mycket brett spann av förändringar. Både 
positiva och negativa förändringar kan vara samlat under detta paraply och därmed 
balansera ut eventuella effekter, varpå inga signifikanta samband påträffas. Denna 
problematik diskuteras bland annat av Marklund & Härenstam (2010) som lyfter fram 
svårigheterna i att mäta organisationsförändringar på grund av bredden i begreppet. 
 
Resultaten skapar följaktligen fler frågetecken kring begreppet organisations-
förändringar. Som nämndes i inledningen till den här studien så är organisations-
förändringar ett relativt brett begrepp som verkar ha vitt skild betydelse för olika 
individer och för olika grupper av individer, såsom chefer respektive icke-chefer 
(Marklund & Härenstam, 2010). Vidare finns det mycket forskning som visar på 
organisationsförändringars negativa effekter på hälsa och arbetssituation. Emellertid 



 11 

påvisar resultaten i föreliggande studie inga negativa hälsoeffekter av 
organisationsförändringar som inte inkluderar personalneddragningar. Inte heller verkar 
dessa öka anställningsotryggheten eller minska viktiga faktorer såsom känsla av 
inflytande och kontroll och samhörighet med organisationen. 
 
Att det däremot finns ett samband mellan neddragningar och försämrad hälsa ligger väl i 
linje med tidigare forskning som påvisat negativa effekter av organisationsförändringar 
(Isaksson et al., 2000; Brockner, 1992). Samtidigt har många andra studier konstaterat 
negativa effekter av organisationsförändringar i allmänhet. Detta belyser vikten av att 
ytterligare operationalisera begreppet organisationsförändring samt av att hålla isär olika 
sorters förändringar. Det ställer också en del tidigare forskning i ett nytt ljus och det blir 
tydligt att man bör vara mycket försiktig med att generalisera resultaten av studier av 
organisationsförändringar och dess effekter, något som också framförts av Marklund & 
Härenstam (2010).  
 
Mot bakgrund av detta är det viktigt att framhålla att det finns en risk att 
organisationsförändringar fått ett något oförtjänt dåligt rykte. Det kan till stor del vara 
neddragningar och inte förändringar i allmänhet som skapar osäkerhet och ohälsa.  
 
I övrigt ligger resultaten väl i linje med tidigare forskning. Organisationsförändringar 
som inkluderar neddragningar har, som avhandlats ovan, visat sig ha stor inverkan på 
den kvarvarande personalens hälsa. Ofta känner de som blir kvar i företaget inte bara en 
sorg över att ha förlorat kollegor utan även skuld, ibland benämnd ”survivor guilt”. 
Detta leder i sin tur ofta till att känslan av samhörighet med organisationen minskar 
vilket också stöds av föreliggande studie. Även anställningsotrygghet är en naturlig 
följd av neddragningar och den anses kunna leda till minst lika negativa effekter som 
arbetslöshet (Sverke, 2009). Det är vidare angeläget att belysa känslan av brist på 
inflytande och kontroll som verkar följa på neddragningar. Detta särskilt mot bakgrund 
av att det är ett av de element som identifierats vara en nyckelfaktor för att minska andra 
negativa effekter av neddragningar. Tidigare forskning har visat att 
organisationsförändringar utgör ett hot mot personalens upplevelse av kontroll (Mishra 
& Spreitzer, 1998). Genom informera om förestående förändringar noggrant och i god 
tid och skapa en delaktighet i förändringsprocessen kan man exempelvis minska 
förekomsten av stress (Isaksson et al., 2000). 

 
I analysen kontrollerades även för ett antal andra faktorer som skulle kunna ha en 
inverkan på resultatet; ålder, kön och socioekonomisk indelning. Ålder visade sig inte 
ha något signifikant samband med någon av variablerna. Detta kan ställas mot resultaten 
av tidigare forskning som visat att ålder hos kvarvarande personal har inverkan på hur 
neddragningen uppfattas och därmed på reaktionen. Äldre personer tenderar att uppleva 
mer stress i samband med neddragning (Isaksson et al., 2000). Äldre generationer är 
också i större utsträckning av uppfattningen att lojalitet och stabilitet hör till vad som 
kan förväntas av en anställning. Att minimera de negativa effekterna av 
organisationsförändringar anses svårare med denna grupp då de växt upp med bilden av 
långa trygga anställningar präglade av ömsesidig lojalitet (Baruch & Hind, 1999). Mot 
bakgrund av detta kan det ses som rimligt att förvänta sig att ålder skulle ha viss 
inverkan på resultaten, främst för den grupp som genomgått förändringar som inkluderat 
personalneddragningar. Att ålder trots detta i föreliggande studie inte visat sig ha något 
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signifikant samband med övriga variabler skulle möjligtvis kunna bero på åldersspannet 
i urvalet, 25-50 år. Hade åldersspannet varit större, exempelvis 16-65 år är det därför 
inte otroligt, mot bakgrund av tidigare forskning, att det hade funnits ett signifikant 
samband mellan ålder och exempelvis ohälsa. Samtidigt var det viktigt att i föreliggande 
studie ha ett urval och en åldersgrupp som väl speglar arbetsmarknaden. 
 
Däremot återfanns ett signifikant samband mellan kön och känsla av inflytande och 
kontroll. Även socioekonomisk indelning visade sig ha ett signifikant samband med 
dessa faktorer. Att ta reda på mer om vad som specifikt ligger bakom skillnaden i kön 
överlåts till eventuell framtida forskning. Skillnaden kan dock tänkas bero på att kvinnor 
och män ofta har olika sorters yrken. Exempelvis innehar kvinnor i mindre utsträckning 
chefspositioner vilka naturligt medför en större möjlighet till inflytande och kontroll 
över vissa skeenden. Det är väl belagt att kvinnor är kraftigt underrepresenterade i högre 
positioner inom organisationer och näringsliv (Fagerström, 2008). Detta skulle även 
delvis ge en förklaring till varför socioekonomisk indelning (SEI) också har ett samband 
med känsla av inflytande och kontroll. Detta eftersom SEI till stor del baseras på 
yrkeskategori. Dock uppmuntras vidare forskning på området för att ytterligare 
undersöka eventuella skillnader som kan vara viktiga att ta hänsyn till i planeringen 
inför- och genomförandet av organisationsförändringar.  
 
Socioekonomisk indelning har även ett signifikant samband med samhörighet med 
organisationen. Detta kan anses följdriktigt mot bakgrund av att socioekonomisk 
indelning även hade ett samband med inflytande och kontroll. Det kan tänkas logiskt att 
den individ som inte anser sig ha särskilt hög grad av inflytande och kontroll också 
känner lägre samhörighet med organisationen och vice versa. Även faktumet att SEI är 
baserad på olika yrkeskategorier gör att det ter sig helt rimligt att det finns ett samband 
med inflytande och kontroll liksom med samhörighet med organisationen. Exempelvis 
de grupper som innefattar chefer bör ha högre grad av inflytande på arbetet liksom 
större kontroll på vissa händelseförlopp i företaget.  

 
Metoddiskussion 
Mot bakgrund av ovanstående redogörelse för vagheten i organisationsförändring som 
begrepp kan det vara värt att framhålla att i föreliggande studie är det individen själv 
som rapporterat huruvida han eller hon har genomgått en organisationsförändring det 
senaste året. Det är alltså sambandet mellan självupplevd organisationsförändring 
(subjektiv bedömning av att en organisationsförändring har ägt rum) och effekter på 
arbetssituation och hälsa som studerats. I den här studien ansågs det rimligt att titta på 
effekterna av att ha upplevt sig genomgå en organisationsförändring. Dock går det att 
finna invändningar mot föreliggande metod då det också är effekter på självrapporterad 
hälsa och egen upplevelse av inflytande och kontroll, anställningsotrygghet samt 
samhörighet med organisationen som mätts. Det kan ses problematiskt att individen 
själv är den som rapporterat om en organisationsförändring samt om hälsa och 
arbetsförhållanden. Detta tillsammans med faktumet att detta mätts med ett och samma 
instrument (en intervju med efterföljande enkät) riskerar att förstora de studerade 
sambanden. Denna problematik med så kallad ”common method variance” är något som 
bland andra Marklund & Härenstam (2010) diskuterar. De rekommenderar att man 
inhämtar informationen om huruvida det förekommit en organisationsförändring eller ej 
från annat håll än från den individ som bedömer sin hälsa eller arbetsförhållanden. 
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Samtidigt framhåller de att det då istället finns en risk att sambanden framstår svagare 
än de verkligen är. De som framför problemet med common method variance (CMV) 
står heller inte helt oemotsagda. Spector (2006) hävdar till exempel att problematiken 
med CMV är kraftigt överdriven, i sådan grad att det tangerar vad han kallar en ”urban 
legend”. Han anser att det går att utesluta problemen helt genom att ha tillräckligt bra 
mätinstrument.  
 
Ytterligare en försvårande faktor kan vara faktumet att organisationsförändringar är ett 
vagt begrepp med olika betydelse för olika individer. Samtidigt så bör det vara av 
intresse ifall det finns samband mellan att själv uppleva att man har genomgått en 
organisationsförändring och hälsa och arbetsförhållanden. Det signifikanta samband 
som erhölls i föreliggande studie var dessutom knutet till förändringar som innefattade 
personalneddragningar vilket bör vara något mindre känsligt för subjektiva 
bedömningar.  
 
Vidare kan det vara värt att ta hänsyn till stickprovsstorleken i värderingen av erhållna 
resultat. Stickprovet i den här analysen är relativt stort, 2031 personer. I stora stickprov 
är det lättare att få signifikanta resultat än i små stickprov (Statistical Significance, 
2011). Samtidigt var huvudresultaten mycket kraftigt signifikanta (p<0,001) varför 
stickprovsstorleken inte bör vara särskilt problematisk i just föreliggande studie. 

 
Ljus i mörkret 
Som diskuterat ovan har tidigare forskning visat att organisationer har stora möjligheter 
att minimera de negativa effekterna av förändringar (Baruch & Hind, 1999; Brockner, 
1992; Mishra & Spreitzer, 1998). Genom att identifiera vilka faktorer som påverkar 
reaktionerna hos kvarvarande personal kan man finna verktyg för att skapa mer positiva 
reaktioner (Brockner, 1992). Flertalet studier har pekat ut upplevd rättvisa som den 
viktigaste aspekten i samband med en neddragning (Mishra & Spreitzer, 1998; Schalk & 
Rousseau, 2001). Därför bör organisationen eftersträva att processerna i samband med 
neddragningen genomförs på ett sätt som så många som möjligt upplever rättvisa. Här 
spelar kommunikationen en viktig roll. Att informera i god tid om vad som kommer att 
ske och av vilka orsaker är av stor vikt. Lyckas man med det minskar även risken för 
uppkomsten av anställningsotrygghet i och med att neddragningen uppfattas som 
mindre hotande om man vet vad som komma skall. Vidare bör ledningen sträva efter att 
skapa autonomi och variation i arbetet samt att öka personalens upplevelse av kontroll 
och delaktighet. På detta sätt skapas mer hoppfulla och konstruktiva reaktioner hos 
kvarvarande personal (Mishra & Spreitzer, 1998). 
 
Mot bakgrund av att det finns tydliga tecken på att organisationsförändringar som 
innefattar neddragningar har en negativ effekt på hälsan men att vi samtidigt har tillgång 
till en hel del verktyg för att minimera de negativa effekterna så infinner sig frågan 
varför personalen så ofta påverkas negativt. Här finns det mer för forskningen att uträtta. 
Det ter sig till exempel viktigt att förstå hur olika sorters organisationsförändringar 
inverkar på hälsan, detta var också en av drivkrafterna bakom föreliggande studie. Det 
är troligt att vilken sorts förändring det rör sig om i stor utsträckning styr reaktionen och 
välmåendet hos personalen, vilket också styrks av resultaten av den här studien. Genom 
att ytterligare förstärka bilden av vilka olika sorters förändringar som orsakar de 
negativa eller till och med skadliga effekterna kan man lättare skräddarsy 
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implementationsplanerna och därmed minimera de negativa effekterna. 
 
Vidare vore det intressant att se huruvida det finns skillnader i hälsoeffekter hos chefer 
och icke-chefer. Eftersom kontroll, tillgång till information och delaktighet har visats 
vara viktiga faktorer för hur personalen reagerar på en förändring så är det tänkbart att 
hälsan hos cheferna påverkas i annan utsträckning än för övrig personal. Detta baserat 
på antagandet att cheferna i många fall har tillgång till mer information och större 
kontroll över skeendet. Å andra sidan kan tänkas att det ligger en stor stress i att behöva 
driva igenom en förändring som man kanske inte alltid står bakom. Oavsett vad man 
utvecklar för teori här så kan man förhoppningsvis finna orsakerna till att tillräcklig 
hänsyn till personalen sällan tas i samband med förändringar.  
 
Trots många tankeväckande slutsatser i tidigare studier så är det svårt att generalisera 
resultaten av dem. En allmänt vedertagen definition av begreppet organisations-
förändring med tillhörande klassificeringar vore givetvis önskvärt. Detta är dock tyvärr 
ofta svårt att uppnå i praktiken. Därför är det av stor vikt att man definierar vilken eller 
vilka sorts förändringar man studerar eller diskuterar. Vidare så behövs mer forskning 
kring begreppet som sådant, kring vilka olika sorter det finns samt vad i samband med 
vissa sorters förändringar som skapar de negativa effekterna.  
 
Sammanfattningsvis så har den här studien i likhet med tidigare forskning funnit ett 
signifikant samband mellan personalneddragningar och hälsa, känsla av inflytande och 
kontroll, samhörighet med organisationen och med anställningsotrygghet. Dock 
återfanns inget samband mellan organisationsförändringar utan neddragningar och 
studiens variabler. Detta kan möjligtvis förklaras av att den kategorin innefattar många 
olika sorters förändringar vilka kan ha både positiva och negativa effekter. Detta kan i 
sin tur medföra att eventuella effekter balanseras ut varpå inga signifikanta samband 
återfinns. Just det faktum att organisationsförändringar är ett brett begrepp belyser 
ytterligare vikten av vidare forskning kring olika sorters förändringar samt vilka 
specifika faktorer det är som orsakar de negativa följderna för personalen. 
Avslutningsvis hänvisas till Millward & Brewerton som citerar en företagsledare 
beträffande framtidens arbetsmarknad: ”only the fittest, most innovative and flexible 
employers will survive” (Millward & Brewerton, 2000, s. 5). Om det är rimligt att anta 
att förekomsten av organisationsförändringar som innebär neddragningar inte kommer 
minska i framtiden så är det troligt att de företag som åsyftas i citatet ovan kommer vara 
de som är skickligast på att ta hand om sin kvarvarande personal. Förhoppningen är att 
framtida forskning kan ge en ännu klarare bild av hur olika förändringar påverkar 
personalen och framförallt hur vi effektivt kan minimera de negativa effekterna. Detta 
skulle både gynna de anställda och öka organisationens chanser till framgång då det till 
syvende och sist är personalen som avgör företagets överlevnad.  
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