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Studiens syfte var att undersöka hur produktionsledarna (PL) på företaget WentAB upplever 

en pågående förändringsprocess. Ett målinriktat- och bekvämlighetsurval applicerades på 

studien. Detta resulterade i åtta respondenter (n=8) där fördelningen var två kvinnor och sex 

män, samtliga med en tillsvidareanställning. Studien var kvalitativ med ett psykologiskt 

angreppssätt och utgjordes av två ostrukturerade bakgrundsintervjuer som låg till grund för 

designen av de åtta primära semistrukturerade intervjuerna med PL. Samtliga intervjuer 

analyserades med en tematisk analys. Resultatet visade att det existerar flera faktorer som 

påverkar PL’s upplevelser av förändringsprocessen. Den genomgående bilden var att 

förändringen till synes var positiv och gick i linje med både forskning och 

bakgrundsintervjuerna.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Förändringsprocess, produktionsledarskap, upplevelser, påverkansfaktorer 



1 

Inledning 

I dagens turbulenta, oförutsägbara och ständigt utvecklande omvärld bör organisationer 

vara flexibla för att behålla sin konkurrenskraft (Gilley, Gilley & McMillan, 2009; Kotter & 

Schlesinger, 2008). Behovet av förändring uppstår till följd av interna- och externa faktorer, 

vilka kan vara av ekonomisk eller teknologisk karaktär (Kitchen & Daly, 2002). Vidare 

beskriver Al-Haddad och Kotnour (2015) att organisationer vanligen responderar på 

förändringsbehov genom att problemlösa, effektivisera, förbättra eller rationalisera 

verksamheten. Enligt Whelan-Berry, Gordon och Hinings (2003) innebär organisatoriska 

förändringar en anpassning på organisations-, grupp- eller individnivå.  

Trots planerade förändringsstrategier misslyckas 70 procent av samtliga 

organisationsförändringar (Choi, 2011). Till följd kan flera negativa konsekvenser uppstå, 

som organisatorisk ineffektivitet, kundmissnöje, låg moral hos medarbetare samt onödig 

resursförbrukning (Whelan-Berry et al., 2003).  En av de främsta förutsättningarna för 

framgång är att medarbetarna är eniga med förändringens riktning (Choi, 2011). Därav vilar 

ett stort ansvar på arbetsgivaren samt dennes kunskap och förståelse för hur inblandade kan 

påverkas av processen, men också vilka strategier som kan användas för att tillgodose 

anställdas behov (Darcy & Kleiner, 1991; Gilley et al., 2009; Kitchen & Daly, 2002; Kotter & 

Schlesinger, 2008; Whelan-Berry et al., 2003). Förändringar kan antingen väcka motstånd 

eller välkomnas inom organisationen beroende på hur processen hanteras samt vilka tidigare 

erfarenheter som finns av förändringsarbete. Dessutom är förändringsvilja, motivation, 

delaktighet, trygghet och tillräcklig information centrala komponenter för en framgångsrik 

process (Angelöw, 1991). 

Författarna avser att angripa ämnet från ett individperspektiv för att kunna dra slutsatser 

om vilka komponenter som värderas. Som Bamford och Forrester (2003) belyser har bristen 

på undersökning inom detta område bidragit till felaktiga generaliseringar och uppfattningar 
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gällande individers upplevelser av förändring. Intresset för forskningsområdet fann sin grund i 

organisationers konkurrensutsatta läge i dagens föränderliga omvärld. Dessutom har egna 

erfarenheter och tidigare kurser påverkat valet av ämne.   

  

Bakgrund 

En produktionsledare (PL) definieras som en tillsvidareanställd tjänsteman med 

arbetstiden 40 timmar i veckan och ett semesteravtal på 35 dagar per år, detta innebär att 

arbetstidsförkortning och ersättning för restid och övertid uteblir. Respektive PL arbetar mot 

varsina produktionsavsnitt där de ansvarar för budget, personal, och arbetsmiljöfrågor samt 

leder och fördelar det dagliga arbetet (Kontaktperson, HR Business Partner, personlig 

kommunikation, den 22 februari 2017).  Företaget finns i Jönköpings län och är av större 

karaktär, hädanefter benämns företaget som WentAB.  

  

Teoretisk bakgrund 

Följande avsnitt berör tidigare forskning och de mest framträdande 

påverkansfaktorerna. Författarna har, med forskning som bakgrund, identifierat kategorier 

som beskrivs ha inverkan på en individs upplevelse av förändringsprocesser.   

Ledarskap. Forskare hävdar att ledarskap har betydelse för en förändringsprocess 

effektivitet (Darcy & Kleiner, 1991; Gilley et al., 2009; Howes & Quinn, 1978; Kotter & 

Schlesinger, 2008). Flertal modeller redogör för hur ledare ska förhålla sig under förändring 

samt vilken medvetenhet som bör finnas för att den ska lyckas. Burnes (2004) framställer 

exempelvis Kurt Lewins (1947) trestegsmodell inom planerad förändring. Modellen anger att 

förändringsprocessen bör genomgå tre förberedda faser för att benämnas effektiv, vilka är 

upptining, förändring och återfrysning. Fas ett handlar om att förbereda inför förändringen, 

fas två syftar till att skapa nya normer och handlingsmönster och fas tre avser att stabilisera 

förändringen. Enligt Howes och Quinn (1978) är planering och förberedelser inför 
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förändringar det mest avgörande för en lyckad implementering då det avgör huruvida 

individer accepterar eller avvisar initiativen. Vidare utmanar Burnes validiteten av Lewins 

bidrag till organisatorisk förändring genom att kritisera modellen, då den exempelvis 

uppfattas mest lämpad vid isolerade förändringsprojekt. En annan kritik som riktas mot 

modellen är att förändringsprocesser snarare bör ses som komplexa och icke-linjära än 

cirkulära (Armenakis & Bedeian, 1999; Burnes, 2004).  

I sin tur, presenterar Kotter (1995) åtta förslag på hur ledare kan uppnå en effektiv 

förändringsprocess. Dessa är: 1) Kartlägga det som är av brådskande karaktär 2) Skapa en 

sammanslutning av individer som kan leda förändringen 3) Skapa en vision med 

förändringsarbetet och strategier för att uppnå den 4) Kommunicera ut vision och strategier i 

syfte att implementera nya beteenden 5) Göra det möjligt för individer att agera i enlighet 

med visionen genom att reducera hinder som motsägelsefulla strukturer 6) Planera och 

upprätta långsiktiga mål samt involvera medarbetare i dessa 7) Konsolidera förbättringar och 

producera mer förändringar genom exempelvis nya policies och kompetensutveckling 8) 

Institutionalisera nya metoder.  

Vidare menar Darcy och Kleiner (1991) “To implement change successfully, a manager 

must understand the impact of the change on the people who will be affected” (Darcy & 

Kleiner, 1991, s. 12). Förändringsinitiativ måste anpassas efter förändringens karaktär och 

kontexten den utspelas i. Däremot tenderar ledare att bortse från detta och istället utgå ifrån 

att en specifik strategi är lämplig i samtliga förändringar. Dessutom är det vanligt att ledare 

underskattar individers reaktioner vid förändringar, men också hur chefer på eget bevåg kan 

påverka medarbetare till en positiv inställning. Bristerna grundar sig delvis i att ledare saknar 

insikt om fördelar och nackdelar kopplat till förändringsstrategier (Kotter & Schlesinger, 

2008). För att stärka förutsättningarna inför en förändring, presenterar Kotter och Schlesinger 

tre övergripande steg. Det första innebär att analysera situationsbaserade faktorer, det andra 
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att bestämma förändringens hastighet och det tredje att finna metoder för att motverka 

motstånd hos medarbetare. Det finns flertal aspekter som ledare bör ta hänsyn till för att få 

med sig sina medarbetare i förändringsarbete. En faktor som kan påverka förändringens 

framgång är huruvida de involverar medarbetarna. Vidare är kommunikation ett betydelsefullt 

verktyg som kan användas för att informera, stötta, engagera och motivera (Howes & Quinn, 

1978). Kotter och Schlesinger (2008) betonar även vikten av att ge feedback och support, 

vilket kan tas i uttryck genom att ledaren lyssnar, ger emotionellt stöd samt möjligheter till 

kompetensutveckling.   

Gilley et al. (2009) presenterade i sin studie att individer fick bedöma hur effektivt deras 

chef implementerar förändringar. Skattningen skedde på områdena ‘coaching’, ‘effektiv 

belöning’, ‘lämplig kommunikation’, ‘motiverande’, ‘involverade’ samt ‘uppmuntran till 

teamwork’. Studiens resultat visade att majoriteten upplevde att deras ledare sällan, aldrig 

eller enbart någon gång implementerar en förändring effektivt. Av resultatet framgick också 

att kunskap och kompetens hos chefen relaterat till ovannämnda områden hade en positiv 

koppling till individernas upplevelser av en framgångsrik implementering.  

Kommunikation och information. Elving (2005) samt Nelissen och van Selm (2008) 

hävdar att empiriska fakta gällande kommunikation i samband med förändring saknas. 

Samtidigt instämmer flertal forskare i att god kommunikation är en avgörande faktor för 

huruvida organisatoriska förändringar lyckas (Elving, 2005; Lewis, 2006; Richardson & 

Denton, 1996). Enligt Kitchen och Daly (2002) är flertal organisationer medvetna om 

kommunikationens betydelse, men tenderar ändå misslyckas med att skapa en tydlig länk 

mellan kommunikation och genomförande. Sedermera belyser Richardson och Denton (1996) 

att ett konkret samband mellan dessa faktorer är nödvändigt för individens upplevelse av 

trovärdig kommunikation. 
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Elving (2005) samt Kitchen och Daly (2002) poängterar vikten av intern 

kommunikation inom verksamheten. Att kommunicera med medarbetare under förändring är 

avgörande för dennes upplevelser av den. Om information uteblir kan det medföra motstånd 

till förändring, något som i sin tur kan begränsa möjligheterna till framgång (Elving, 2005; 

Kitchen & Daily, 2002; Lewis, 2006). En ytterligare konsekvens av att ledningen inte 

kommunicerar i tillräcklig utsträckning är ökad ryktesspridning (Elving, 2005; Richardson & 

Denton, 1996). Att som medarbetare uppleva osäkerhet och inte veta vad som händer inom 

organisationen menar Nelissen och van Selm (2008) ofta är en av orsakerna till stress. I likhet 

hävdar Richardson och Denton (1996) att en ovisshet kan leda till en generellt negativt syn 

gentemot företaget samt minskad arbetstillfredsställelse.  

Delaktighet i kommunikation och information beskriver flera forskare som relevanta 

aspekter i förändringsarbete (Lewis, 2006; Nelissen & van Selm, 2008). Nelissen och van 

Selm (2008) samt Richardson och Denton (1996) belyser att det inte handlar om 

envägskommunikation utan att anställda ska få möjlighet att diskutera och framföra sina 

ståndpunkter. Lewis (2006) fann i sin studie att det är vanligt förekommande att medarbetare 

snarare erhåller information än att de får möjlighet att föra en dialog, trots att konversation 

upplevdes som en viktig aspekt för tillfredsställelse. Vidare urskilde Nelissen och van Selm 

(2008) i sin studie att individer som upplevde kommunikativ tillfredsställelse från högsta 

ledning var mer nöjda och såg fler personliga möjligheter. I sin tur belyser Elving (2005) 

vikten av att presentera hur respektives arbetsroll påverkas av förändringen, då det ökar den 

positiva känslan.Det finns flera kanaler för att informera om förändring, vilka enligt Lewis 

(2006) samt Nelissen och van Selm (2008) kan vara via direkt kommunikation, intranät, mail 

eller nyhetsbrev. Kotter och Schlesinger (2008) poängterar vidare att informationen kan 

delges individuellt eller i grupp. Sedermera fann Lewis (2006) i sin studie att direkt 
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kommunikation, som äger rum mellan chef och medarbetare är vanligast samt mest 

uppskattad. 

 Inställning till förändring. I sin studie fann Giæver och Hellesø (2010) att negativa 

upplevelser inte berodde på ovilja till förändring, utan att motstånd väcktes när ledare inte vad 

medvetna om hur förändringen skulle implementeras och vilken effekt den medförde på 

företag och medarbetare. Flera forskare anger motstånd till förändring som en av de största 

anledningarna till varför förändringsprocesser misslyckas (Erwin & Garman, 2009; Stensaker 

& Meyer, 2012; Yilmaz, Ozgen & Akyel, 2013). Giæver och Hellesø (2010) beskriver att 

negativa känslor uppstår när något som är av relevans för individen förändras eller hotas som 

exempelvis värderingar, behov eller mål. Av denna anledning är det avgörande att 

verksamheten förstår vilka faktorer som påverkar individens känslor gentemot förändringen. 

Yilmaz et al. (2013) fann i sin studie att hur ledare presenterar förändringen är väsentlig för 

inställningen som uppstår. Vidare förklaras svårigheten att få medarbetare att acceptera 

förändring om de redan uppfattar den nuvarande situationen som godtycklig. Choi (2011) 

menar att öppenhet till förändring baseras på hur individer ser på det organisatoriska stödet 

och kommunikationens tillräcklighet. Sedermera måste medarbetarna uppfatta att 

verksamheten gjort tillräckliga ansträngningar för att processen ska bli framgångsrik. Yilmaz 

et al. (2013) konstaterar även att individer generellt är mer inställsamma om förändringen 

bidrar till tydliga förbättringar i arbetsrollen eller för organisationen. I sin studie fann 

Stensaker och Meyer (2012), att individer med högre grad av erfarenhet gällande förändring 

agerade mer lojalt gentemot företaget till skillnad från de med mindre erfarenhet som snarare 

upplevde frustration och osäkerhet. Samtidigt menar forskarna att dagens accelererande 

förändringstakt resulterat i att individer erhåller mer erfarenhet och vana gällande förändring. 

Utöver erfarenhet, menar Erwin och Garman (2009) att personlighetsvariabler kan påverka 

individens öppenhet. 
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Avsaknad av tillit gentemot ledning är ytterligare en faktor som kan bidra till motstånd 

och vidare resultera i ilska, frustration och ångest (Erwin & Garman, 2009). I sin studie 

presenterade Morgan och Zeffane (2003) ett samband mellan förändringsstrategier och nivån 

av tillit gentemot ledningen. Det framkom att ju mer direkt samråd medarbetarna hade med 

närmsta chef och chefer på högre nivåer, desto högre grad av tillit gentemot ledningen 

existerade. Dessutom framgick att involverande av medarbetare kan öka graden av tillit. 

Giæver och Hellesø (2010) belyser i sin tur att flertal tidigare studier har förklarat att 

inställning till förändring enbart baseras på interna faktorer och därmed uteslutit externa och 

situationsbaserade händelser, trots att dessa kan spela stor roll. Då medarbetarna är en viktig 

komponent för förändringens framgång krävs att dessa har en god inställning till förändringen 

(Choi, 2011). 

 Delaktighet. Förståelse om anställdas attityder och inställning till 

organisationsförändring är avgörande för att åstadkomma framgångsrika förändringar (Yilmaz 

et al., 2013). Peccei, Giangreco och Sebastiano (2011) påvisar att stor del av existerande 

litteratur om motstånd mot förändringar presenterar idén att delaktighet i 

förändringsprocessen reducerar risken för motstånd. Individers involverade i förändring 

innefattar inte bara graden av huruvida de är inblandade i planering och genomförande 

(Peccei et al., 2011) utan också i vilken utsträckning de får lämpligt stöd från organisationen i 

termer av utbildning och andra verktyg (Kotter, 1995; Kotter & Schlesinger, 2008). Vidare 

beskriver Morgan och Zeffane (2003) att begreppet delaktighet bland annat inkluderar makt, 

information, kunskap och beslutsfattande.   

I sin studie, fann Yilmaz et al. (2013) att metoder som används för att informera, 

rådfråga och involvera anställda i förändringsarbete hade en positiv inverkan på attityder 

gentemot förändring. Resultatet visade även att individer ställde sig positiva till förändring 

när delaktigheten innebar ett involverande under processens alla steg. Vidare framställde även 



 

 

 

8 

Peccei et al. (2011) genom sin studie att avsaknad av inflytande och delaktighet hos 

medarbetare påverkade dennes engagemang gentemot organisationen. För att uppnå positiva 

utfall förutsätts att förändring genomförs med utrymme för inflytande och delaktighet för 

medarbetare. Genom att beakta individuella intressen under förändringsprocessens steg kan 

det bidra till högre känsla av engagemang och tillhörighet gentemot organisationen (Peccei et 

al., 2011). Även Kotter och Schlesinger (2008) instämmer i att delaktighet kan motivera 

individer och göra dem villiga att agera i enlighet med förändring. Däremot poängteras att 

delaktighet i sig inte på automatik medför ökad förändringsvilja utan förutsätter att 

medarbetarna har tillräcklig information för att kunna bidra med synpunkter. Utöver detta 

betonar forskarna möjligheten att förebygga resistens genom att involvera de som ställer sig 

mest kritiska till förändring. 

 

Syfte     

Studiens syfte var att undersöka hur produktionsledarna (PL) på företaget WentAB upplever 

en pågående förändringsprocess. 

 

Metod 

Följande avsnitt innehåller en redogörelse av undersökningens metodval och 

datainsamling. Undersökningen utgjordes av två ostrukturerade bakgrundsintervjuer samt 

efterföljande åtta primära semistrukturerade intervjuer med PL inom WentAB. Under 

avsnittet kommer även förhållningssätt vid intervjuer, genomförande, analysmetod, etiska 

hänsynstaganden samt forskningskvalitet att behandlas.  

  

Metodval 

Studien hade en kvalitativ ansats, vilket enligt Bryman (2011) samt Patel och Davidson 

(2003) innebär en möjlighet att tolka och beskriva specifika fenomen som upplevelser och 
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erfarenheter. Kvalitativa intervjuer utgörs av två huvudinriktningar, nämligen ostrukturerade 

och semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Författarna antog båda angreppssätten 

genom två ostrukturerade bakgrundsintervjuer samt åtta primära semistrukturerade intervjuer. 

Eftersom författarna ville skapa förståelse om PL’s upplevelser i förhållande till 

förändringsprocessen och inte urskilja samband och relationer, var ett kvalitativt angreppssätt 

mer lämpligt än ett kvantitativt. 

  

Urval 

I urvalsprocessen gjorde författarna ett målinriktat urval då sektor, organisation och 

anställningsnivå var förutbestämt och kopplat till intresset. En anledning till urvalet var 

tidsbegränsningen för undersökningen. Författarnas tillvägagångssätt kännetecknas även av 

ett bekvämlighetsurval, då deltagarna fanns tillgängliga (Bryman, 2011). På WentAB i 

Jönköpings län finns en större produktion med åtta produktionsavsnitt, vilka samtliga leds av 

en PL. Populationen ansågs aktuell då den utgjorde länken mellan tjänstemän och 

kollektivanställda samtidigt som den lämpade sig för forskningsfrågan. Undersökningen 

koncentrerades på samtliga PL där alla haft lika möjligheter till deltagande.   

En första kontakt togs med med en av företagets HR Business Partners där 

forskningsförslaget presenterades och diskuterades. Därefter hänvisades författarna till två 

personer inom WentAB som hade passande ansvarsområden och som sannolikt kunde besvara 

våra frågor gällande förändringens bakgrund (se bilaga 1.4 och 1.5). Dessa individer kommer 

fortsättningsvis benämnas som Martin och Hanna. Författarna kontaktade Martin och Hanna 

via telefon där en resumé om studiens syfte och upplägg presenterades. Respondenterna blev 

tillfrågade om det fanns intresse för medverkan och samtidigt betonades att beslut inte 

behövde fattas omgående. Senare sändes även ett mail för att stärka informationsutbytet. 

Mailet innehöll studiens syfte, genomförande, tids- och platsförslag samt etiska 
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hänsynstaganden. Dessutom behandlade mailet författarnas kontaktuppgifter så 

respondenterna kunde återkomma vid eventuella frågor (se bilaga 1.1 och bilaga 

1.2).  Förfrågan resulterade i att båda respondenterna ställde upp på intervjuer. 

Bakgrundsintervjuerna bokades in, genomfördes och låg sedan till grund för den primära 

intervjuguiden.  

Vidare kontaktade författarna PL via telefon där studiens syfte och upplägg 

introducerades. Därefter lyftes frågan om det fanns intresse för medverkan med betoning på 

att det fanns tid att fundera. Senare skickades ett mail till alla PL som innehöll studiens syfte, 

upplägg, tid, plats, etiska aspekter och kontaktmöjligheter (se bilaga 1.3). Förfrågan 

resulterade i åtta deltagare av åtta möjliga, där fördelning av kön uppstod slumpmässigt. 

Kvale och Brinkmann (2014) belyser svårigheten med att generalisera resultatet från en liten 

urvalsgrupp, något författarna var medvetna om. Trots detta accepterades 

populationsstorleken på grund av projektets tidsbegränsning.   

 

Bakgrundsintervjuer  

Innan de primära semistrukturerade intervjuerna genomfördes, utförde författarna två 

bakgrundsintervjuer. Intervjupersonerna besatt högre befattningar än PL och var insatta i 

förändringsarbetet. Avsikten med intervjuerna var att erhålla djupare förståelse om 

situationen, men också att använda materialet som utgångspunkt för konstruktion av primär 

intervjuguide. Nedan följer en presentation av de ostrukturerade intervjuerna som 

genomfördes med Martin och Hanna. 

Intervju med Martin. Inledningsvis beskrev Martin att förändringen beror på nytt 

ägarskap och en sammanslagning mellan två organisationer inom samma verksamhetsområde. 

Eftersom förändringen är pågående är det svårt att redan nu utvärdera 

implementeringsinsatser, menade Martin. Dessutom går processen fort fram, något som 
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resulterat i att medarbetare inte givits möjlighet att involveras i tillräcklig utsträckning. Vidare 

beskrev respondenten att förändringen är utmanande eftersom många medarbetare uppfattar 

den nuvarande verksamheten som god.  

Ett återkommande begrepp under intervjun var ledarskap, vilket beskrevs som en 

relevant faktor för förändringsprocessens framgång. För att förbereda topmanagement-chefer 

inför förändringen, sammankallade de nya ägarna till en konferens i syfte att presentera 

övergripande information gällande förändringen. Därefter blev respektive chef inom 

Jönköpingsregionen inbjuden till ett workshop-seminarium med temat kommunikation, 

ledarskap och förändring. Syftet med sammankomsten var att informera och preparera 

cheferna inför förändringen så dessa i sin tur skulle kunna genomföra aktuella åtgärder, vara 

lyhörda och kommunicera rätt information till sina medarbetare.  

Sedermera var kommunikation ett återkommande samtalsämne. Enligt Martin är god 

kommunikation en förutsättning för att förändringen ska lyckas. Det är väsentligt att alla 

medarbetare förstår orsakerna samt sin roll i sammanhanget. Således förklarades även 

delaktighet som en viktig aspekt. Det beskrevs nödvändigt att varje individ involveras i 

förändringsarbetet samt får möjlighet att resonera med närmsta chef. 

Intervju med Hanna. Under intervjun med Hanna var den generella beskrivningen att 

PL ännu inte berörts mycket av förändringsprocessen eftersom beslut fortfarande ligger på 

managementnivå. Enligt Hanna har produktionsavsnittens dagliga styrning inte förändrats 

avsevärt i och med att mål och vision fortfarande är under konstruktion. Däremot lyftes att 

förändringen i sig verkar värderas som positiv då den medför ökad produktionsvolym. Hanna 

delgav även uppfattningen att samtliga PL både ser positivt på förändringen och förstår dess 

innebörd, trots att det på sikt kommer innebära en ökad arbetsbelastning. Uttalandet gjordes 

med hänvisning till att satsningen har betydelse för verksamheten. Det konstaterades även att 



 

 

 

12 

organisationens och PL’s gedigna erfarenhet av förändring möjligtvis underlättar 

implementeringsarbetet.   

Under intervjun framkom flera påverkansfaktorer, däribland ledarskap innehållande 

tydlighet och feedback. En av PL’s chefer har för närvarande dubbla arbetsroller, något Hanna 

trodde försvårar situationen samt indirekt påverkar PL då chefen är mindre tillgänglig. 

Dessutom poängterades att övriga stödfunktioner blivit mindre nåbara. Ett annat ämne som 

diskuterades var betydelsen av direkt kommunikation för att undvika missförstånd. I 

anslutning till kommunikation kommenterades också vikten av att PL får ta del av aktuell och 

korrekt information. Sedermera diskuterades betydelsen av att göra PL delaktiga i 

förändringsprocessen i termer av beslutsfattande, inflytande och ansvar. Hanna gav ett 

exempel på hur PL involveras och det är främst genom förändringsrelaterade projekt. Detta 

har resulterat i att PL behöver mer stöttning i det dagliga arbetet och därför har en 

assisterande PL anställts, vilken kommer vara involverad i samtliga produktionsavsnitt.  

 

Kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod och dess konstruktion 

Valet av insamlingsmetod grundade sig i att den möjliggör förståelse om hur 

undersökningspersoner upplever situationer och företeelser (Kvale & Brinkmann, 2014). Att 

metoden är målinriktad, ger utrymme för direkt information samt möjlighet till följdfrågor 

(Bryman, 2011) var ytterligare anledningar till valet. Utöver detta ger kvalitativa intervjuer 

utrymme för respondenten att på eget bevåg utveckla sina utsagor. Metoden bidrar även till att 

intervjuledaren kan utläsa ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilka aldrig är neutrala (Kvale & 

Brinkmann, 2014).   

Studien har antagit båda huvudinriktningarna inom kvalitativ intervju, nämligen 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Bakgrundsintervjuerna utgjordes av 

ostrukturerade intervjuer som enligt Bryman (2011) innebär att intervjuledaren har färre 
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teman eller frågeställningar (se bilaga 1.5 och bilaga 1.6). Författarna inledde de 

ostrukturerade intervjuerna med beskrivande bakgrundsfrågor för att göra respondenterna 

bekväma. Därefter ställdes en öppen fråga i syfte att låta respondenten tala fritt om ämnet och 

skapa förståelse hos författarna, något som går i linje med vad Bryman (2011) förklarar 

kännetecknar en ostrukturerad intervju. Då författarna inledde bakgrundsintervjuerna med en 

öppen fråga, varierade följdfrågorna. I intervjuguiden presenteras exempel på eventuella 

följdfrågor och beroende på hur intervjun utspelade sig användes vissa och andra inte. 

Följdfrågorna följde inte heller någon logisk ordning.  

Informationen som framkom under bakgrundsintervjuerna låg sedan till grund för 

konstruktion av intervjuguide för de primära semistrukturerade intervjuerna. Kategorierna 

som författarna fann och som utgjorde intervjuguiden var delaktighet, förändringsbenägenhet, 

ledarskap och trygghet samt kommunikation/information och förståelse. Kategorierna låg 

sedan till grund för intervjuguidens struktur. Under respektive kategori formulerades senare 

frågor som ansågs relevanta för studiens syfte. Innan de semistrukturerade intervjuerna 

genomfördes, sändes frågeguiden till en grupp individer med förändringsrelaterade 

erfarenheter från arbetslivet. Syftet var att få innehållet och utformningen av frågorna 

granskat. Gruppen var kända hos författarna sedan tidigare, vilket enligt Bryman (2011) 

kännetecknar ett bekvämlighetsurval. Initiativet gav upphov till omformulering av vissa 

frågor och viss rekonstruktion av intervjuguidens struktur. Guiden resulterade senare i 17 

huvudfrågor, fördelade på de funna kategorierna (se bilaga 1.7). 

En semistrukturerad intervju utgår från specifika teman där ordningsföljden är valfri. 

Vidare får även frågor som inte angivits i guiden användas om forskaren önskar (Bryman, 

2011). Författarna inledde de semistrukturerade intervjuerna med tre bakgrundsfrågor för att 

göra respondenterna trygga i situationen. Eftersom författarna strävade efter att ge 

respondenterna utrymme att tala fritt om ämnet, ställdes endast korta och enkla frågor. 
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Intervjuledarna ville inte heller styra respondenterna i en specifik riktning och var därför noga 

med att använda differentierade formuleringar, som exempelvis ‘hur’, ‘berätta om’ och ‘på 

vilket sätt’, aspekter som Kvale och Brinkmann (2014) menar är av relevans. Vidare användes 

öppna frågor för att inhämta djupare kunskap. Öppna frågor ger även möjlighet till följdfrågor 

när forskaren uppfattar något intressant som kräver vidareutveckling (Kvale & Brinkmann, 

2014). Beroende på hur intervjuerna utspelade sig, ställdes olika följdfrågor. I vissa fall 

krävdes fler frågor för att få respondenten att utveckla sina svar medan det i andra fall inte 

fanns samma behov. En huvudfråga var “hur skulle du beskriva att din chef litar på dig och 

din kompetens?”. Då en respondent inte gav ett tillräckligt uttömmande svar ställdes 

följdfrågan “hur märker du det?”. De följdfrågor som presenteras i intervjuguiden (se bilaga 

1.7) ställdes inte i samtliga intervjuer eftersom svaren på huvudfrågorna skilde sig åt. 

  

Förhållningssätt vid intervjuer 

Innan, under och efter intervjuerna intog författarna ett kritiskt förhållningssätt. Bell 

(2010) presenterar att intervjuer tenderar att medföra risker som subjektiva bedömningar hos 

intervjuledare samt att frågor ställs utan eftertanke. Av denna anledning har antalet frågor och 

dess formulering tagits i beaktning. Dessutom har undersökningens syfte varit i fokus för 

frågornas konstruktion. Författarna har också tänkt över intervjuernas tid och plats för att öka 

deltagarnas trygghet. Under intervjuerna lades även vikt vid accepterad tystnad för att ge 

respondenterna utrymme att besvara frågorna. Det fanns en medvetenhet om möjliga problem 

som kunde uppstå på grund av en tidigare relation mellan en av författarna och anställda inom 

WentAB. Därför har författarna låtit medvetenheten styra besluten som tagits. Detta kan 

exemplifieras genom att ledande frågor uteslöts samt att fördelningen av den ledande 

positionen under intervjuerna var jämn mellan oss.   
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Genomförande   

Bakgrundsintervjun med Martin genomfördes via telefon ostört i hemmet och samtalet 

med Hanna ägde rum i ett konferensrum vid WentAB. Då Martin med kort varsel befann sig 

på annan geografisk plats, genomfördes denna intervju via telefon. Bryman (2011) framställer 

vissa risker med telefonintervjuer, som att kvaliteten på samtalen kan försämras i termer av 

ljud och äkthet. Dessutom utesluts möjligheten för observationer av kroppsspråk. Författarna 

var medvetna om riskerna, men accepterade utfallet på grund av tidsbrist. Intervjuerna pågick 

45–60 minuter. Båda intervjuerna transkriberades i anslutning till dess genomförande.   

De primära semistrukturerade intervjuerna med PL utspelade sig i ett konferensrum vid 

WentAB och tog mellan 20–35 minuter. Transkribering av intervjuerna skedde i direkt 

anslutning till mötet då författarna hade samtalet färskt i minnet. Samtliga intervjuer 

genomfördes utspritt på två veckor. Både bakgrundsintervjuerna och de primära 

semistrukturerade intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon som primärt 

inspelningsinstrument och som ett sekundärt instrument användes en mobiltelefon. Båda 

författarna deltog under samtliga intervjuer i syfte att stärka objektiviteten.   

  

Datahantering och analysmetod 

Både bakgrundsintervjuerna och de primära semistrukturerade intervjuerna spelades in 

och transkriberades. Kvalitativa forskare spelar ofta in intervjuer för att möjliggöra en mer 

djupgående analys (Bryman, 2011), något som ansågs betydelsefullt i fallet. Vidare menar 

Bryman (2011) att en transkribering har i syfte att behålla respondenternas ordalag och 

uttryckssätt. En transkribering är tidskrävande (Braun & Clarke, 2006), men trots detta ansågs 

tillvägagångssättet aktuellt då författarna upprepade gånger kom i kontakt med materialet och 

därmed ökade sina förutsättningar för en effektiv analys. Under transkribering användes 

“Express Scribe”, ett program där ljudfiler kan infogas. Programmet arbetade i bakgrunden, 



 

 

 

16 

vilket gjorde att transkribering kunde ske utan flikbyte samtidigt som författarna kunde starta, 

pausa och spola tillbaka genom kortkommandon. Programmet möjliggjorde även en reglering 

av samtalets hastighet.  

Författarna transkriberade var sin bakgrundsintervju och därefter växlades materialet 

med avsikt att granska varandras utskrifter och komplettera med eventuella ofullständigheter. 

Granskningen togs i uttryck genom att författarna lyssnade på det inspelade materialet 

samtidigt som de läste texten. Liknande, delades de åtta primära semistrukturerade 

intervjuerna upp mellan författarna och skiftades sedan för en kompletterande genomgång. 

Anledningen till att transkribering skedde på skilda håll var viljan att upprätthålla objektivitet.  

  

Analys 

Både bakgrundsintervjuerna och de primära semistrukturerade intervjuerna analyserades 

med en tematisk analys. Då det inte finns klara riktlinjer för hur en sådan analys ska utföras är 

det viktigt att redogöra för processen med tydliga anvisningar (Braun & Clarke, 2006), något 

författarna tagit hänsyn till genom att redovisa arbetsgången. Braun och Clarke (2006) 

beskriver att en tematisk analys går ut på att identifiera, analysera och rapportera centrala 

teman i datamaterial. Teman klassificeras i sin tur som återkommande begrepp eller 

ämnesområden som är relevanta för forskningsfrågan. Metoden ansågs aktuell för studiens 

syfte och frågeställning då den gav utrymme att dra slutsatser om respondentens verklighet, 

både genom direkt- och indirekt information. Av denna anledning lade författarna vikt vid att 

urskilja upprepningar, positiva- och negativa uttryck samt hur vissa yttranden kan ha 

underliggande betydelser. Samtliga analyser genomfördes manuellt.  

Intentionen med den tematiska analysen av bakgrundsintervjuerna var att finna teman 

för att författarna skulle erhålla djupare förståelse om förändringsprocessen, information som 

därefter skulle utgöra intervjuguiden för de primära semistrukturerade intervjuerna. Till 
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skillnad från analysen av bakgrundsintervjuerna, syftade analysen av de primära intervjuerna 

till att urskilja likheter och skillnader mellan deltagarnas utsagor. 

Processen kring de primära semistrukturerade intervjuerna inleddes med att författarna 

upprättade separata dokument för respektive respondent för att inte förväxla utsagorna. Vidare 

läste författarna igenom samtligt material flertal gånger för att skapa sig en helhetsbild. 

Därefter delades all data upp mellan oss för separata analyser och färgkodning. Uppdelningen 

fann sin grund i viljan att inte låta sig påverkas av varandras tolkningar. Vid inledande läsning 

fördes noteringar om nyckelord och uttryck som var relevanta för studiens syfte. Nyckelorden 

och teoribildning utgjorde underlaget för diskussion och senare kategorisering av teman. Vid 

framtagning av teman användes färgkoder för att markera centrala och återkommande 

yttringar, en teknik även Braun och Clarke (2006) presenterar. För att exemplifiera hade alla 

begrepp kopplat till ledarskap färgen röd. Då färgkodningen var avslutad, läste författarna 

igenom samtligt material för att involveras i varandras analyser, jämföra uppfattningar och 

komplettera med eventuella ofullständigheter. Vidare genomfördes en systematisk 

genomgång av intervjuerna där diskussion fördes om funna huvud- och underteman. När 

samtliga transkriberingar av de primära intervjuerna var analyserade och kategoriserade i 

teman, användes återigen färgkodning för att kunna urskilja skillnader och likheter i positiva- 

och negativa uttryck.  

Slutligen, sammanfattades materialet och representativa citat valdes ut för 

resultatredovisningen. Analysen av de semistrukturerade intervjuerna resulterade i fyra 

huvudteman. Dessa var ledarskap, kommunikation/information, förändringsbenägenhet och 

delaktighet. Kategoriseringen ligger till underlag för presentationen av resultatet och 

deltagarna kommer under resultatdelen att kodas med fiktiva namn, nämligen Pelle, Liam, 

Hugo, Erik, Kajsa, Elvis, Anna och Bror. Namnen har fördelats slumpmässigt och är på så sätt 

oberoende av utsaga och kön. Som Braun och Clarke (2006) understryker är tematisk analys 
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en icke-linjär process, något författarna instämmer i då processen inneburit ständigt 

ifrågasättande och återkommande till tidigare faser. Det kontinuerliga ifrågasättandet 

uppfattades positivt då det gav upphov till en bättre helhetsbild och djupare förståelse.  

  

Etiska hänsynstaganden 

Vid konstruktion och genomförande av intervjuer har Vetenskapsrådets (2016) 

allmänna krav om forskningsetik tagits hänsyn till. Dessa innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid telefonsamtalen gav 

författarna respondenterna utrymme att överväga om deltagande för att inte forcera individen 

till ett beslut. Författarna valde även att klargöra de etiska utgångspunkterna i mailet som 

skickades ut till deltagarna innan intervjuerna genomfördes. I mailet gavs också information 

om var och hur forskningsresultatet kommer offentliggöras. Vid inledningen av intervjun 

informerades respektive deltagare om vilken funktion denne skulle fylla i studien. Det 

klargjordes att intervjun var frivillig, att den kunde avbrytas närhelst individen önskade samt 

att insamlat material endast skulle användas i studiens syfte. Författarna redogjorde också att 

materialet skulle analyseras och bad därför om tillåtelse för ljudinspelning i 

reliabilitetsstärkande syfte. Med hänvisning till ovanstående initiativ, uppfattades 

informations- och samtyckeskravet uppfyllt.   

Under bearbetning och analys av materialet har författarna säkerställt att informationen 

gjort sig oberoende av deltagare, det vill säga att ingen individ ska kunna kopplas samman 

med en specifik utsaga. Vetenskapsrådet (2016) betonar utmaningen med konfidentialitet, 

vilken innebär att om data är tillräckligt detaljerad kan det vara möjligt för läsare att 

identifiera individer trots att de inte nämnts vid namn. Kriteriet ansågs särskilt betydande i 

fallet då gruppen var relativt liten. Dessutom har redogörelse av respondenternas ålder, kön 

och specifika ansvarsområden uteslutits. Efter transkribering har således ljudfilerna raderats 
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och efter rapportens godkännande har transkriberingarna tagits bort. Nyttjandekravet uppfylls 

genom att det endast är författarna som tagit del av insamlade data och att materialet enbart 

använts i studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2016). Författarna har med utgångspunkt i de etiska 

ståndpunkterna valt att anonymisera organisationen och har istället använt det fiktiva namnet 

“WentAB”. Liknande har mail, citat och intervjuguider ersatts med WentAB. 

  

Forskningskvalitet 

Reliabilitet och validitet anges som två viktiga kriterier för god forskningskvalitet, både 

inom kvalitativa- och kvantitativa forskningsansatser. Skillnaden är att tillförlitligheten inom 

kvalitativa ansatser snarare presenteras i fyra delkriterier, vilka är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Sammanfattningsvis, handlar 

tillförlitligheten om att redogöra för hur insamling- och bearbetning av data har skett på ett 

hederligt och systematiskt sätt (Bryman, 2011). Författarna har tagit hänsyn till kriterierna vid 

beslutsfattanden och varit angelägna om att uppfylla dem. Sedermera menar Bryman (2011) 

att trovärdigheten innebär att forskning har utförts i överensstämmelse med befintliga regler. 

Författarna uppfyllde kriteriet genom att följa aktuella riktlinjer gällande regler och 

hänsynstaganden. Vid kontakt med deltagarna försäkrade sig författarna exempelvis om att 

utsagorna hade behandlats på ett korrekt och objektivt sätt samt att citaten inte var tagna ur 

dess sammanhang.   

Överförbarhet beskriver Bryman (2011) syftar till huruvida ett undersökningsresultat 

kan generaliseras och appliceras på en annan kontext än den som ingått i studien. Kriteriet 

bedöms irrelevant i sammanhanget då författarnas huvudsyfte inte är att generalisera resultatet 

utöver den kontext som studerats utan snarare koppla resultaten till teori. I enlighet med vad 

Bryman poängterar, kan inte forskare som använt icke-slumpmässiga bekvämlighetsurval 
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generalisera sitt resultat. Eftersom studien enbart berört WentAB som organisation har 

författarna valt att acceptera en låg grad av generaliserbarhet.  

Pålitligheten avser i sin tur att det ska finnas en granskande redogörelse av 

forskningsprocessens alla steg (Bryman, 2011). Genom bifogande av arbetsmaterial i form av 

mail och intervjuguider uppfattas kriteriet tillgodosett. Slutligen, innebär styrka och 

konfirmera, att undersökningen inte ska påverkas av subjektiva bedömningar (Bryman, 2011). 

Som tidigare nämnts hade en av författarna en relation till organisationen. Författarna var väl 

medvetna om möjliga konsekvenser i samband med detta, som exempelvis svårigheten att 

upprätthålla neutralitet. Medvetenheten utgjorde därav en stor roll vid beslutsfattanden i 

forskningsprocessens alla steg. Förhållningssättet togs i uttryck genom upprätthållande av en 

jämn fördelning mellan författarna gällande telefon- och mailkontakt innan intervjuerna. Det 

lades även vikt vid konstruktion av intervjuguider för att formulering av ledande frågor inte 

skulle uppstå. För att stärka kriteriet genomfördes även en förberedande insats, ett utskick av 

primära frågeställningar, något som gav utrymme för justering. Utöver detta fanns en jämn 

fördelning under intervjutillfället gällande den ledande positionen. Vikt lades också vid att 

använda kvalitetssäkra instrument under ljudinspelningen för återskapande av 

respondenternas utsagor. Författarna valde också att dela upp transkribering av intervjuer 

mellan varandra för att upprätthålla objektivitet, men lät sig sedan lyssna på respektives 

utskrifter i syfte att komplettera texten. Vid transkribering användes också ett program som 

gjorde att hastigheten på inspelningen kunde regleras, något som försäkrade att information 

inte gick förlorad och att misstolkningar uteslöts. Vad gäller analys av materialet, utfördes 

även den på skilda håll för att inte låta sig påverkas av varandra. 

Författarna har dessutom resonerat om tidpunkten för undersökningens genomförande 

och dess eventuella påverkan på utsagorna. Med hänvisning till att förändring är en 

kontinuerlig process kan individers upplevelser i relation till förändringen variera med tiden. 
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Samtidigt anser författarna att tidpunkten för studien är fördelaktig eftersom upplevelserna är 

faktiska då förändringen är pågående och inte något som återberättas med risk för 

minnesförluster.    

För att uppnå validitet belyser Kvale och Brinkmann (2014) vikten av att 

intervjuledaren kontrollerar samt ifrågasätter respondentens svar för att undvika missförstånd. 

Författarna applicerade detta genom att kontinuerligt bekräfta det som sagts och vid behov 

återge respondentens utsaga, detta för att affirmera förståelse gentemot deltagarens 

redogörelse.   

 

Resultat 

Under detta avsnitt följer en presentation av resultatet utefter de huvud- och underteman 

som har identifierats i tidigare forskning och under analysarbetet. De övergripande 

kategorierna är ledarskap, kommunikation och information, förändringsbenägenhet, samt 

delaktighet. 

 

Ledarskap  

Top management styrning. Några respondenter delgav att stödet från ledningen är 

bättre i nuvarande förändringsprojekt i jämförelse med andra som genomförts. Samtidigt 

betonades att top management styrningen brister i vissa avseenden där återkommande 

aspekter var avsaknad av planering, konsekvenstänk samt ödmjukhet inför uppgiften: 

 

“Vi tar för lätt för uppgiften, många av oss, och då blir vi inte hundra procent 

färdiga och då har vi alltid lite problem som släpar, det är det största problemet vi 

har på WentAB” (Anna).  

 

Den generella upplevelsen var att en tydlig bakgrund till samtliga förändringsrelaterade beslut 

uteblivit. I sammanhanget betonade respondenterna en önskan om att ledningen skulle 
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undersökt möjliga utfall av beslut innan genomförande av förändringsinitiativ. Vidare 

beskrevs tidsplanen som ofullständig, då den inte konkretiserats i tillräcklig utsträckning. I 

motsats fanns det respondenter som inte upplever detta som problematiskt. Ett ytterligare 

missnöje som framgick var processens hastighet i termer av att den går skyndsamt samtidigt 

som ledningen delvis tenderar att bortse från hur medarbetarna kan påverkas av förändringen.  

Chefskap. Samtliga beskrev sig generellt nöjda med ledarskapet från närmsta chef, 

däremot existerade skilda uppfattningar gällande feedback. Majoriteten upplevde 

återkopplingen som godtycklig och konkret medan andra beskrev den som undermålig i 

termer av konstruktiv och positiv. Vid fråga om upplevd feedback, poängterades också att de 

vid flertal tillfällen tvingats avboka individuella samtal med närmsta chef på grund av 

tidsbrist. Detta angavs som bristfälligt eftersom samtalen ursprungligen ska äga rum 

månadsvis. Samtidigt var respondenterna noga med att betona acceptans och förståelse kring 

den tidspressade situationen för inblandade parter. Trots uteblivna samtal upplevde alla att 

närmsta chef litar på deras kunskap och kompetens, vilket tas i uttryck genom att de får 

handlingsutrymme, ansvar och befogenheter gentemot sina avdelningar: 

 

“Det känns som att min chef litar till min kompetens och vill ge mig utmanande 

uppgifter. Jag känner att min chef litar på mig och tror på mig” (Pelle).  

 

Vid fråga om trygghet under förändringen framkom att närmsta chef visar att PL kan känna 

sig säkra, vilket uppskattas. Dessutom var bekräftelse via frågor, förståelse och lyhördhet, 

aspekter som upplevs positiva. Dock menade ett par deltagare att cheferna överlag har blivit 

mindre tillgängliga och att önskvärt stöd reducerats. Majoriteten belyste också att övriga 

resurser blivit mindre nåbara samtidigt som behovet ökat: 

 

“Det fattas stödfunktioner, som produktionsteknik. Ja det är den funktionen som 

behövs” (Anna).  
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Kommunikation och information 
 

Uppstart. Majoriteten instämde i att information och kommunikation var tillräcklig vid 

förändringsprojektets uppstart. Flertal respondenter delgav en tillfredsställande upplevelse av 

att ledningen vid inledning av förändringsarbetet kommunicerade ut argument för uppköpet 

och vad det skulle innebära för de två sammanslagna bolagen. I motsats beskrev andra 

svårigheten med att få ett helhetsgrepp om vad förändringen skulle innebära. Vid fråga om 

förändringens tillkännagivande svarade samtliga att informationen presenterades i grupp. 

Sedermera betonades en positivitet kring att ledningen informerat alla PL vid samma tillfälle 

och i efterhand säkerställt att informationen nått fram genom exempelvis seminarium. Vidare 

delade majoriteten uppfattningen att kommunikation och information blivit sämre i jämförelse 

med projektets uppstart:  

 

“Med kommunikation och information. Det är svårt att få det hundraprocentigt ut 

till alla led när det är ett sånt här stort företag. Alltså, den här stora förändringen 

fick vi ju bra information om, men sen vad det innebär för varje liten del, det är ju 

jättesvårt. Det är som jag säger, då kommer det lite på ryktesvägar och man hör 

lite där och man hör lite här” (Hugo).  

 

Informationsflöde. Trots en gemensam uppfattning om att information och 

kommunikation blivit sämre, förekom skillnader i bedömning av dagslägets 

informationsflöde. Vissa beskrev att det finns klara direktiv och en tydlig målbild i relation 

till förändringsarbetet medan andra delgav motsatsen. Hos de respondenter som antydde 

missnöje finns en önskan om att få information i tidigare skede:  
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“Nä men det är nog det här med information, så man inte får det framför fötterna, 

att man själv har möjlighet att planera, att det som jag är ansvarig för, att jag kan 

få det att följa med och fungera i processen. Jag har ju lättare för att få med folk 

om jag kan informera dem på ett bra sätt, men har jag själv fått dålig information 

eller ingen alls så blir det svårt att få fram det” (Hugo).  

 

I vissa fall förelåg dock förståelse om att alla individer inte kan ta del av samtlig information 

då den kan vara av konfidentiell karaktär. Därtill hör också att processens fortgång hindras 

om respektive medarbetare ska ha full insikt i samtliga uppgifter. Flertal förmedlade 

upplevelsen av att de är uppdaterade i den utsträckning som krävs samt att information och 

kommunikation från både ledning och närmsta chef har yttrats då det varit möjligt:   

 

“Att få rätt information i rätt tid, det är väl det absolut viktigaste för mig, sen om 

jag inte vet allt, då ska jag inte veta allt. Så nä, det är kommunikationen som kan 

sporra, engagera och motivera liksom och det känns som om man får det man 

behöver” (Bror).  

 

Det existerade en variation i hur respondenterna kontinuerligt uppdateras om 

förändringsarbetet. Somliga menade att de erhåller daglig kommunikation om förändringen 

och andra att de blir informerade när praktiska insatser är aktuella. Gemensamt var 

beskrivningen av att allmän information om förändringsarbetet oftast sker i grupp. Ett sådant 

tillvägagångssätt uppskattades eftersom alla får upplysning samtidigt och risken för 

ryktesspridning minskar. Dessutom meddelade samtliga en fördel med direkt kommunikation. 

Samtidigt framgick svårigheten att avgöra om det som tas upp på möten berör 

förändringsarbetet eller övrigt arbete. Trots en positiv syn på att information sker i grupp, 

fanns behov av individuell vägledning då det förekommer svårigheter i att avgöra vilken 

information som är väsentlig att vidarebefordra inom den egna avdelningen:  
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“Det handlar nog om tydlighet och kommunikation, det är ju A och O i 

förändring. För om man inte är tydlig så blir det en jättestor förvirring och 

kommunicerar du inte så blir det förväntningar, frågor och oroligheter” (Bror).    

 

Arbetsroll och målsättning. Vid fråga om förståelse för vision och arbetsroll upplevde 

samtliga att de erhållit tydlig och rak information. Det fanns en samstämmighet om vetskapen 

för vad både vision och arbetsroll innebär i förhållande till sina medarbetare. Ett flertal 

respondenter uppgav dock att visionen är svår att koppla till verksamhetens totala strategi. En 

respondent menade att all information som kommuniceras varit tydlig. En annan upplevde att 

gränsen mellan vissa arbetsroller delvis suddats ut och att det finns en osäkerhet i vem som 

ska göra vad. Vidare konstaterade ett par deltagare att arbetsuppgifterna blivit för omfattande 

till följd av omorganisationen, något som bidragit till rädsla i det dagliga arbetet: 

 

”Det finns väl en viss rädsla i att man både dubbeljobbar och glömmer saker helt 

enkelt” (Liam). 

 

Vidare lyfte några respondenter att de önskar erhålla information om förändringar i ett 

tidigare skede. De refererar då till att det har funnits svårigheter med planeringen av det 

dagliga arbetet när oförutsägbara direktiv delegerats, vilket bidrar till att dagen inte tas i 

uttryck som förväntas.   

 

Förändringsbenägenhet  

Inställning till förändring. Gemensamt för respondenterna var att de har lång 

arbetslivserfarenhet inom yrkesrollen samt gedigen erfarenhet av förändring. Erfarenheten 

beskrevs inkludera mindre, större och snarlika förändringar: 
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“Vi har ju förändrat oss många gånger under alla år så det är ju bara en grej i det 

stora hela egentligen. Jag har varit med om många ombyggnationer och köpt och 

sålt, så jag tänker inget alls på det direkt” (Elvis).  

 

Merparten redogjorde att de ställer sig positiva till förändring. Aspekter som betonades var att 

förändring är roligt och spännande samt ger möjlighet till utveckling. Av en intervju framkom 

att förändring är motiverande och engagerande då det kan leda till kompetenshöjningar. En 

annan respondent beskrev med självklarhet och acceptans att förändringar medför 

ofrånkomliga krav där individer tvingas agera efter bestämda direktiv. I likhet angav 

ytterligare respondenter förändring som en naturlig del av arbetet där ett flexibelt 

förhållningssätt ingår:  

 

“Just med förändringar tycker jag inte att det är något konstigt. Jag är ganska 

flexibel av mig, man är tvungen att vara det” (Erik).  

 

Samtliga intervjuer visade att reaktionerna till förändringen varit positiv, en inställning som 

bibehållits under processens gång. Inställningen berodde på att förändringen resulterat i ökad 

produktion med satsning i fabrikerna och varit gynnsamt för den totala verksamheten. 

Gemensamt för respondenterna var också en positiv uppfattning av de visuella initiativ som 

tagits i samband med förändringen. Dessa beskrevs innefatta uppfräschning av fabriken som 

målning och städning. Investeringarna poängterades också ha betydelse för respondenternas 

känsla av trygghet:  

 

“Att vi faktiskt ska fräscha upp fabriken, det tycker jag bara är positivt, för det var 

ju verkligen dags om man säger så och det känns ju skönt också för när de nya 

ägarna kommer in och verkligen investerar i och fräschar upp fabriken och gör 



 

 

 

27 

sådana saker då känner man ju ändå en trygghet i att de inte kommer ta beslut att 

flytta oss inom närtid” (Hugo).     

 

Samtidigt fanns det hos en del respondenter en optimism då det fortfarande är delvis oklart 

vad förändringen innebär i det stora hela. Av några intervjuer framgick även svårigheten att 

implementera en förändring när det befintliga uppfattas som bra.     

 

Delaktighet  

Involverande. Samtliga beskrev att de på något sätt är involverade i förändringsarbetet 

och betraktar det som positivt. En fördel som framfördes var att förändringen är nära knuten 

till produktionen och bidragit till att samtliga respondenter varit involverade från start. 

Delaktigheten i det dagliga arbetet beskrevs främst innefatta ansvaret att kommunicera 

information och implementera beslut som tas på strategisk nivå. Vidare beskrevs det handla 

om att utföra åtgärder kopplade till de visuella förbättringar som ska genomföras inom 

fabriken. Utöver detta ansågs delaktigheten innefatta att motivera, engagera och vägleda de 

kollektiva medarbetarna. Sammanfattningsvis förklarades delaktigheten innebära att driva 

förändringsprocessen framåt gentemot det egna produktionsavsnittet. Vissa angav dock en 

högre grad av delaktighet i jämförelse med andra där skillnaden var att de, utöver det dagliga 

arbetet, är involverade i specifika förändringsrelaterade projekt.  

Samtidigt instämde majoriteten i att större praktiska insatser ännu inte nått produktionen 

då förändringsprocessen befinner sig i ett tidigt skede. I produktionsledarrollen under 

förändring handlar det också om att uppmärksamma förbättringsförslag och felaktigheter från 

medarbetare och därefter förmedla dessa till sin närmsta chef:  

 

“Att vara delaktig är väl det viktigaste, hade jag inte fått vara delaktig i en stor 

förändring som påverkar min situation eller mina anställdas situation hade det ju 

varit värre.” (Bror).  
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Vid fråga om önskad grad av delaktighet varierade svaren bland respondenterna där några 

ansåg sig nöjda, oberoende av graden delaktighet. Generellt sett var dock de som hade större 

ansvar mer nöjda medan ett par som var mindre involverade önskade mer delaktighet. Ett 

behov av högre delaktighet i målsättning och beslutsfattande var områden som betonades vid 

missnöje:  

 

“Jag kan ibland känna att förändringar kommer helt neddimpande, att nu är det 

såhär vi ska göra utan att man har haft en möjlighet att lägga in sina egna 

synpunkter. Så det känner jag nog att man kanske hellre hade velat ha 

remissrundor på en del förslag faktiskt” (Kajsa).   

 

Samtidigt förekom förståelse om att alla inte kan vara inblandade i beslutsprocessen då det 

skulle innebära en förskjutning av fortgången. Dessutom delgav de som hade högre 

delaktighetsgrad upplevelsen av en ökad arbetsbelastning och att tillgängligheten gentemot 

deras medarbetare minskat.    

Handlingsutrymme. Det existerade skillnader gällande upplevelsen av 

handlingsutrymme. Flertal delgav att bearbetningsutrymmet av förändringen uteblivit då den 

inneburit hastig anpassning och handling. Detta trodde de delvis berodde på ett glapp mellan 

bearbetning och information:   

 

”Aa, man måste anpassa sig direkt och foga in sig i ledet” (Liam).  

 

”Det går ju fort så att man inte hinner bearbeta sådär jättemycket” (Erik). 

 

”Jag hinner inte med allt jag ska. Inte ens i närheten. Man får skjuta på vissa 

grejer” (Anna).  

 



 

 

 

29 

En av respondenterna som beskrev handlingsutrymmet begränsat, poängterade även risken för 

minskad kvalitet på företagets produkter. Andra menade att de fått den tid som behövts för att 

möta förändringen och inte påverkats av att processen gått fort fram. Dessa respondenter 

värderade möjligheten att ha fria tyglar och beskrev sig inte ha behov av bearbetning. 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur PL upplever en pågående förändringsprocess inom 

WentAB. Under detta avsnitt kommer resultatet och dess framkomna teman att ställas i 

relation till befintlig forskning. Vidare kommer författarna diskutera de faktorer som 

respondenterna beskrivit som mest betydelsefulla under förändringsprocessen. Följaktligen 

förs ett resonemang om funna likheter och skillnader i PL’s upplevelser. För att skapa en 

struktur och logik under detta avsnitt, diskuteras de huvudteman som framkom under 

resultatet enskilt. Efter diskussionsavsnittet följer studiens slutsats.  

 

Ledarskap 

Aspekter som betonades under de primära semistrukturerade intervjuerna var avsaknad 

av planering, konsekvenstänk och ödmjukhet inför förändringen från ledningens sida. Ett 

återkommande missnöje var processens skyndsamma hastighet. Detta kan sammankopplas 

med vad Kotter och Schlesinger (2008) belyser, nämligen att förändringens hastighet påverkar 

dess effektivitet. Kotter och Schlesinger betonar vikten av att bestämma processens hastighet 

samt ha strategier för att motverka motstånd bland medarbetare. I likhet med respondenter 

från de primära intervjuerna konstaterade även Martin och Hanna att processen inom WentAB 

går fort, dock utan särskild betoning på otillfredsställelse. Missnöjet bland de anställda får 

författarna att ifrågasätta ledningens förarbete. Samtidigt görs tolkningen att ledningen inte 

har haft tillräckligt med tid för att kunna reglera hastigheten då förändringen och dess krav 
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krävt snabb omställning. Författarna uppfattar att förändringens inledande stadie har gått för 

fort och att ledningen bör ta till sig detta för att lyckas i fortsättningen av processen. Däremot 

fanns det respondenter som inte såg någon problematik i förändringens hastighet, vilket 

författarna delvis tror beror på individuella skillnader och hur mycket personen i fråga har 

berörts av förändringen. 

Under de primära intervjuerna påtalades även att en förklaring till vissa 

förändringsrelateradebeslut uteblivit. Respondenterna menade att det inte fått veta varför vissa 

insatser har genomförts och vad som förväntats av dem. Särskild betoning lades på att 

ledningen inte varit tillräckligt tydlig vid inledning av projektet. Detta ser författarna som 

bristfälligt då det strider mot de rekommendationer som Kotter (1995) samt Howes och Quinn 

(1978) ger om förändringens förberedande fas, nämligen att avsätta tid för att introducera 

förändringen, kommunicera en tydlig vision, presentera bakgrund till beslut samt få berörda 

att förstå insatsens syfte. Flertal respondenter delgav också att ledningen inte tagit hänsyn till 

förändringens påverkan på medarbetarna i tillräcklig utsträckning, något som vi i enlighet 

med Darcy och Kleiner (1991) ser som bristfälligt. Förhållningssättet tolkar författarna kan 

bero på flertal aspekter som tidspress, avsaknad av resurser samt bristande kompetens hos 

ledningen, vilka också är förklarande faktorer som framgår av forskning (Stensaker & Meyer, 

2012).  

Under intervjuerna med Martin och Hanna samt under de primära semistrukturerade 

intervjuerna gavs beskrivningen att ledarskap på ledningsnivå är en central och avgörande 

faktor för goda framsteg under förändring. Detta kan kopplas till forskning som framställer att 

ledarskap har en tydlig påverkan på hur förändringsinitiativ uppfattas och tolkas (Kotter, 

1995). Författarna bedömer att det överlag finns ett missnöje bland PL gällande hur processen 

har hanterats på högre nivå. Däremot angav samtliga en generell tillfredsställelse med 

ledarskapet från närmsta chef. Författarna kunde urskilja att respondenterna var nöjda med 
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hur deras närmsta chef gav feedback och support, aspekter som går i linje med vad Kotter och 

Schlesinger (2008) beskriver kännetecknar ett fördelaktigt ledarskap. Samtidigt fanns ett 

samstämmigt missnöje bland PL om att individuella samtal med närmsta chef fått avbokas på 

grund av tidsbrist, något även Hanna klargjorde som bristfälligt. En skillnad som författarna 

kunde urskilja var hur PL upplevde den dagliga feedbacken där vissa beskrev den tillräcklig 

och tydlig medan andra uppgav motsatsen. Något som författarna anser är värt att poängtera, 

är att vissa respondenter uttryckte tillfredsställelse och missnöje på samma gång vad gäller 

feedback och support. Däremot görs tolkningen att feedback, support och stöttning från 

närmsta chef har haft en inverkan på hur PL upplevt förändringsarbetet. Somliga poängterade 

även att övriga stödfunktioner blivit mindre nåbara och att det skapat viss frustration. 

Författarna ser en problematik i avsaknaden av stöd då det är en av förutsättningarna för ett 

lyckat utfall, något även Kotter (1995) bekräftar. Att både Martin, Hanna och PL påtalade en 

generell positivitet om att närmsta chef visar förståelse och bekräftelse ser författarna som 

intressant, då det går i linje med vad flera forskare presenterar som fördelaktigt (Darcy & 

Kleiner, 1991; Gilley et al., 2009; Stensaker & Meyer, 2012).  

Av de primära intervjuerna framkom även en positiv syn på att närmsta chef litar på 

deras kunskap och kompetens genom att de tilldelas ansvar och befogenheter i förhållande till 

sina avdelningar, något även Hanna bekräftade som ett lämpligt ledarskap. Författarna ser 

positivt på att cheferna förlitar sig på sina medarbetare och ger utrymme för delaktighet då det 

kan bidra till ett större engagemang, mer motivation och positiv inställning, något även Kotter 

och Schlesinger (2008) talar för. Att PL får vara delaktiga i förändringsarbetet var något som 

både de själva samt Martin och Hanna angav som betydelsefullt.    

  

Kommunikation och information 
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För att lyckas med en förändringsprocess krävs god kommunikation och tillräcklig 

information (Elving, 2005; Lewis, 2006), aspekter som i likhet var återkommande under både 

bakgrundsintervjuerna och de primära intervjuerna. Under de primära intervjuerna framkom 

en generell belåtenhet med den information som hittills delgivits. Samtidigt ansåg flertalet 

respondenter att kommunikationen blivit sämre i jämförelse med hur den var vid 

förändringens uppstart. Författarna ställer sig därför frågande till organisationens förståelse 

för kommunikativa aspekter då samtliga led beskrivit sig medvetna om dess betydelse, men 

trots detta inte uppfyllt respondenternas förväntningar. Det är viktigt att kommunikation och 

information förblir kontinuerlig under förändringsprocessen för att reducera motstånd och 

ovisshet, något även Elving (2005) understryker. Författarna förstår att det kan existera en 

problematik gällande kommunikationsflödet i större organisationer då många led ska 

informeras. Detta förutsätter dock än mer insikt och förståelse från ledningens sida för att de 

på ett effektivt sätt ska kunna vidarebefordra information. Att all information inte når ut och 

att den blivit sämre betraktar författarna som negativt, vilket gör att WentAB bör se över sina 

informationskanaler. Enligt författarna kan en alternativ lösning vara det Lewis (2006) 

presenterar, nämligen ett välarbetat intranät. Författarna ställer sig något frågande till att 

varken Martin, Hanna eller övriga respondenter lyfte förslaget. Författarna uppfattar att 

organisationen måste förbättras inom området för att möta medarbetarnas behov.  

Som tidigare nämnt presenterar flera forskare vikten av att kommunicera och informera, 

men det nämns dock inte i vilken utsträckning detta krävs. Martin och Hanna var noga med 

att belysa att de inte kan delge all information som de får ta del av. Trots att ingen specifik 

fråga riktades till PL om detta nämnde flera på eget bevåg att de hade förståelse för att det 

finns vissa uppgifter som är konfidentiella, ett tänkande författarna ser som rationellt 

samtidigt som det visar på organisatorisk förståelse.  
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Vidare belyste Martin och Hanna samt PL att nästintill all information delges direkt 

samt i grupp, något som går i linje med Nelissen och van Selms (2008) exempel på 

informationskanaler. Samtliga respondenter menade att direkt kommunikation i grupp 

uppskattas då alla erhåller information på samma gång och risken för ryktesspridning 

minskar, något även Richardson och Denton (1996) betonar vikten av. Författarna ser positivt 

på tillvägagångssättet då det minskar ryktesspridningen, men också för att samtliga 

medarbetare ges möjlighet att bidra med synpunkter och funderingar. Samtidigt kan det finnas 

nackdelar med gruppmöten, då det inte finns någon garanti för att alla kommer till tals. Som 

flertal deltagare betonade, är det i vissa sammanhang också svårt att avgöra vilken 

information som berör respektive individ, något organisationen bör ta till sig. Majoriteten 

hade också en önskan om att erhålla information i tidigare skede för att kunna planera sitt 

dagliga arbete. Som Nelissen och van Selm (2008) samt Richardson och Denton (1996) 

beskriver kan ovisshet ge upphov till osäkerhet och motstånd, något författarna uppfattar 

förekommer till viss del. Författarna ser att organisationen bör dra lärdom av detta, då 

planering och framförhållning krävs för PL’s dagliga arbete. Ett bemött behov på dessa 

punkter kan in sin tur resultera i att PL agerar i mer enlighet med förändringen, vilket också 

Richardson och Dentons (1996) affirmerar.  

Enligt Elving (2005) samt Nelissen och van Selm (2008) bör verksamheter även vara 

tydliga med hur medarbetarnas arbetsroller kan påverkar i och med förändringen. Här 

flaggade några respondenter för viss problematik. Det konstaterades att arbetsrollen och 

arbetsuppgifterna blivit för omfattande samtidigt som det varit svårt att avgöra vem som ska 

genomföra vilka uppgifter. Författarna ser en brist i detta arbete från organisationens sida då 

det kan bidra till ökad psykologisk stress hos medarbetarna. 

  

Förändringsbenägenhet 
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Som författarna kontinuerligt beskriver finns flertal faktorer som påverkar upplevelse 

och inställning till förändring. Som Giæver och Hellesø (2010) belyser, måste verksamheten 

förstå individens känslor för att förändringen ska lyckas. Hanna beskrev under sin intervju att 

samtliga PL uppfattade förändringen som positiv. Till en början tolkade författarna uttalandet 

som en generalisering och ställde sig något kritiska till det. Däremot affirmerades påståendet 

av samtliga PL, vilket författarna tolkar tyder på att det finns en god iakttagelseförmåga 

gällande medarbetarnas uppfattningar och inställningar. Att veta hur medarbetarna ställer sig 

till förändringen betraktar författarna som en fördel. Om verksamheten vet vilken typ av 

individer de har till sitt förfogande, uppfattas det mindre komplicerat att avgöra vilka insatser 

som ska sättas in och hur behoven kan mötas.  

Flera forskare lyfter motstånd till förändring som vanligt förekommande (Erwin & 

Garman, 2009; Stensaker & Meyer, 2012) och för att förändringar ska lyckas krävs att 

medarbetare och organisation strävar mot samma mål samt värderar liknande aspekter 

(Whelan-Berry et al., 2003). Samtliga deltagare såg förändringen som fördelaktig för den 

totala verksamheten. Dessutom angav en deltagare att förändring är motiverande då den kan 

bidra till personlig utveckling. En annan menade att ett flexibelt förhållningssätt är 

nödvändigt vid arbete i ett större företag eftersom förändringar sker på daglig basis. 

Författarna uppfattar dessa uttalanden som positiva då det tyder på att respondenterna ser 

förändring som något självklart och vidare gynnsamt för organisationen.  

Under samtliga intervjuer framkom också att organisation och respondenter har gedigen 

erfarenhet av förändring. Samtliga respondenter menade att de hade upplevt mer eller mindre 

snarlika förändringar under sina karriärer och var av denna anledning inte ängsliga över 

framtiden. Medarbetarnas och organisationens gedigna erfarenhet av förändring tror 

författarna är bidragande till den positiva inställning som existerar, något som även stärks av 

Stensaker och Meyers (2012) förklaring av erfarenhetens påverkan. Författarna ser graden av 



 

 

 

35 

erfarenhet som gynnsam, men vill ändå poängtera att erfarenhet i sig inte predicerar en positiv 

inställning, då den likväl kan vara av negativ karaktär. Dessutom spelar individuella 

skillnader en roll i sammanhanget, vilket är sammanfallande med Erwin och Garmans (2009) 

förklaring om att personlighetsvariabler kan påverka inställningen.  

 

Delaktighet   

Under både bakgrundsintervjuerna och de primära semistrukturerade intervjuerna 

beskrevs delaktighet som centralt för en lyckad förändring. En av fördelarna som PL betonade 

var att de blivit involverade från start, något författarna i enlighet med Yilmaz et al. (2013) 

betraktar som betydande vid förändringsinsatser. Hanna delgav att PL inte är involverade i 

stor utsträckning, en perception som inte stämmer överens med uppfattningarna som framgick 

av de primära intervjuerna. Samtliga PL ansåg att de på något sätt är involverade i 

förändringsarbetet och betraktar det som positivt. Delaktigheten i det dagliga arbetet beskrevs 

inkludera att kommunicera information och implementera beslut som tagits på strategisk nivå 

samt utföra åtgärder kopplade till visuella förbättringar. Sedermera ansågs delaktigheten 

innebära att motivera, engagera och leda medarbetarna i produktionen. Däremot varierade 

graden delaktighet i specifika förändringsrelaterade projekt. 

Mycket forskning tyder på att delaktighet predicerar en framgångsrik 

förändringsprocess (Kotter & Schlesinger, 2008; Peccei, et al., 2011; Yilmaz et al., 2013), 

något författarna kan urskilja stämmer överens med majoriteten utsagor. En i sammanhanget 

betydelsefull insikt är beskrivningen som gavs gällande nivå av delaktighet. Vissa 

respondenter beskrev sig nöjda med deras delaktighet, oberoende nuvarande grad av 

delaktighet. Generellt framgick dock att de som hade större ansvar var mer nöjda medan ett 

par som var mindre involverade önskade mer delaktighet.. Däremot verkar det finnas 

individuella skillnader gällande vilken grad av delaktighet som förväntas och uppskattas 
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bland PL. Författarna tolkar att WentAB till stor del möter medarbetarnas behov av att vara 

involverade, men att det fortfarande finns förbättringsområden.  

Vad gäller handlingsutrymme, existerade skilda uppfattningar. Flertal beskrev att 

bearbetning av förändringen uteblivit då insatserna inneburit hastig anpassning och handling. 

I motsats ansåg vissa att de fått tillräcklig tid. En likhet mellan individerna var att det inte 

hade något behov av bearbetning. 

 

Slutsats 

Slutsatsen är att PL’s upplevelser går i linje med det forskning presenterar som möjliga 

påverkansfaktorer i förändringsprocesser. Faktorerna är som tidigare nämnt ledarskap, 

kommunikation och information, förändringsbenägenhet samt delaktighet. Värderingarna som 

framkommer samspelar även till stor del med vad bakgrundsintervjuerna redogör för. Under 

bakgrundsintervjuerna presenterades information som visade att det fanns förståelse för 

betydande aspekter under förändring, däremot har författarna lagt märke till att det i vissa fall 

finns en skillnad mellan vad som sägs och vad som senare genomförs. Genomgående bland 

PL är att problematiken i huvudsak förankras till en högre nivå inom organisationen och inte 

till närmsta chef. 

Det finns också skillnader i PL’s uppfattningar gällande till vilken grad respektive 

faktor måste förekomma för att betraktas positiv och tillräcklig. Författarna kan konstatera att 

respektive ovannämnd faktor har betydelse för samtliga individer. Däremot tolkas att 

avsaknad av vissa kategorier, kan vägas upp med förekomsten av andra. Avslutningsvis kan 

slutsatsen dras att lägre nivåer av någon kategori inte nödvändigtvis påverkar helhetsintrycket 

av förändringens hantering. I detta fall uppfattas att förändringen i sig är positiv, något som 

påverkar den totala inställningen och förhållningssättet hos PL. 
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Studiens begränsningar 

Det finns en medvetenhet om att förändring är ett komplext och svårdefinierat begrepp. 

Dessutom visar forskning på flertal aspekter som kan påverka hur individer upplever 

förändringsinitiativ. Med hänvisning till detta och studiens omfattning har begrepp och 

ämnesområden behandlats i olika utsträckning. Däremot har de områden som varit mest 

framträdande, haft psykologisk relevans samt varit länkade till studiens syfte varit i fokus. 

Eftersom studien var begränsad till ett specifikt företag, var författarna från början införstådda 

med att resultatet inte skulle kunna generaliseras. Samtidigt var en generalisering inte 

avsikten utan snarare att bidra vald organisation med insikter i förhållande till den pågående 

förändringsprocessen samt jämföra med befintlig forskning. En ytterligare begränsning var att 

en av författarna varit i tidigare kontakt med företaget, något som kan medföra risk för 

subjektivitet. Medvetenhet anammades därför under forskningsprocessens alla steg som vid 

formulering av frågor, genomförande av intervjuer, transkribering och analys. Författarna var 

också införstådda med sina mindre omfattande erfarenheter av intervjuer. I efterhand önskas 

att följdfrågor skulle omformulerats samt att det i vissa fall skulle ställts ytterligare följdfrågor 

för utvecklad förståelse. Dessutom hade det varit betydelsefullt att skicka ut exempelfrågor 

till respondenterna då det stundtals var oklart för dem vilken förändringsinsats frågorna 

behandlade. Utöver detta hade ett par huvudfrågor i intervjuguiden kunnat omformuleras för 

upprättande av tydlighet. 

 

Framtida forskning 

Författarna är medvetna om att forskningen inte har bidragit till ny kunskap inom 

ämnesområdet. Sedermera går inte resultatet att generalisera, vilket inte heller var syftet. 

Undersökningsresultatet är snarare aktuellt för organisationen gällande utvärdering av vad 

som i nuläget uppfattas fördelaktigt och vilka förbättringsmöjligheter som finns. För vidare 
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forskning kan skillnader i PL’s upplevelser studeras, analyseras och jämföras på ett djupare 

plan i termer av presenterade teman. Ett ytterligare förslag till framtida forskning kan vara att 

undersöka eventuella skillnader i upplevelser mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
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Tillkännagivanden 

Vi vill rikta ett stort tack till företaget och de respondenter som deltagit i studien. Extra stor 

uppskattning adresseras till vår kontaktperson på WentAB. Det är tack vare er som studien 

varit genomförbar. Slutligen, vill vi tacka vår handledare Per Eisele som bistått med feedback 

under processens gång.   
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Bilagor 

 

 

Bilaga 1.1 

 

Hej,  

Vi är två studenter, Siri Lindahl och Josefin Gustafsson, som studerar sista terminen på 

personalprogrammet vid Jönköpings University. Vi är i uppstarten av vårt examensarbete med 

inriktning psykologi och det har kommit till vår kännedom att WentAB för närvarande 

genomgår en större omorganisation, något vi är intresserade att titta närmre på. 

 

Undersökningen bygger på intervjuer och vi skulle därför vara mycket tacksamma om du kan 

ställa upp på en intervju som tar runt 45-60 min. Din uppgift blir då att beskriva 

omorganisationen i dess helhet. Frågorna som du besvarar kommer utgöra en förstudie till 

undersökningens primära syfte, vilket är hur produktionsledare i Jönköpings län upplever 

förändringsprocessen.  

 

Vi vill informera om att du självklart är anonym i undersökningen. Vidare kommer vi som 

intervjuledare följa vetenskapsrådets riktlinjer vad gäller andra etiska aspekter, dessa kan du 

hitta här: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att 

avbryta intervjun under tiden. Allt insamlat material kommer enbart användas för vårt 

examensarbete och det kommer givetvis behandlas konfidentiellt. Om du godkänner 

ljudinspelning, kommer denna raderas så snart intervjun är transkriberad. När uppsatsen är 

godkänd kommer även transkriberingen förstöras.  

 

Du som deltar kommer ha möjlighet att ta del av resultatet om önskemål finns. Rapporten 

kommer senare offentliggöras i Diva-portalen, ett webbarkiv för studentuppsatser.  

 

Vi föreslår att vi träffas på WentAB v. 11. Lämna gärna två förslag när det passar dig att 

träffas, vi anpassar oss till ditt schema!  

 

Vid eventuella frågor om vår studie är du välkommen att höra av dig. 

 

Tack på förhand!  

Vänliga hälsningar, 

 

Siri Lindahl 

siri.lindahl@XXXXXXX.com  

0730 XX XX XX  

 

Josefin Gustafsson 

gustafssonjosefin@XXXXXX.com  

0763 XX XX XX 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

 

Bilaga 1. 2 

 

Hej,  

 

Vi är två studenter, Siri Lindahl och Josefin Gustafsson, som studerar sista terminen på 

personalprogrammet vid Jönköping University. Vi är i uppstarten av vårt examensarbete med 

inriktning psykologi och det har kommit till vår kännedom att WentAB för närvarande 

genomgår en större omorganisation, något vi är intresserade att titta närmre på. 

 

Undersökningen bygger på intervjuer och vi skulle därför vara mycket tacksamma om du kan 

ställa upp på en intervju som tar runt 45-60 minuter. Din uppgift blir då att beskriva hur 

arbetet gentemot produktionsledarna har sett ut i förändringsprocessen. Frågorna som du 

besvarar kommer utgöra en förstudie till undersökningens primära syfte, vilket är hur 

produktionsledare i Jönköpings län upplever förändringsprocessen.  

 

Vi vill informera om att du självklart är anonym i undersökningen. Vidare kommer vi som 

intervjuledare följa vetenskapsrådets riktlinjer vad gäller andra etiska aspekter, dessa kan du 

hitta här: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att 

avbryta intervjun under tiden. Allt insamlat material kommer enbart användas för vårt 

examensarbete och det kommer givetvis behandlas konfidentiellt. Om du godkänner 

ljudinspelning, kommer denna raderas så snart intervjun är transkriberad. När uppsatsen är 

godkänd kommer även transkriberingen förstöras.  

 

Du som deltar kommer ha möjlighet att ta del av resultatet om önskemål finns. Rapporten 

kommer senare offentliggöras på Diva-portalen, ett webbarkiv för studentuppsatser.  

 

Vi föreslår att vi träffas på WentAB v. 11. Lämna gärna två förslag när det passar dig att 

träffas, vi anpassar oss till ditt schema!  

 

Vid eventuella frågor om vår studie är du välkommen att höra av dig. 

 

Tack på förhand!  

Vänliga hälsningar, 

 

Siri Lindahl 

siri.lindahl@XXXXXXX.com  

0730 XX XX XX  

 

Josefin Gustafsson 

gustafssonjosefin@XXXXXX.com  

0763 XX XX XX 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

 

Bilaga 1. 3  

 

Hej,  

Vi är två studenter, Siri Lindahl och Josefin Gustafsson, som studerar sista terminen på 

personalprogrammet vid Jönköping University. Vi är i uppstarten av vårt examensarbete med 

inriktning psykologi och det har kommit till vår kännedom att WentAB för närvarande 

genomgår en större omorganisation, något vi är intresserade att titta närmre på. 

 

Undersökningen bygger på intervjuer och vi skulle därför vara mycket tacksamma om du som 

befinner dig inom vald urvalsgrupp kan ställa upp på en intervju som tar runt 30 minuter. 

Frågorna finner sin grund i en förstudie som är genomförd med XXX, som är väl insatt i 

omorganisationen samt XXX, som är involverad i förändringsarbetet och de insatser som 

genomförs. Intervjun kommer handla om dina upplevelser gentemot denna process.  

 

Vi vill informera om att du självklart är anonym i undersökningen. Vidare kommer vi som 

intervjuledare följa vetenskapsrådets riktlinjer vad gäller andra etiska aspekter, dessa kan du 

hitta här: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att 

avbryta intervjun under tiden. Allt insamlat material kommer enbart användas för vårt 

examensarbete och det kommer givetvis behandlas konfidentiellt. Om du godkänner 

ljudinspelning, kommer denna raderas så snart intervjun är transkriberad. När uppsatsen är 

godkänd kommer även transkriberingen förstöras.  

 

Du som deltar kommer ha möjlighet att ta del av resultatet om önskemål finns. Rapporten 

kommer senare offentliggöras på Diva-portalen, ett webbarkiv för studentuppsatser.  

 

Vi föreslår att vi träffas på WentAB v. 12. Lämna gärna två förslag när det passar dig att 

träffas, vi anpassar oss till ditt schema!  

 

Vid eventuella frågor om vår studie är du välkommen att höra av dig. 

 

Tack på förhand!  

Vänliga hälsningar, 

 

Siri Lindahl 

siri.lindahl@XXXXXXX.com  

0730 XX XX XX  

 

Josefin Gustafsson 

gustafssonjosefin@XXXXXX.com  

0763 XX XX XX 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

 

Bilaga 1. 4  

 

Hej, 

 

Vi vill passa på att tacka hjärtligast för din medverkan till vårt examensarbete.  

Som tidigare nämnts kommer du kunna ta del av resultatet på Diva-portalen när uppsatsen är 

godkänd.  

 

Stort tack för hjälpen! 

 

Vänliga hälsningar,  

Siri och Josefin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 1.5 – Intervjuguide (D1) 
 

Vid intervjutillfället, informera deltagaren om: 

 Vilka vi är  

 Syftet med intervjun 

 Intervjuns upplägg (bakgrundsfrågor och sen övergripande med följdfrågor)  

 Att platsen för intervjun går att ändra om så önskas 

 Tidsåtgången för mötet 

 Etiska aspekter som konfidentialitet, sekretess, tystnadsplikt, anonymitet  

 Fråga om det är okej att använda inspelningsverktyg 

 Att transkribering kommer ske av intervjuerna och att data kommer raderas efterhand 

(både ljudinspelning och transkribering) 

 Att det är okej för deltagaren att ställa frågor 

 

Bakgrundsfrågor 

- Kan du beskriva din yrkesroll? 
- Hur skulle du beskriva dig själv i rollen? 
- Hur länge har du arbetat inom din nuvarande befattning? 

 

Övergripande frågeställning: 

- Berätta om bakgrunden till att ni genomgår en förändring  

 

Eventuella följdfrågor 

- Vilka aktörer ansvarar för förändringsprocessen och dess implementering?  

- Kan du berätta om vad som fungerar bra i förändringsarbetet? 

- Kan du berätta om utmaningarna i detta arbete? 

- Hur skulle arbetet kunna utvecklas? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 1.6 – Intervjuguide (D2)  

 

Vid intervjutillfället, informera deltagaren om: 

 Vilka vi är  

 Syftet med intervjun 

 Intervjuns upplägg (bakgrundsfrågor och sen övergripande med följdfrågor) 

 Att platsen för intervjun går att ändra om så önskas 

 Tidsåtgången för mötet 

 Etiska aspekter som konfidentialitet, sekretess, tystnadsplikt, anonymitet  

 Fråga om det är okej att använda inspelningsverktyg 

 Att transkribering kommer ske av intervjuerna och att data kommer raderas efterhand 

(både ljudinspelning och transkribering) 

 Att det är okej för deltagaren att ställa frågor 

 

Bakgrundsfrågor:  

- Kan du beskriva din yrkesroll?  

- Hur skulle du beskriva dig själv i rollen? 

- Hur länge har du arbetat i din nuvarande befattning? 

 

Övergripande frågeställning: 

- Berätta om ditt arbete med förändringsprocessen och dess implementering  

 

Eventuella följdfrågor  

- Kan du berätta om vad som fungerar bra i förändringsarbetet? 

- Kan du berätta om utmaningarna i detta arbete? 

- Hur upplever du att förändringen har tagits emot hos PL? 

- Hur skulle arbetet kunna utvecklas? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 1. 7 – Intervjuguide (PL) 

 

Informera deltagaren om: 

 Vilka vi är 

 Studiens syfte 

 Studiens genomförande 

 Studiens bidrag 

 Att deltagande sker på frivillighet basis och att det är möjligt att avbryta när som helst 

under processen. 

 Att personuppgifter behandlas med konfidentialitet    

 Klargöra att uppgifterna som samlas in enbart kommer att användas för studien. 

 Fråga om det är okej att använda inspelningsverktyg samt informera om att dessa 

raderas i direkt anslutning rapportens godkännande (både ljudinspelning och 

transkribering) 

 

Bakgrundsfrågor:  

- Kan du beskriva din yrkesroll?  

- Hur länge har du arbetat i din nuvarande befattning på WentAB? 

 

Delaktighet  

1. På vilket sätt är du delaktig i förändringsprocessen?  

- Eventuell följdfråga vid “jag är inte delaktig”: Hade du velat vara mer involverad och 

på vilket sätt?  

2. Kan du berätta hur dina arbetsuppgifter hittills har påverkats av förändringen? 

 

Förändringsbenägenhet  

3. Hur reagerade du när det kom till din kännedom att organisationen skulle genomgå en 

förändring? 

4. På vilket sätt upplever du att du får utrymme att bearbeta förändringen? 

5. Vilka tidigare erfarenheter har du av förändring? 

- Eventuell följdfråga: hur var dina upplevelser gentemot denna/dessa förändringar?  

 

Ledarskap och trygghet 

6. Hur skulle du bedöma att din chef visar att du kan känna trygghet under förändringen? 

7. Hur skulle du beskriva att din överordnade chef litar på dig och din kompetens?  

8. Vilken form av feedback får du av din chef? 

9. Hur anser du att en chef ska leda förändringsprocesser? 

- Eventuell följdfråga: Varför? 



 

 

 

 

Kommunikation/information och förståelse 

10. Hur blev du informerad om att en förändring skulle ske? 

11. Hur blir du uppdaterad om förändringsarbetet?  

12. På vilket sätt är du införstådd med organisationens vision? 

13. Vad skulle du beskriva är målsättningen med din arbetsroll i förändringsarbetet? 

 

Avslutning 

14. Vilka upplever du är de främsta fördelarna med hanteringen av förändringsprocessen?  

15. Vilka upplever du är de främsta nackdelarna med hanteringen av 

förändringsprocessen?  

16. Vad bör enligt dig förbättras för att du ska känna dig tillfreds i förändringsprocessen? 

17. Finns det något som du vill tillägga gällande WentAB förändringsprocess som vi inte 

har berört? 


