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 Abstrakt 

Omorganisationer har blivit allt vanligare och påverkar majoriteten av anställda och deras 
psykosociala arbetsmiljö, både medarbetares men också chefers. Syftet med studien var att 
undersöka hur ledningsgruppen i ett företag upplevde en organisationsförändring samt hur 
förändringen påverkade deras psykosociala arbetsmiljö. En intervjustudie genomfördes med 6 
deltagare (5 män, 1 kvinna) i ett företag under en pågående omorganisation, samtliga 
deltagare hade en ledande befattning. Data analyserades med hjälp av tematiskanalys. 
Resultaten visade att majoriteten av deltagarna upplevde en negativ psykosocial arbetsmiljö 
under omorganisationen. Hög arbetsbelastning, ineffektiv kommunikation, brist i samarbete, 
otydlig arbetsorganisation, förändrade arbetsuppgifter, ökat ansvar gentemot personal och 
bristande delaktighet var de faktorer som deltagarna upplevde som bristande. Kollegialt stöd 
var en aspekt som upplevdes positivt. Studiens resultat har bidragit till en fördjupad kunskap 
om hur just chefer upplever sin psykosociala arbetsmiljö under en omorganisation. I framtida 
studier kan det vara intressant att genomföra en enkätundersökning för att få ett representativt 
urval och möjlighet hur ett större urval upplever organisationsförändringar. 

Nyckelord: Organisationsförändring, psykosocial arbetsmiljö, krav, kontroll, stöd och 
resurser 

Abstract 

Reorganizations have become more common and affect the majority of employees and their 
psychosocial work environment, both coworker and employer. The purpose of this study was 
to examine the managements experience regarding the changes within the organization with 
respect to psychosocial work environment. An interview study was conducted involving 6 
participants (5 men, 1 woman) employed with senior positions at an organization that went 
through a reorganization. The data was analyzed using a thematic analysis. Results from the 
study indicated that the majority of the participants experienced a negative psychosocial work 
environment during the reorganization. The participants experienced high workload, 
inefficient communication, lack of cooperation, unclear work organization, changed tasks, 
increased responsibility towards staff, lack of participation and a good collegial support. 
Results of the study have contributed to a deeper knowledge regarding how senior positions 
experience their psychosocial work environment during reorganization. It could in future 
studies be interesting to do a survey which gives a representative sample and to examine how 
greater samples experience an organizational change. 

Keywords: organizational change, psychosocial work environment, demand, control, 
support and resources 
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Organisationsförändringar är vanligt förekommande och i dag ses det av många som något 
helt naturligt och oundvikligt, speciellt mer påtagligt i moderna organisationer där individer 
ofta är engagerade i något, exempelvis vid parallella projekt (Sveningsson & Sörgärde, 
2015). Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke och Torbjörn (2012) påpekar att 
organisationer och förändringar hänger ihop, så länge som organisationer har existerat har det 
också funnits organisationsförändringar. Varje organisation kommer behöva att förändra sig 
under sin livstid och varje individ lika så kommer att uppleva en organisationsförändring 
(ibid). Enligt uppgifter från SCB (2010:4) har nästan hälften av svenskarna i åldrarna 16-64 
varit med om en omorganisation på sitt arbete det senaste året. 

Gällande organisationsförändringar ger Jacobsen och Thorsvik (2014) en generell 
definition av begreppet, nämligen att förändringsuppkomst handlar om att organisationens 
uppvisade egenskap varierar vid olika tidpunkter. För att förtydliga vad som menas med 
egenskap i detta sammanhang tar författarna upp fem faktorer. Förändring av uppgift (1), 
handlar om att organisationen hittar nya sätt att genomföra befintliga uppgifter, det kan 
exempelvis handla om tillämpning av en ny teknik för att utföra en viss specifik 
arbetsuppgift. Förändring i organisationens struktur (2), omfattar förändringar i 
arbetsuppgifters fördelning, samordning samt hur organisationen styrs. Förändring av 
organisationskultur (3), handlar om förändringar i de normer och värderingar som finns i 
organisationen, Förändring i organisationens demografiska förhållande (4), omfattar 
anställda som slutar och rekrytering av ny personal och slutligen Förändringar i processer 
(5), med detta menas olika typer av förändringar i organisationens produktion eller 
kommunikation (ibid). Dessa egenskaper kan enligt författarna leda till en 
organisationsförändring. 

Granberg (2003) menar att organisationsförändringar sker när organisationen vill 
utveckla och åstadkomma nya förändringar. Dessa förändringar anses som nödvändiga för 
organisationens långsiktiga effektivitet. Andra orsaker till en omorganisation kan handla om 
ändrade kundkrav, globalisering och hög konkursens på marknaden med mera.   

Hur individer påverkas av omorganisationer kan variera och den påverkan kan delas 
in i två kategorier, den distala och den proximala förändringen. Begreppen syftar till 
individens ”närhet” till förändringen men också hur mycket individen påverkas av själva 
förändringen. Den distala förändringen handlar om att individer som inte har nära till 
förändringen påverkas svagare och den proximala handlar om att individer som har närmare 
till förändringen påverkas starkare. Med avseende på detta menar författarna att individer 
reagerar olika på en eller samma förändring (Aronsson et al., 2012).  

Ekberg (2006) menar att individer kan reagera olika på organisationsförändringar, 
reaktionerna kan vara både positiva men också negativa. Positiv reaktion bestående av att 
anställda intar en positiv inställning gentemot omorganisationen. Negativa reaktioner kan 
bl.a. handla om minskat engagemang, osäkerhet och motstånd. Osäkerhet och otrygghet i 
arbetet bidrar till motstånd och en ökad benägenhet till uppsägningar. I en undersökning 
finner man exempelvis en avsevärd ökning i andelen sjukskrivna bland verksamheter som har 
genomgått omorganisationer (SCB 2004:4).  Leffler, Nordberg, Schaller, Szücs och Weibull 
(2005) konstaterar i en rapport från Göteborgs universitet att fyra av fem anställda i 
universitetet känner någon form av stress eller oro på sin arbetsplats, och en faktor till stress 
och oro är just omorganisationer. 

Wadell och Larsson (1998) menar att arbetsmiljö kännetecknas av samtliga faktorer 
och förhållanden som påverkar anställda i hennes arbete. Dessa förhållanden och faktorer 
avgränsas till organisationens omgivning. Allt som faller innanför organisationens omgivning 
ansvarar arbetsgivaren för och dess yttre omgivning ligger utanför arbetsgivarens ansvar. 
Nuvarande arbetsmiljölag berör också detta, att arbetsgivaren har huvudansvaret för 
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anställdas arbetsmiljö samt att både arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att uppnå 
en god arbetsmiljö  (AML 3 kap. 1 & 2 §). 
 
Psykosocial Arbetsmiljö 

Abrahamsson och Johansson (2013) menar att en god arbetsmiljö rent generellt inte endast 
handlar om att individen ska ha goda förutsättningar gällande arbetslokaler, rätt teknisk och 
fysisk utrustning eller anpassade förutsättningar för att underlätta sitt arbete. En god 
arbetsmiljö handlar också om individers egen kontroll i sitt arbete och i sitt arbetssätt, men 
även om arbetsfördelning i relation till arbetskollegor. Ett arbete ska bidra till en intellektuell, 
kulturell och fysisk stimulering (ibid). Det ska även bidra till utveckling, känsla av 
sammanhang och en god social samvaro. Det ska finnas en jämn balans mellan 
arbetsbelastning, de krav som ställs och de utmaningar som finns på arbetet. Vidare påpekar 
författarna vikten av en god arbetsmiljö, att ha rätt förutsättningar på arbetet spelar en stor 
roll för förbättrade livsvillkor och mer engagemang.  

Marklund (2000) menar att psykosocial arbetsmiljö har en särskild ställning bland 
andra arbetsmiljöfaktorer. Det finns en viktig kvalitativ skillnad mellan psykosocial 
arbetsmiljö samt andra hälsorelaterade risker (ibid). Det skiljer sig från andra hälso- och 
arbetsmiljörisker såsom fysiska påfrestningar, exempelvis tunga lyft och andra ergonomiska 
påfrestningar. Det är alltid lättare att åtgärda en fysisk arbetsmiljöproblematik vid till 
exempel tunga lyft än den psykosociala arbetsmiljöproblematiken. Den psykosociala 
arbetsmiljön är enligt Marklund (2000) en del av ett sociologiskt historiskt sammanhang och 
är långsammare att förändra i jämförelse med andra typer av arbetsmiljöer, t.ex. ergonomiska 
påfrestningar. 

Det finns flera teorier och modeller som beskriver begreppet psykosocial arbetsmiljö,  
till exempel krav och kontrollmodellen (Karasek & Thorell 1990), vilket kommer att 
åskådliggöras samt beskrivas senare i uppsatsen. I korthet handlar modellen om psykologiska 
krav och grad av kontroll och hur dessa kan påverka individens arbete (ibid). 

Som ett tecken på hur viktig frågan om en god psykosocial arbetsmiljö är infördes en 
ny föreskrift (AFS 2015:5) som tar hänsyn till de organisatoriska samt sociala faktorerna i 
arbetsmiljön. Syftet med föreskriften är att främja en god arbetsmiljö samt motverka risker 
för ohälsa som ett resultat av organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön. De aspekter 
som har betydelse i en psykosocial arbetsmiljö definieras i AFS 2015:4 4 §., dessa är bland 
annat krav i arbetet, ohälsosam arbetsbelastning, organisatorisk hälsa, resurser samt social 
arbetsmiljö. Gemensamma komponenter i en god psykosocial arbetsmiljö t.ex. delaktighet, 
egenkontroll, höga krav, stimulans, social kontakt m.fl.  har bekräftats med hjälp av olika 
modeller och teorier. Många av dessa modeller och teorier har gemensamma komponenter 
även om några modeller innehåller fler komponenter än andra. Dessa komponenter kan delas 
in i tre grupper; autonomi, kompetens/mening och social tillhörighet. Samtliga komponenter i 
dessa modeller och teorier har en gemensam funktion; att fånga allmänskliga behov eller 
livsteman i individens arbetsliv (Thylefors, 2016).   

 
Krav-kontroll och stöd modellen  

Krav och kontroll modellen handlar om effekten av de krav som arbetet ställer på individen 
och dennes möjlighet att kontrollera sitt eget arbete . Modellen består av två dimensioner med 
fyra olika arbetstyper (Karasek, 1976). Modellen har senare kompletterats med en ytterligare 
dimension, socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990).  

Karasek (1976) menar att psykologisk belastning på arbetet, enligt modellen, inte är 
ett resultat av en enda aspekt av arbetsmiljön utan bör ses som en gemensam effekt av de 
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krav som individen ställs inför och den kontroll som individen upplever som individen ställs 
inför. De arbetskrav individen har i sitt arbete kombinerat med den kontroll denne har eller 
upplever sig ha predicerar olika stressupplevelser. Det vill säga en negativ stressupplevelse 
uppstår när kraven den anställda bemöter i sitt arbete överskrider den kontroll denne upplever 
sig ha. 

De krav som individen möter i sitt arbete kan både vara psykologiska och 
fysiologiska. De fysiologiska kraven innefattar sådant arbete som är kopplat till fysisk 
påfrestning, till exempel buller och tunga lyft medan psykologiska krav handlar mer om 
oförenliga krav i arbetet, till exempel tidspress och hög arbetsbelastning. En ojämn balans 
mellan arbetskrav och anställdas förutsättning att hantera kraven kan påverka individen och 
hennes arbete. En sådan kombination kan leda till stress och konflikter etc.  (Karasek & 
Theorell, 1990). 

Den andra dimensionen i modellen är kontroll (s.k. beslutsutrymme), vilket rör 
individens möjlighet att fatta egna beslut och dennes kompetens. Dessa två komponenter, 
krav och kontroll anses vara viktiga för att reducera arbetsstress. Det finns enligt Karasek och 
Theorell (1990) ett samband mellan stress och anställdas kontroll i sitt arbete. Vid förlorad 
kontroll i arbete (t.ex. otydliga instruktioner av arbetsuppgifter) tenderar individen att 
uppleva mer stress.  

Socialt stöd i arbetet refererar till alla typer av gynnsamma sociala interaktioner på 
arbetet, både från medarbetare samt chefer. Det finns olika typer av socialt stöd, bland annat 
socialt emotionellt stöd och instrumentell socialt stöd. Socialt emotionellt stöd handlar om det 
emotionella samspelet mellan medarbetare, chefer och övrig personal. Samspelet speglar sig i 
att aktivt lyssna, visa empati och visa stöd. Instrumentell socialt stöd i korthet refererar till 
extra praktisk hjälp från medarbetare och chefer. Socialt stöd har en positiv effekt på 
individens välmående samt på det långsiktiga hälsotillståndet (Karasek & Theorell, 1990). 
Anställda som upplever sig ha en god socialt stöd i sitt arbete upplever mindre stress än andra 
anställda som saknar socialt stöd i sitt arbete (ibid). 

 
Modellens fyra olika kombinationer 

Som tidigare nämnt skapas olika psykosociala arbetssituationer när individens krav i arbetet 
kombineras med den kontroll denne har eller känner sig ha. Denna kombination skapar enligt 
författarna fyra olika arbetstyper, se figur 1, (ibid).  

Spänt arbete (1): Uppstår vid höga krav och låg kontroll. Kan leda till att individen upplever 
stress, presterar dåligt, motivationen och inlärningen försämras. I kombination utgör det ett 
farligt arbete. 
Aktivt arbete (2): Uppstår vid höga krav och hög kontroll. Kan leda till att individen känner 
sig mer motiverad, inlärningen ökar och prestationen förbättras. 
Passiv arbete (3): Uppstår vid låga krav och låg kontroll. Kan leda till att individen utvecklar 
ett apatiskt beteende och att denne inte känner någon motivation till arbete dessutom kan den 
känna sig stressad även när små krav ställs. 
Avspänt arbete (4): Uppstår vid låga krav och hög kontroll. Anses vara det mest ideala arbete 
där individen har fullt kontroll över de krav som ställs. 
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Figur 1. Krav-kontroll och stöd modellen. Källa: 
https://www.prevent.se/amnesomrade/stress/karaseks-och-theorells-modell/ 

 
Krav och resurs modellen  

Krav och resurs modellen är en vidareutveckling av Karaseks och Theorells Krav, kontroll 
och stödmodellen (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). Bakker, Demerouti 
och Sanz-Vergel (2014) menar att tidigare modeller om arbetsstress och arbetsmotivation har 
förbisett varandra medan JD-R modellen tar hänsyn till tidigare modeller och grundar sig i 
Krav och kontroll modellen (JD-C) samt ansträngnings-belöningsmodellen (Effort-reward 
model) (Bakker, Demerouti & Euwema, 2005). Tidigare modeller har endast fokuserat på två 
aspekter som anses vara de främsta arbetsrelaterade stressorerna, ex. krav och kontroll 
modellen. Författaren menar att modellerna i förväg begränsar sig med vad som är främsta 
orsaken till arbetsstress. Som ett svar på brister i tidigare modeller utvecklades krav och 
resurs modellen (Demerouti et al., 2001).  

Huvudtesen i denna teori är att varje arbetsplats och olika yrken har olika enskilda 
riskfaktorer som är kopplade med arbetsrelaterad stress. Modellen består av två moduler, 
nämligen arbetskrav och arbetsresurser som är beståndsdelarna samt det som utgör modellen 
(se figur 2). Modellen kan i sin tur appliceras på olika arbetsmiljöer oberoende av krav och 
resurser (Demerouti & Bakker, 2011).  

Arbetskraven omfattar fysiologiska, psykologiska, sociala men även organisatoriska 
aspekter av ett arbete och kräver ett mentalt eller en fysisk ansträngning över tid. Fysisk 
ogynnsam arbetsmiljö, oregelbundna arbetstider, hög arbetsbelastning är några exempel på 
arbetskraven. Författarna menar att arbetskrav inte alltid behöver vara något negativt utan kan 
leda till negativa reaktioner när den anställda misslyckas med att återhämta sig i förhållande 
till de arbetskrav som ställs. Negativa reaktioner handlar oftast om depression, oro eller 
utbrändhet (Bakker et al., 2005). Till följd av detta menar författarna att resurser inte bara är 
nödvändiga men också viktiga. Arbetsresurser hänvisar till de psykologiska, sociala och 
organisatoriska aspekter av ett arbete och ses som hälsoskyddande faktorer. Enligt JD-R 
modellen har resurser tre sätt att fungera. Det första handlar om att resurser fungerar som ett 
medel att uppnå mål med. Det andra handlar om huruvida resurser reducerar effekt på 
arbetskrav samt att resurser är ett medel i sig för att hantera de arbetskrav individen bemöter i 
sitt arbete. Den sista funktionen handlar om att resurser stimulerar till personlig utveckling 
samt vidare lärande (Bakker et al., 2005). De vanligaste arbetsresurserna är målmedvetenhet, 
lärande, personligutveckling, stöd från chefer och kollegor samt feedback (se figur 2). (ibid) .   

När arbetskraven är höga och resurserna är begränsade finns det enligt modellen en 
risk att individen upplever arbetsstress. Empiriska studier har kunnat bekräfta detta samband 
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genom att styrka att höga krav på arbetet resulterar i att anställda blir utmattade både mentalt 
samt fysiskt och bristfälliga resurser försvagar motivationen och bidrar till minskad 
prestation. Höga arbetskrav och låga resurser kan bidra till minskad motivation och olika 
hälsoproblem hos anställda (Bakker et al., 2005).     

JD-R modellen lägger också vikt på personliga resurser och de kan ha en unik effekt 
på individers välmående. Personliga resurser handlar i korthet om aspekter av jaget och 
hänvisar till individers känsla av deras förmåga att hantera och påverka deras miljö. 
Personliga resurser förekommer enligt författarna i form av bl.a. självkänsla, optimism och 
attityder m.fl. Dessa resurser i kombination med arbetsengagemang och motivation kan ha en 
reducerande effekt på anställdas arbetskrav. Vidare poängterar författarna att personliga 
resurser kan påverka individers hälsa och motivation på ett ömsesidigt sätt över tid. I och med 
denna påverkan kan arbetsmiljön komma att förändras (Bakker et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. The Job Demands – Resources Model. Källa: Demerouti, E., & Bakker, A.B. (2011). 

Även om krav och resurser initierar i olika processer har de också gemensamma 
effekter, det vill säga de samverkar för att förutsäga arbetsrelaterat välbefinnande. Det finns 
nämligen två möjliga sätt för hur denna kombination kan ha en gemensam effekt på 
välbefinnande och en indirekt påverkan på prestation. Den första interaktionen handlar om 
huruvida resurser dämpar inverkan av arbetskrav på belastning. Flera undersökningar enligt 
Bakker et al., (2014) har kunnat påvisa att resurser i form av socialt stöd, återkoppling 
(feedback) och möjlighet till utveckling har kunnat dämpa påverkan av arbetskrav (ex. 
arbetsbelastning) på belastning. Det vill säga anställda som har många resurser tillgängliga 
kan hantera kraven bättre. Den andra interaktionen handlar om huruvida resurser förstärker 
motivationen när kraven är höga. Olika studier har kunnat påvisa att resurser blir centrala och 
visar en positiv inverkan på arbetsengagemang när arbetskraven är höga. Framförallt när 
anställda ställs inför höga och utmanande krav blir arbetsresurser värdefulla och gynnar 
anställdas arbetsengagemang (Bakker et al., 2014).    
 

Omorganisationer och psykosocial arbetsmiljö  
 
Flera studier har undersökt organisationsförändringar samt dess påverkan hos anställda. 
Följande studier i nedan stycke har inte sin grund i JD-R eller JD-C modellen. 

Grossi, Theorell, Jurisoo och Setterlind (1999) genomförde en studie med 36 
polisinspektörer som genomgick en organisationsförändring. Syftet med studien var att 
undersöka psykosociala arbetsförhållanden och fysiologiska faktorer. Resultatet visade ett 
signifikant samband mellan oro för anställning och symptom på utbrändhet under 
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omorganisationen. Likt studien ovan studerade Greubel och Kecklund (2011) effekterna av 
olika slags organisatoriska förändringar. Resultatet visade att organisatoriska förändringar 
såsom förändringar av arbetsuppgifter är förknippade med hälsorisker som t ex. ökad 
arbetsstress, störd sömn och svårare återhämtning. För att betona vikten av omorganisationers 
effekt på anställdas hälsa visar resultatet av studien genomförd av Nordang, Hall-Lord och 
Farup (2010) att erfarna anställda med en hög arbetsbelastning visar sig ha en högre och 
oväntad snabb utveckling av utbrändhet. Vidare menar forskarna att just de två omfattande 
omorganisationerna, som studien baserades på, kan vara den troliga förklaringen till 
anställdas utbrändhet. Grossi et al. (1999) menar att för en förbättrad fysiologisk hälsa 
behöver organisationer en positiv förändring i anställdas psykosociala arbetsmiljö. 

Flovik, Knardahl och Christensen (2019) menar att organisationsförändringar är ett 
kännetecken för moderna organisationer och finns i dag i alla branscher. Omorganisationer 
har upprepande gånger visat ett samband mellan olika mentala och somatiska hälsoproblem. I 
en studie med 7985 respondenter finner forskarna ett statistisk signifikant samband mellan 
omorganisation och mentalt stress. Studien visar att när anställdas arbetskrav, kontroll ökar 
och stöd i arbetet minskar leder detta till ökad mental stress. Anställdas exponering för 
organisationsförändringar indikerar en ökad risk för mental ohälsa vare sig om det rör sig en-, 
flera eller upprepande organisatoriska förändringar i företaget (ibid). Även på denna punkt 
har Jensen, Flachs, Skakon, Rod, Bonde och Kawachi  (2019) redovisat resultat som pekar på 
att omorganisationer påverkar anställdas hälsa. Deras syfte var att undersöka effekten av 
omorganisationer och dess påverkan på hjärt- och kärlsjukdomar. Det de kom fram till var att 
exponering för organisationsförändringar tyder på en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 
Även i denna studie har forskarna kunnat konstatera att det finns ett samband mellan 
organisationsförändringar och anställdas hälsa. 

Conway och Monks (2011) hävdar att mellanchefer har en särskild ställning i 
omorganisationer på grund av tre aspekter, (1) deras position i organisationen, (2) deras insyn 
i organisationsprocessen samt (3) att de anses som viktiga medlare mellan olika nivåer i 
organisationen. Resultatet i författarnas studie visar att mellanchefer upplever en hög upplevd 
arbetsbelastning i förhållande till ökad ansvar samt ett större omfång i arbetsuppgifter under 
omorganisationen. Det framkommer också att cheferna har under omorganisationen upplevt 
en brist på auktoritet samt kontroll då de inte har fått vara delaktiga i beslutsfattandet av 
omorganisationen.     

De två teoretiska modellerna, JD-C och JD-R, har använts i olika studier för att undersöka 
effekterna av omorganisationer på medarbetarnas psykiska och fysiska hälsa samt deras 
upplevda psykosociala arbetsmiljö. Några av dessa studier kommer att presenteras i nedan 
stycke.  

Schechter, Lawrence, Olsen, Kruse och Cargo (1995) analyserade relationen mellan  
arbetstyp och upplevd stress samt stressbeteende i en stor organisation under pågående 
omorganisation. Med hjälp av Karaseks modell och fyra definierade arbetstyper (aktiv, 
passiv, spänd och avspänd) jämfördes anställdas självrapporterade stressnivå. Resultatet i 
undersökningen visade att ett passivt (hög belastning) arbete rapporterade hög nivå av stress, 
försämrad hälsa samt högre frånvaro. De arbetstyperna med höga krav och låg kontroll var 
associerade med hög nivå av stress och högre frånvaro från arbetet. Bambra, Egan, Thomas, 
Petticrew och Whitehead (2007) utgick från Karaseks modell och undersökte de hälso- och 
psykosociala effekterna av organisationsförändringar i en systematisk review med nitton 
studier. Resultatet visade att vissa uppgiftsorienterade förändringar hade någon signifikant 
effekt på den psykosociala arbetsmiljön och därmed kunde de inte anses ha någon effekt på 
de anställdas hälsa. De uppgiftsorienterade förändringarna är bl.a. ökade arbetsuppgifter i 
produktionen, ökad arbetsmängd, mer kollektivt ansvar och beslutsfattande. Ett annat resultat 
var att omorganisationer med ökade krav och minskad kontroll hade en negativ effekt på 
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anställdas hälsa, medan lägre krav och högre kontroll visade sig ha ett bättre välmående. 
Effekten var dock ytterst liten. 

Schaufeli, Bakker och Rhenen (2009) presenterade en studie som gav stöd för JD-R 
modellen i ett Telecom företag som hade genomgått många omorganisationer. Bland annat 
visade resultatet att ökade arbetskrav och minskade resurser predicerar utbrändhet. Med 
ökade arbetskrav avses t.ex. hög arbetsbelastning och känslomässiga krav och minskningar i 
arbetsresurser i form av socialt stöd, feedback, utvecklingsmöjligheter m.fl. Ett annat resultat 
studien kom fram till var när anställda fick ökade arbetsresurser förutspåddes deras 
arbetsengagemang. 

Likt studien ovan genomförde Teo, Roche, Pick och Newton (2014) en undersökning 
inom sjukvårdsorganisationer. Studiens syfte var att identifiera olika typer av förändringar 
inom organisationen samt undersöka dess konsekvenser med hjälp av JD-R modellen. De 
förändringar som identifierades handlade bl.a. om ökat administrativt arbete, ökad 
arbetsmängd, -arbetskrav m.fl. Informanter som hade ökade arbetskrav utnyttjade fler 
arbetsresurser för att kunna hantera de ökade arbetskraven. Ett annat resultat forskarna kom 
fram till var att personliga resurser hade en avgörande effekt på de negativa effekterna av 
arbetskrav. Med detta menar forskarna att sjuksköterskor med hjälp av personliga resurser 
kunde bättre hantera de konsekvenser av förändringar i sitt arbete. 

Tidigare forskningar har kunnat påvisa att omorganisationer påverkar anställdas 
psykosociala arbetsmiljö samt hälsa. Forskare har även med hjälp av JD-R och JD-C 
modellen kunnat studera detta och visat på att anställdas psykosociala arbetsmiljö påverkas 
av organisationsförändringar. Som tidigare nämnt har Conway och Monks (2011) i sin studie 
beslyst att chefer har en särskild ställning i omorganisationer. När det gäller forskning 
avseende JD-R och JD-C modellen och dess tillämpning i upplevelser av 
organisationsförändringar avseende den psykosociala arbetsmiljön finns det än i dag ett gap i 
litteraturen. Detta gäller framförallt anställda som har en högre position i företaget.  Därmed 
är det intressant att med hjälp av JD-R och JD-C modellen undersöka just hur chefers 
upplevda psykosociala arbetsmiljö yttrar sig under en omorganisation. 

 
Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en ledningsgrupp upplever en 
organisationsförändring på sin arbetsplats med avseende på den psykosociala arbetsmiljön. 
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Metod 

En intervjustudie med en teoridriven ansats genomfördes med hjälp av JD-C modellen och 
JD-R modellen för att få en djupare förståelse av ledningsgruppens upplevelse på 
organisationsförändringar med avseende på psykosocial arbetsmiljö. I och med att det är 
kvalitativa aspekter som ligger i fokus i denna studie så har det varit avgörande för val av 
metod. Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjumetoden används för att fånga världen 
utifrån deltagarnas perspektiv samt skapa en mening utifrån deras egen upplevda erfarenhet. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver sju stadier i en intervjuundersökning, vilket 
hela denna studie har haft sin grund på. Det första steget handlar om tematisering, här ingår 
formulering av syfte och beskrivning av ämnet, planering handlar om att planera och 
konstruera intervjuguide, upplägget av undersökningen med hänsyn till samtliga steg i 
stadierna och det är viktigt att planera undersökningen utifrån de kunskaper som eftersträvas. 
Intervju, genomförandet av intervjuer enligt intervjuguiden med hänsyn till ett reflekterande 
förhållningssätt. Utskrifter, transkribera intervjuer, det vill säga förbereda materialet för 
analys. Analysmetoder väljs utifrån undersökningens syfte och ämne, intervjumaterialets 
karaktär är också avgörande för val av analysmetod. Verifiering, här tar man hänsyn till 
aspekter som validitet, reliabilitet samt studiens generaliserbarhet. Slutligen rapportering, här 
presenteras resultatet men också de metoder som använts på ett sätt som motsvarar 
vetenskapliga kriterier och etiska riktlinjer. Samtliga delar kommer tydliggöras mer 
fortsättningsvis i metoddelen och studien följer dessa sju stadier kontinuerligt. 
 
Urval 

I den här studien användes ett så kallat tillgänglighetsurval. Det finns både för- och nackdelar 
med ett sådant urval. Fördelen är dess enkelhet och användbarhet när man har en begränsad 
tillgång till potentiella deltagare medan en nackdel kan vara att urvalet inte kan ses som 
representativt (Hartman, 2004).  
Tillgänglighetsurvalet i föreliggande studie bestod av personer i ledningsgruppen som 
arbetade på samma ort som författaren. Detta för att underlätta kontakt och möjliggöra 
besöksintervju. Urvalet resulterade i att sex personer lämnade ett informerat samtycke till att 
delta i studien. Samtliga tillfrågade valde att delta i undersökningen. 

Deltagare 

De sex informanterna i studien, en kvinna och fem män, har alla en högpositionerad chefsroll 
och tillhör ledningsgruppen i organisationen som var föremål för studien. Samtliga 
informanter har en heltidsanställning, har arbetat länge inom företaget och har lång erfarenhet 
(9-23 år) inom branschen. Det har inte förekommit några förändringar i befattningar i 
samband med omorganisationen utan samtliga har samma befattning som de hade innan 
omorganisationen. Däremot förekommer förändringar i deras arbetsuppgifter och 
arbetsmängd. 

Nedan presenteras kort information om det aktuella företaget som var föremål för studien. 
Informationen har tagits fram utifrån informanternas utsagor. Organisationen är ett stort 
företag med över 17 000 medarbetare och har varit etablerat i över 30 år i Skandinavien. Vid 
tidpunkten för studien genomgick företaget en omorganisation och bakgrunden till denna 
omorganisation är förvärvet av ett annat företag. Genom att slå ihop två stora företag är 
ambitionen att bli starkare på marknaden, få ökad konkurrenskraft och att få en större bredd 
nationellt. 
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Det sker stora och omfattande förändringar idag i företaget, allt från förändringar i 
arbetsuppgifter till byte av arbetsgrupper. Andra förändringar är bl.a. lokalbyte, tjänstbyte, 
ökad ansvarsområde, nya strukturer med mera. Dessa förändringar sker i alla nivåer och 
påverkar samtliga individer i företaget både personal men också chefer. 

Intervjuguide 

Intervjuguiden konstruerades med utgångspunkt i de två teoretiska modellerna Krav och 
kontroll modellen och krav och resursmodellen som presenterades tidigare i uppsatsen. 
Intervjuguiden (bilaga 2) delades upp i tre delar; bakgrundsfrågor, del I samt del II. 
Bakgrundsfrågorna konstruerades för att få svar på informanternas “bakgrund i företaget” Del 
I innehöll frågor som syftade till att ge information om själva företaget, bakgrunden till 
omorganisationen och vilka förändringar som skett. Del II innehöll frågor som konstruerades 
utifrån de ovannämnda modellerna och som utformades för att besvara syftet med studien. 
Tanken var att täcka samtliga aspekter i modellerna så som krav, kontroll, resurser och stöd. 
Exempel på sådana frågor var “kan du beskriva vilken kontroll du upplever dig ha över dina 
arbetsuppgifter (i samband med omorganisationen) “, “vilka krav ställs på dig som chef...” 
(se bilaga 2) Intervjuguiden avslutades med att lägga till frågan om informanterna har något 
mer att tillägga eller fråga om. 

I intervjuguiden strävades det att ha inledande frågor, som till exempel “kan du 
beskriva...”, för att fånga mer spontana och rika beskrivningar där informanten får möjlighet 
att återge dennes upplevelse av de undersökta fenomenen (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Procedur 

Efter att ha inhämtat informerat samtycke muntligen från samtliga deltagare började en 
planering av intervjuerna, kontakt med informanter, bokning av konferensrum. Intervjuerna 
delades upp med tre intervjuer per vecka och intervjuaren började med att mejla ut ett 
missivbrev till samtliga deltagare där studiens syfte och de forskningsetiska riktlinjerna fanns 
beskrivna. Veckan efter bokades de tre första deltagarna in på intervju. När dessa intervjuer 
bokats in kontaktades de tre återstående informanterna och intervjuer bokades in med dem.  

En pilotintervju genomfördes för att säkerställa att intervjufrågorna var tydliga och 
lätta att förstå. En projektledare från företaget deltog frivilligt i pilotintervjun. Detta 
genomfördes på plats på företaget. Först presenterades undersökningen samt syftet med 
pilottestningen och deltagaren informerades om att det inte kommer att spelas in. I slutet av 
intervjun frågade intervjuaren om deltagaren tyckte att innehållet var relevant och om 
frågorna var lätta att förstå. Deltagaren hade inga andra synpunkter förutom att lägga till en 
aspekt i bakgrundsfrågorna. Bakgrundsfrågorna reviderades utifrån pilotintervjun och 
därefter påbörjades datainsamlingen.   

Varje intervju ägde rum i något av företagets konferensrum och samtliga intervjuer 
spelades in. Före varje intervju kontrollerade intervjuaren röstinspelarens (mobiltelefon 
applikation) funktion och kvalitén på ljudet. I början av samtliga intervjuer informerades 
informanterna muntligt om de etiska riktlinjerna och studiens syfte. I slutet av varje intervju 
avslutade intervjuaren med att tacka informanten för visat intresse och för hans/hennes 
medverkan. Informanterna uppmanades att höra av sig till författaren vid eventuella frågor 
eller funderingar. Intervjuerna varierade mellan 30-45 minuter. 

Förutom frågorna i intervjuguiden användes under intervjun följdfrågor som inte stod 
med i intervjuguiden. Sonderande frågor var vanligt förekommande, till exempel: “kan du 
säga något mer om det?” eller “kan du ge ett exempel på det?”. Kvale och Brinkmann (2014) 
menar att här söker informanten svaren och utforskar innehållet. Uppföljningsfrågor var 
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också något återkommande som intervjuaren använde sig av under intervjuerna. Tolkande 
frågor ställdes också i syfte att säkerställa att informanten har förstått rätt vad informanten har 
förmedlat men också för att se om intervjupersonen har något mer att tillägga. Dessa tolkande 
frågor var till exempel “du menar alltså att...” eller “...förstår jag dig rätt…” Sådana frågor 
ger en möjlighet för informanten att formulera om sina svar (ibid). 

 
Databearbetning  

Databearbetningen genomfördes tillsammans med en psykologstudent från Umeå 
universitet, Lovisa Markhed Markhed som genomförde ett uppsatsarbete inom ramen för en 
annan kurs. Intervjuguiden konstruerades tillsammans med Lovisa och intervjuerna ägde rum 
i företag X. Författaren verkställde intervjuerna och datainsamlingen fick Lovisa ta del av. 
Efter datainsamlingen delades transkriberingarna upp sinsemellan och gemensamt ansvarade 
författaren och Lovisa för meningskoncentreringarna, kodning av datainsamling och 
mindmap. Ett initialt samarbete ägde rum gällande tematisering och den slutgiltiga 
tematiseringen framtogs var för sig. 

När datainsamlingen var klar transkriberades samtliga intervjuer. Transkriberingar 
gjordes med hjälp av ett program (Express Scribe Transcription Software Pro). Med hjälp av 
programmet kunde man välja hastigheten på inspelningen, de gjordes främst för att underlätta 
för transkriberaren och för att inte missa viktiga ord och delar. 

Efter transkriberingen påbörjades arbetet med att meningskoncentrera samtliga 
intervjuer, meningskoncentrering baserar på de utskrivna skrifter och bygger normalt på 
kodning. Det innebär att man kondenserar intervjupersonens yttrande genom att eliminera 
upprepningar, ord eller meningar som är irrelevanta för studiens syfte utan att gå miste om 
huvudinnebörden av det som har sagts (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna process 
upprepades på samtliga transkriberingar. 

En mindmap konstruerades för att sortera in koderna i olika kategorier. Först lästes 
utskrifterna utan att notera några anteckningar och därefter gavs det utrymme för tolkningar 
och funderingar. Andra gången materialet lästes togs det kontinuerliga notiser i själva 
dokumentet om viktiga iakttagelser och kommentarer. I de iakttagelserna och kommentarerna 
bildades olika koder som fördes in i mindmapen.  

Data analyserades med tematisk analys. Tematisk analys handlar i korthet om att hitta 
olika teman som rättvist speglar transkriberingarna, det vill säga den data man har analyserat 
genom att stegvis bygga analysprocesser (Bryman, 2018). Samtliga koder från mindmappen 
fördes ut till en lista för att kunna sortera de till olika potentiella teman. Koderna grupperades 
ihop till olika teman. När koderna hade delats in i olika teman granskades de ännu en gång 
för att förfina samt ytterligare granska tematiseringen. Slutligen definierades de olika temana 
och förfinades en sista gång. Tematisk analys ansågs vara en lämplig metod i denna studie då 
metoden syftar till att organisera data samt ge en sammanställande beskrivning. De 
konstruerade teman som framkommer under analysen bildar en övergripande bild av ett 
slutgiltigt resultat från intervjuerna. Metoden ansågs vara ett sätt att lyfta fram materialet 
samt ett sätt att urskilja vissa upplevelser som var återkommande hos intervjupersonerna. Att 
lyfta fram materialet samt redovisa det på bästa sätt, utan att gå miste om material användes 
tematisk analys.  

 
Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna har tillämpats under uppsatsarbetet; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjande¬kravet. En inbjudan till att medverka 
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i studien och informationsbrev skickades till potentiella informanter (se bilaga 1). 
Missivbrevet innehöll beskrivning av syftet med undersökningen, forskningsetiska principer 
samt kontaktuppgifter till författaren och hennes handledare för vidare frågor eller 
funderingar. Innehållet i missivbrevet upprepades även muntligt vid varje intervjutillfälle till 
samtliga deltagare. Under varje intervju påmindes deltagarna också om att de har rätt att 
avbryta när de vill utan några vidare förklaringar. 

Samtliga deltagare lämnade muntligt samtycke till att delta i studien. Studien har noga 
tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna, detta gjordes genom att dela ut ett 
missivbrev med ovannämnt innehåll samt informera informanter om studiens syfte, deras 
frivillighet ytterligare en gång innan intervjustart. Informanterna upplystes om hur 
databearbetningen kommer att användas och förvaras. Nyttjandekravet har också beaktats i 
form av skriftlig och muntlig information om att datainsamlingen (röstinspelningar, 
transkriberingar etc. ) endast kommer användas för det ändamål det avser och att det 
insamlade datamaterialet kommer att förstöras när resultatet har redovisats. 
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras de olika teman som har framkommit i analysen av det insamlade 
datamaterialet. Analysen resulterade i totalt åtta huvudteman: hög arbetsbelastning, ineffektiv 
kommunikation, bristande samarbete, kollegialt stöd, otydlig arbetsorganisation, förändrade 
arbetsuppgifter, ökad ansvar gentemot personal samt bristande delaktighet se figur 1.  

Figur 1. Huvudteman 

 

 

Hög arbetsbelastning 

De arbetsuppgifter informanterna har bestod oftast av olika möten, telefonsamtal, 
kund- och medarbetarmöten. Utöver dessa arbetsuppgifter hade de även i samband med 
omorganisationen fått andra typer av arbetsuppgifter. Majoriteten av informanter 
rapporterade en ökning av sin arbetsmängd och ökade krav från både medarbetare samt 
chefer, [...] min chef förväntar sig att jag gör ett hundraprocentigt jobb medan X förväntar 
sig att jag ska göra andra delen och här krockar det”. Informanten beskrev ”[...] det ställs 
krav på resurser som inte finns i dag...”. Majoriteten av informanter beskrev hur 
arbetsbelastningen hade ökat samt att resurser som fanns för att hantera de kraven beskrevs 
som bristfälliga.  

Informanterna beskrev utförligt hur de upplevde att omorganisationen påverkade 
deras arbetsmiljö och vilka konsekvenser som det förde med sig. De förändringar som 
nämndes handlade om ökad antal medarbetare/kunder för respektive chef, nya 
arbetsuppgifter, nedskärningar (ex. personal, avdelningar). De förändringar som har skett 
påverkade informanternas vardagliga arbete. Flera informanter rapporterade om 
nedskärningar på personal eller inom avdelningar. Dessa avdelningar hade tidigare fungerat 
som en länk mellan olika funktioner i företaget. Informanterna menade att i och med 
nedskärningarna har det lett till en ökad arbetsbelastning då informanterna själva fick ta på 
sig de arbetsuppgifter som tidigare var någon annans åliggande, ”[...] jag har precis blivit av 
med person X, en länk mellan mig och Y och nu får jag vara den länken...”. [...]  jag menar X 
är nedlagd...jag har påbörjat med en egen X-avdelning”. 
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Detta tema handlade om att kommunikationen under omorganisationen inte har 
fungerat väl. Informanterna rapporterade att informationen har kommit många gånger väldigt 
sent och detta satt tidspress på majoriteten av dem [...] ”informationen har kommit många 
gånger väldigt snabbt...när den kommer till oss då får vi en vecka”. Detta skapade också en 
förvirring hos informanter. Enligt informanternas utsagor kunde man anta att detta troligtvis 
kunde handla om att informanterna hade fått nya chefer. De rapporterade att de hade en 
fungerande relation till sin dåvarande chef och kommunikationen med den nya chefen inte 
fungerade som önskat [...] ..”har fått en ny chef...påverkat mitt arbete lite eftersom jag kanske 
har haft en annan tillgång till min tidigare chef...”. Vidare menade dem att för chefer och 
avdelningar under omorganisationen kan vara svårt att räcka till och vara tillgänglig för 
samtliga anställda. Det har också orsakat till att informanterna själva söker den informationen 
de behöver, [...] ”även för avdelning X är det svårt att räcka till...” och [...] ” otydlig...vi har 
sprungit åt ett håll och nu har vi ändrat riktning...folk har upplevt som förvirrande.  

Bristande samarbete 

Att ha ett gott samarbete mellan olika funktioner i företaget är viktigt menade de flesta 
av informanter dock upplevde de inte att det finns ett gott samarbete mellan avdelningar, 
personal, chefer och övriga funktioner i företaget under omorganisationen. [...] ”vi ska ha 
stödfunktioner...men det har inte riktigt klaffat utan vi får göra mycket själva”. Detta enligt 
dem kunde bero på att stödfunktionerna inte hann med att hjälpa till alla, [...]”de har fullt upp 
med sitt, jag försöker att inte störa dem andra funktionerna i onödan men...man kör ju sitt 
race”. De ansåg också att det bristande samarbetet inte fungerade för att övriga funktioner 
saknade kunskap inom just det specifika området  [...] ”svårt att samarbeta med någon...av 
det som inte är inom deras område...man står ensam i sitt”. 

Kollegialt stöd 

I övrigt nämde ett fåtal av informanterna att utöver det bristfälliga samarbetet så 
upplevde de att de har det kollegiala stödet, att de kunde prata med varandra och visa stöd 
fastän de inte aktivt kunde påverka situationen eller hjälpa till med arbetsuppgifterna 
praktiskt. En av informanterna beskrev: [...] ”kollegor har jag runt om mig jag kan bolla 
med...”, ”de som jobbar med mig på min avdelning är jättebra stöd och trevliga och 
glada...”.  Det kollegiala stödet under omorganisationen upplevdes positivt av informanter. 
Kollegor med en positiv inställning har en god påverkan på sin omgivning, [...] "på min 
avdelning är jättebra stöd och trevliga och glada och tar ansvar så det känns bra”. Känslan 
av det kollegiala stödet beskrevs som uppskattande.  

Otydlig arbetsorganisation 

Detta tema handlade om informanternas upplevelser av arbetsorganisationen under 
omorganisationen. Majoriteten av respondenterna rapporterade att de arbetsuppgifter som har 
blivit tilldelade till de under omorganisationen saknade specifika och konkreta mål. Vidare 
menade de att arbetsuppgifterna ofta saknade en tydlig beskrivning. [...] ”Min roll är öppen 
för tolkningar”, . [...] ”ingen beskrivning om den nya tjänsten utan mer hur vi ska forma den, 
en fri roll...”. [...]. Många av informanterna rapporterade liknande upplevelser när det gällde 
arbetsorganisationen under den pågående omorganisationen. I och med nämnd problematik 
rapporterade de också en låg kontroll över sina arbetsuppgifter i och med en avsaknad av 
tydlighet i arbetsorganisationen. När arbetsuppgifterna saknar beskrivning, konkreta förslag 
och specifika mål upplevde informanterna att de inte hade den kontrollen över sina 
arbetsuppgifter. Det i sin tur försvårade hantering av arbetsuppgifter [...] ”jag har väldigt 
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liten kontroll av den anledning...det finns inga strategiska plan”. Vidare kunde vi utläsa att 
informanterna utförde sina arbetsuppgifter utefter det gamla sättet att arbeta på, att kontrollen 
över arbetsuppgifter baserade sig på hur de har arbetat tidigare [...] ”kontroll över mina 
arbetsuppgifter den baseras på hur vi jobbat tidigare...”. 

Förändrade arbetsuppgifter  

Temat förändrade arbetsuppgifter berörde upplevelsen av arbetsuppgifter under 
omorganisationen. Samtliga informanter rapporterade att de har fått förändrade 
arbetsuppgifter i olika grader. Dessa förändringar såg dock inte lika ut för samtliga 
informanter utan varierade väldigt mycket. De arbetsuppgiftsförändringar som skedde i 
företaget var bland annat nya arbetsroller, ny struktur, personalförändringar och nya 
arbetsgrupper. Här menade några informanter att i och med förändringar i arbetsuppgifter 
blev det svårare att ”greppa” och hinna med alla krav som ställdes på dem [...]”de 
förändringarna...massor...brett spektrum...det innebär att hela min kundstock är ny och jag 
behöver börja från början...” och [...]”Det är hur mycket som helst...springer ju på olika 
bollar...ny avdelning, personal, kunder...”. Detta var något många utav informanterna har 
belyst. Informanterna upplevde också att på grund av förändringar i arbetsuppgifter behövde 
de bygga upp sina avdelningar på nytt, från att ha haft en mindre personal- och kundvolym 
till att handskas med nya arbetsuppgifter med nya arbetsuppgifter upplevde informanterna 
något mer större mängd arbetsuppgifter. Vidare påpekade de hur detta skapade en utmaning 
för dem, att gå från ett arbete där man kan sina arbetsuppgifter till att vara helt ny på arbetet 
och uppleva en ovisshet kring sina nya arbetsuppgifter, [...]”Allt är nytt...när man jobbat 
någonstans i 16 år...till att komma in på ett nytt ställe...en jäkla utmaning på dina axlar”.  

Ökat ansvar gentemot personal 

Informanterna upplevde ökade ansvarsområden gentemot sina medarbetare. Som chef 
måste man värna om sin personal menade informanter dock under omorganisationen 
upplevde de att de har fått synnerligen större ansvar gentemot medarbetarna. [...] ”vara en 
bra ledare...ta mig tid, lyssna på medarbetare, sätta mig i deras problematik och skapa en 
förståelse” och [...] ”jobbar i processen hela tiden...försöker hålla de informerade med det 
jag faktiskt vet inte ”tror” för att det skapar oro hos dem”. 

Sammanfattningsvis handlade det om att hålla personalen informerad och ha en 
kontinuerlig dialog, skapa en trygg och lugn arbetsmiljö för medarbetarna under 
omorganisationen, arbeta för att minska oron bland personalen, ”uppoffra” samt dämpa 
negativa effekter av omorganisationen [...] ”dämpa de vindar, smällar gentemot min personal 
så att de kan känna att de har det lugnt” och [...] ”Det är bättre att jag tar den istället för att 
de ska hamna i det och påverkas av det”. [...] ”att den här förändringen inte påverkar de så 
mycket”. 

Bristande delaktighet 

Majoriteten av informanterna menade att de inte kände sig särskilt delaktiga i 
beslutsfattande eller i olika processer med anledning av till exempel förutbestämda planer, 
utan de ansåg sig ha en informativ roll.  [...]”jag är inte delaktig i något...vägen är utsatt och 
vi ska härifrån dit”, ”vi anpassar oss efter beslut”, ”jag har fått stort förtroende från X...att 
delta...men delaktighet som mer informativt”. Däremot upplevde två utav informanterna att 
de var mer involverade i beslutsfattande än de andra informanterna, [...]”väldigt delaktig i 
processen... där är jag väldigt involverad och känner att jag har stort beslutsfattande och det 
är väldigt kul”. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur en ledningsgrupp upplever en 
organisationsförändring på sin arbetsplats med avseende på den psykosociala arbetsmiljön. 

Resultatet visar att majoriteten av informanterna upplever att deras psykosociala 
arbetsmiljö under omorganisationen är ogynnsam. Den tematiska analysen av intervjudata 
resulterade i åtta huvudteman som handlar om hur informanterna upplever omorganisationen 
med avseende på psykosocial arbetsmiljö. Dessa teman kom att benämnas; hög 
arbetsbelastning, ineffektiv kommunikation, brist i samarbete, otydlig arbetsorganisation, 
förändrade arbetsuppgifter, ökad ansvar gentemot personal samt bristande delaktighet. En 
positiv aspekt i resultatet var att informanterna upplevde ett gott kollegialt stöd under 
omorganisationen. Informanterna angav att deras arbetsbelastning är hög, att 
kommunikationen inom företaget är ineffektiv och att samarbetet mellan kollegor är 
bristfälligt. De upplever också att arbetsorganisationen är otydlig, arbetsuppgifter förändras, 
att deras ansvar gentemot personalen har ökat samt att det råder brist i delaktighet. Detta 
resultat indikerar att de inte upplever en god psykosocial arbetsmiljö under omorganisationen. 

Som tidigare nämnts handlar krav och kontroll modellen om de arbetskrav individen 
har i sitt arbete och vilken möjlighet han eller hon har att kontrollera sitt arbete samt vilka 
effekter denna kombination ger (Karasek & Theorell, 1990). Resultatet visar på att 
informanterna upplever sig ha höga krav under omorganisationen. Kraven i det här fallet 
handlar om bl.a. ökningar av arbetsmängd, arbetsuppgifter, ansvarsområden samt ändrade 
arbetsuppgifter. Som Bakker et al. (2005) betonar behöver inte kraven i sig något vara något 
negativt utan det som avgör huruvida kraven anses vara negativa är hur bl.a. anställda 
hanterar de krav som ställs på de. En omorganisation för med sig mängder av förändringar 
och beroende på hur informanterna bl.a. hanterar de krav som ställs på de så kan utfallen 
huruvida kraven är negativa eller positiva variera. Informanterna visade på de hade låg 
kontroll i arbetet då det var en otydlig arbetsorganisation under omorganisationen. Med grund 
av detta tyder informanterna på att deras arbetsroll och arbetsuppgifter är otydliga och saknar 
specifika mål vilket i sig bidrar till att de inte kan greppa och hinna med de krav som ställs på 
de. Resultatet i den aktuella studien visar att informanterna har höga krav och låg kontroll 
över sitt arbete och utifrån detta kan vi se en likhet i vad Karasek och Theorell (1990) 
presenterar i sin krav och kontroll modell, nämligen att informanterna befinner sig i 
arbetstypen spänt arbete. Konsekvensen av en sådan arbetstyp är att anställda kan känna sig 
stressade, presterar dåligt, försämrad inlärning och motivation (ibid). Arbetstypen spänt 
arbete kallas även för farligt arbete som i sin tur anses vara ohälsosamt. Utifrån detta kan vi 
anta att informanterna under denna omorganisation var mer utsatt för ett sämre mående och 
löpte större risk för arbetsrelaterad ohälsa (t.ex. depression, otrivsamt arbete, utmattning etc.). 
Vidare kan vi se en likhet mellan detta resultat och studien av Bambra, Egan, Thomas, 
Petticrew och Whitehead (2007). Resultatet visade att höga krav och låg kontroll i arbetet 
hade en negativ inverkan på anställdas psykosociala arbetsmiljö vilket även informanterna i 
denna studie visade.   

Arbetsplatser och olika yrken har enligt krav och resurs modellen olika enskilda 
riskfaktorer associerade med arbetsrelaterad stress. Författarna delar in riskfaktorerna i två 
moduler, arbetskrav och resurser (Bakker et al., 2005). Det kunde konstateras att 
arbetsresurser upplevdes som bristfälliga utifrån informanternas utsagor. De arbetsresurser 
som informanterna beskrev handlade bl.a. om ett ogynnsamt samarbete mellan avdelningar, 
stödfunktioner och personal med anledning av chefsbyten, svårt att räcka till, okunskap m.fl. 
Informanterna upplever att arbetsresurser som finns i företaget under omorganisationen är 
otillräckliga. Enligt modellen bör resurser fungera så att de reducerar effekten av arbetskrav, 
fungera som hjälpmedel för att uppnå mål samt stimulera en personlig utveckling och lärande 
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(ibid). Därmed kan vi anta att resurser är viktiga för att informanterna ska kunna hantera de 
krav som ställs på dem. När kraven är höga och resurser i företaget är begränsade kan 
anställda utsättas för ohälsa (ibid). Vikten av resurser betonas i studien presenterad av 
Schaufeli, et al., (2009) där forskarna visade hur ökade arbetskrav och minskning av resurser 
kan leda till utbrändhet hos anställda. Informanterna i denna studie upplevde bristfälliga 
resurser och höga krav under omorganisationen, i och med detta kan det vara svårt för 
informanter att hantera de höga kraven och det i sin tur kan leda till ett försämrat välmående. 
Vidare menar Schaufeli, et al., (2009) att ökade arbetsresurser leder till ökat 
arbetsengagemang. Om informanterna hade tillräckliga resurser under omorganisationen 
skulle detta eventuellt bidra till, enligt ovan studie, ökat arbetsengagemang samt bättre 
välmående. 

Socialt stöd kan enligt krav och kontroll modellen refereras till alla typer av sociala 
interaktioner som finns tillgängliga i anställdas arbete (Karasek & Theorell, 1990). Resultatet 
visade att majoriteten av informanterna upplevde det sociala stödet under omorganisationen 
som ofördelaktig. Vi kan vidare utläsa att samarbetet och informationsflödet mellan 
avdelningar, personal, chefer och övriga funktioner i företaget inte har fungerat som önskat 
på grund av olika anledningar ex. okunskap inom det specifika området, nya chefer etc. 
Karasek och Theorell (1990) menar att socialt stöd har en positiv inverkan på anställdas 
välmående och på det långsiktiga hälsotillståndet samt att socialt stöd reducerar arbetsstress. 
Det ogynnsamma stödet under omorganisationen kan påverka anställda negativt. 
Informanterna beskriver det ogynnsamma stödet som att när de inte får det stödet de behöver 
blir de tvungna att hantera vissa arbetsuppgifter själva. Det i sin tur kan öka 
arbetsbelastningen och leda till ett försämrad välmående och ökad stress. Resurser i form av 
socialt stöd är också avgörande för hur anställda möter de arbetskrav som ställs på dem 
(Bakker et al., 2005). Ett fåtal informanter upplevde att även om kollegorna inte praktiskt sätt 
kunde hjälpa till med arbetsuppgifter kunde de prata med varandra. Det upplevdes som något 
positivt. Det emotionella stödet mellan arbetskollegor som Karasek och Theorell (1990) 
beskriver kan gynna informanter och kan leda till att de lättare kan hantera vissa krav som 
ställs på de. När kollegor aktivt lyssnar, visar stöd och empati  kan det leda till en mer positiv 
inställning. Vi kan med stöd av ovan anta att de som upplevde en god kolligalt stöd anses ha 
bättre välmående i relation till de informanter som upplever en saknad av socialt stöd. 

Delaktighet och beslutsutrymme anses ha en betydande inverkan på anställdas 
psykosociala arbetsmiljö (Thylefors, 2016). Resultatet visade att majoriteten av 
informanterna upplevde en låg grad av beslutsutrymme under omorganisationen. Enligt krav 
och kontroll modellen kan vi anse att anställda med lågt beslutsutrymme och höga krav kan 
hamna i s.k. spänt arbete, det i sin tur kan leda till en ökad risk för ohälsa eller ett lågt 
välbefinnande. Ett fåtal av informanterna menade att de var delaktiga i olika processer och 
hade ett beslutsutrymme under omorganisationen. Individer med höga krav och ett högt 
beslutsutrymme tenderar att ha ett s.k. aktivt arbete enligt modellen (Karasek & Theorell, 
1990). Kombinationen utgör ett optimalt sätt att arbeta och kan bidra till ökad motivation, 
prestation och ökad inlärning hos anställda.  

Conway och Monks (2011) menar att mellanchefer har en särskild ställning i 
omorganisationer på grund av deras ställning-, insyn- och roll i företaget. Studien visade att 
mellanchefer upplevde höga krav (t.ex. ökat ansvar, arbetsuppgifter) och bristande 
delaktighet. Vidare belyser Aronsson et al. (2012) att individer påverkas olika av 
organisationsförändringar och detta beror på deras närhet till förändringarna. Här menar 
författarna att de som har nära (proximala) till förändringen påverkas starkare än anställda 
som inte har en närhet (distala) till förändringen. Som tidigare nämnt varierade upplevelsen 
av beslutsutrymme och stöd under omorganisationen mellan informanterna. Variationen i sig 
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kan förklaras med utgångspunkt i Aronssons et al. (2012) teori med att vissa informanter kan 
ha haft en annan närhet till organisationsförändringen än övriga informanter. Att 
informanterna i sig upplevde sig ha höga krav stämmer överrens med vad Conway och 
Monks (2011) studie visade på. Att de upplever sig ha höga krav kan enligt författaren antas 
ha med att informanterna har en särskild ställning i omorganisationen då de är chefer. 
 
Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras reliabiliteten och validiteten i studien. Reliabiliteten handlar om 
resultatens konsistens och tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014). Varje steg och moment 
beskrevs på ett tydligt sätt och tillvägagångssättet av studien beskrevs noggrant under 
metodavsnitt för att kunna uppnå en god reliabilitet vilket innebär att replikerbarheten i 
studien kan anses vara hög. Databearbetningen och analysen av datamaterial genomfördes av 
två författare. Vid kodning av data sågs det till att det fanns en överensstämmelse mellan 
kodningar vilket kan ge stöd för en god reliabilitet i studien.  

Validitet handlar om forskarens hantverkskunnande under hela 
intervjuundersökningen, om forskaren mäter det han/hon avser att mäta (Justesen & Mik-
Meyer, 2012). För att uppnå en god validitet i studien användes två vetenskapliga modeller, 
nämligen Krav-kontroll modell samt JD-R modellen som utgångspunkt för att konstruera 
intervjuguiden. 

Generaliserbarhet handlar om huruvida en studies resultat går att generalisera så att 
den gäller för andra människor (Kvale & Brinkmann, 2014). Det finns en svårighet gällande 
generaliserbarhet vid kvalitativa undersökningar, dessa är bl.a. lågt antal deltagare. Däremot 
kan man se likheter mellan denna studies resultat och resultat från andra liknande studier som 
rör omorganisationer och psykosocial arbetsmiljö.  

Trovärdigheten i denna studie kan argumenteras utifrån individers svar och hur svaren 
kan ha påverkats av att intervjuaren är anställd på det berörda företaget. Det finns en risk att 
svaren är anpassade för att inte avslöja den äkta känslan inför en omorganisation. Val av 
urval, ledningsgrupp, valdes utifrån argument om att intervjuaren inte kan tolka de svar till 
sin egen upplevelse av omorganisationen i företaget. Ledningsgruppen sitter inne med andra 
ansvarsområden, arbetsuppgifter, arbetsmängd etc. som intervjuaren inte har någon erfarenhet 
av.  Däremot kan vi konstatera att det inte råder starka motstridigheter i individernas 
berättelser om sina upplevelser av omorganisationen, vilken kan tala för äkthet i studiens 
resultat.  

Slutsats 

Studiens syfte är att undersöka hur en ledningsgrupp upplever en organisationsförändring på 
sin arbetsplats med avseende på den psykosociala arbetsmiljön. Resultatet visar på att 
majoriteten av informanterna upplever en hög arbetsbelastning, ineffektiv kommunikation, 
bristande samarbete och en otydlig arbetsorganisation. De upplever vidare en förändring av 
sina arbetsuppgifter, ökat ansvar gentemot personal och att deras delaktighet är bristande. 
Kollegialt stöd är den aspekten som upplevs som positivt. 

I framtida forskning kan det vara intressant att genomföra en enkätundersökning för 
att få ett representativt urval samt undersöka hur ett större urval upplever 
organisationsförändringar. På detta sätt kan man också få mer tillförlitliga resultat inom detta 
område.   
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Bilaga 1. 

 
 

MISSIVBREV   
   

En Kvalitativ Studie Om Organisationsförändringar  
  
Hej!  
 
Vi är två studenter vid Umeå universitet, Betty och Lovisa. Betty skriver sin magisteruppsats 
i arbetsliv- och organisationspsykologi och Lovisa studerar psykologprogrammet och 
kommer att skriva en individuell uppsats i kursen organisationsanalys.   
  
Syftet med denna studie är att undersöka ledningsgruppens upplevelse av den psykosociala 
arbetsmiljön under en stor organisationsförändring.  
 
Intervjun du deltar i kommer att ta ca. 30 – 40 minuter och kommer att spelas in med hjälp av 
en röstinspelare och intervjuerna sedan kommer att transkriberas till text.  
  
Denna studie följer forskningsetiska riktlinjer. Detta innebär att din medverkan är helt 
frivillig, du har rätt att avbryta när du vill utan närmare förklaring och insamlat datamaterial 
behandlas konfidentiellt. Det insamlade datamaterialet kommer endast att användas för 
våra uppsatser och ej för ett annat syfte. Röstinspelningar samt transkriberingar kommer att 
raderas efter att resultatet har redovisats.  
 
Resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att enskilda individer inte kommer att 
kunna identifieras.  
 
Vid frågor eller om du vill ta del av studiens resultat kan du kontakta oss via mejladresser 
nedan:   
  
Tack för din medverkan!  
  
/Betty och Lovisa  
   
Författare: Betty Gunes          
Mail: Bebe0091@student.umu.se  
073-xxx xx xx  
  
Författare: Lovisa Markhed      
Mail: Lovisa@markhed.com   
070-xxx xx xx 
  
Handledare: Anna E. Sundström  
Mail: anna.e.sundstrom@umu.se  
090-xxx xx xx  
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Bilaga 2. 

INTERVJUGUIDE   

   

Påbörja med en kort presentation av dig själv, din studie samt dess syfte. Sedan informera 
om de etiska principerna!   

   

Bakgrundsfrågor    

1. Vad har du för roll i företaget?   
2. Vad har du för anställningsform på företaget?    
3. Hur länge har du arbetat på företaget?   
4. Beskriv lite kort hur din arbetsroll ser ut idag (en vanlig dag på jobbet).   

   

Intervjufrågor  

DEL 1 (Fakta/Inledning)    

1. Berätta lite kort om bakgrunden till omorganisationen   
2. Berätta lite kort om de förändringar som sker i företaget   
3. Vad har du för roll i organisationsförändringen? (beslutsfattande, involvering etc.)   
4. Hur sker informationsflödet?    

   

DEL 2  (Krav, kontroll, stöd och resurser)  

1. Berätta om din första reaktion och upplevelse av förändringen, första gången det togs 
beslut om att detta skulle ske.   
2. Vilka beslutsutrymmen har du eller har haft i omorganisationen? (Auktoritet över 
beslut: deltagandet i beslutsfattande, uppgiftskontroll).   
 Hur delaktig är du i olika beslutsfattande i samband med omorganisationen?    
 Kan du beskriva vilken kontroll du upplever dig ha över dina arbetsuppgifter (i 
samband med omorganisationen).    
3. Vilka krav ställs på dig som chef i samband med er omorganisation?   
4. Hur upplever du de kraven som ställs på dig idag?   
5. Hur mycket har du kunnat påverka omorganisationen ni befinner er i?   
6. Kan du beskriva vad du har för stöd av ledningen under denna omorganisation? Ge 
gärna ett exempel!   
7. Kan du beskriva vilka hjälpmedel och tillgångar du har för att hantera de krav som 
ställs under omorganisationen?  
8. Upplever du att resurserna är tillräckliga? Varför/varför inte?   

   

Avslut: Finns det något annat du skulle vilja tillägga eller fråga avslutningsvis?  

 


