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Abstract 
 
Title:  Employee reactions in organizational change,  
an employee perspective from a service company 
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Research questions: What kinds of reactions occur among employees when personnel 
change occurs? How can the organization create positive reactions from employees when 
personnel change occurs? How can a positive working environment be created when handling 
personnel changes in an organization? 
 
Purpose: The purpose of the study is to inspect the employee’s reactions in personal 
changes. Furthermore, based on the aim to investigate and highlight what creates a positive 
attitude of employees towards organizational change in the study. 

Method: Qualitative research method where four semi-structured interviews have been 
promoted in the study 

Conclusion: The study showed that personnel changes are available to both positive and 
negative reactions. The negative reactions were more than the positive. The organization can 
create positive reactions by involving employees in change projects and have a clear 
communication within the organization. A positive work environment can be created by clear 
communication, discussions, meetings and surveys.  



 

 

Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Anställdas reaktioner vid personalförändring, ett medarbetarperspektiv 

utifrån ett tjänsteföretag.  

Datum: 15 juni 2016 

Nivå: Examensprojekt inom innovationsteknik, 15 HP 
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Författare: Melda Duru 930521 & Shehla Mohammad 921015 

Handledare: Erik Lindhult 
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Frågeställning; Vilka typer av reaktioner uppstår hos de anställda vid personalförändring? 
Hur kan organisationen skapa positiva reaktioner hos medarbetare vid personalförändring? 
Hur skapar man en positiv arbetsmiljö vid personalförändring? 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka de anställdas reaktioner vid en personalförändring 
som tidigare har inträffat inom det valda företaget då företagets personaltillväxt ökade med 
sju nya anställda inom organisationen. Vidare bygger syftet på att undersöka och lyfta fram 
vad som kan skapa positiva reaktioner från anställda till personalförändringen och hur man 
kan skapa en positiv arbetsmiljö vid personalförändring. 
 
Metod: Kvalitativ forskningsmetod där fyra semistrukturerade intervjuer har genomförts i 
studien. 

Slutsats: Studien visade att personalförändringen ledde både till positiva och negativa 
reaktioner. De negativa reaktionerna var mer än de positiva. Organisationen kan skapa 
positiva reaktioner genom att involvera de anställda i förändringsprojektet och ha en tydlig 
kommunikation inom organisationen. En positiv arbetsmiljö vid personalförändring kan 
skapas genom tydlig kommunikation, olika diskussioner, möten och enkätundersökningar. 
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1. Introduktion 
Detta kapitel ger en översiktlig presentation kring motstånd och organisationsförändring, 
Vidare redovisas problemformulering. syfte, avgränsning samt det valda företaget. 

 

1.1 Bakgrund 
Denna studie kommer att fokusera på en personalförändring som inträffade i ett anonymt 
företag som kallas för företag X i studien. Företaget X ökade sin personal med sju nya 
anställda, vilket ledde till att en personalförändring trädde i kraft inom företaget. 
Personalförändring inom denna studie handlar därmed om en personalökning som har skett 
inom företaget. Då personalförändring inte är lika vanligt i små tjänsteföretag som i stora 
tjänsteföretag, var det intressant för uppsatsförfattarna att undersöka vilka reaktioner som 
uppstår hos de anställda vid en personalförändring. 
 
Allt fler tjänsteföretag strävar efter att överleva i denna föränderliga värld där innovationer 
blivit alltmer viktiga för företagens överlevnad. (Berger & Borer, 1997). 
Att ta ut individer från en bekvämlighetszon och sätta in dem i nya arbetsvillkor är inte en 
enkel process och ledarskapet kan möta olika former av motstånd från anställda. Motstånd 
kan definieras som en reaktion mot förändringen i olika former. Vid början av en förändring 
finns det därmed hög risk att organisationen möter olika reaktioner av motstånd, både 
positiva och negativa. (Alvesson, 2013 
 
 
1.2 Problembakgrund 
Personalförändringar inom ett tjänsteföretag kan möta olika former av motstånd hos 
anställda. I vissa fall blir organisationer tvungna att göra drastiska förändringar vilket leder 
till att de anställda inte alltid hinner uppfatta förändringen och därmed börjar reagera 
annorlunda mot förändringen. (Huston, 1992, Steier 1989 & Tessler, 1989) 
Drastiska förändringar inom organisationen kan helt plötsligt ställa nya kompetenskrav ifrån 
de anställda, vilket kan skapa olika reaktioner hos anställda som är kopplat till ångest och 
rädsla. Rädslan för det okända kan psykiskt vara väldigt påfrestande för de anställda och kan 
långsiktigt leda till psykisk ohälsa. (Evans, 1994) 
 
Det har gjorts en hel del studier om hur de anställda reagerar mot förändringar inom en 
organisation där mycket av förändringarna är kopplat till det negativa. Det finns dock få 
studier som visar hur de anställda reagerar på en personaltillväxt eftersom mycket som är 
forskat visar generellt om vad en organisationsförändring leder till ur ett negativ perspektiv. 
En personaltillväxt ställer krav på ett innovativt ledarskap inom en organisation vilket kan 
vara svårt för en organisation att tänka på vid en personalförändring. (Evans, 1994) 
Denna studie vill undersöka hur de anställda reagerar vid en personalförändring inom det 
valda företaget. Studien tar sig an problematiken utifrån ett medarbetarperspektiv, för att 
klargöra faktorer vilka leder till positiva reaktioner bland medarbetarna vid en 
personalförändring. Uppsatsförfattarna ville även undersöka hur organisationen kan uppnå en 
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positiv arbetsmiljö vid personalökning. Många studier visar resultatet av negativa 
organisationsförändringar. På så sätt väcktes ett intresse att studera hur det fungerar i 
verkligheten.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka de anställdas reaktioner vid en personalförändring som 
tidigare har inträffat inom företaget X då företagets personaltillväxt ökade med sju nya 
anställda inom organisationen. Vidare bygger syftet på att undersöka och lyfta fram vad som 
kan skapa positiva reaktioner från anställda till personalförändringen och hur man kan skapa 
en positiv arbetsmiljö vid personalförändring. 
 

 

1.4 Innovationsbidrag 
Innovationsbidraget går ut på att undersöka hur det valda företaget kan minimera 
medarbetarnas motstånd mot framtida organisationsförändringar utifrån ett 
medarbetarperspektiv. Detta kommer att ske genom att intervjua de anställda. På så sätt 
bygger innovationsbidraget på att komma fram till en gemensam lösning med de anställda om 
hur organisationen kan minimera framtida motstånd utifrån ett medarbetarperspektiv. 
Därefter kommer en respondentvalidering att ske, där uppsatsförfattarna kommer att lämna 
uppsatsen till personalchefen för en slutkommentar. 
 
 
1.5 Frågeställning 

• Vilka typer av reaktioner uppstår hos de anställda vid personalförändring? 
• Hur kan organisationen skapa positiva reaktioner hos medarbetare vid 

personalförändring? 
• Hur skapar man en positiv arbetsmiljö vid personalförändring? 

 
1.6 Avgränsning 
Studien har avgränsats till tre områden, vilket är medarbetarperspektiv, tjänsteföretag samt 
personalförändring. Uppsatsförfattarna fokuserar därmed på frågor utifrån ett 
medarbetarperspektiv. Vidare har uppsatsförfattarna ett fokus på ett tjänsteföretag samt på en 
personalförändring 
 
 
1.7 Målgrupp 
Denna studie vänder sig till studenter som vill forska om personalförändring samt reaktioner 
hos anställda vid en personalförändring. Vidare vänder denna studie sig till studenter som vill 
studera mänskliga reaktioner vid en personalförändring. Studien vänder dig även till praktiker 
som exempelvis chefer i tjänsteorganisationer. 
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2. Metod 
Detta kapitel ger läsaren en översiktlig bild av hur studien genomfördes, hur data samlades 

in samt hur urvalet skedde. Vidare redovisas intervjumetodik och intervjukritik. 

 

 

2.1 Tillvägagångssätt 
Uppsatsförfattarna har en kontaktperson inom organisationen som har rollen som 
personalchef och därmed kontaktades hen för att fråga om det var möjligt att få intervjua hen 
samt tre anställda inom organisationen som har ungefär samma position inom företaget. 
Efter att ha fått ett godkännande från kontaktpersonen, började uppsatsförfattarna att leta efter 
lämpliga teorier för att kunna forma intervjufrågorna. 
Därefter skedde en intervju den 11e februari inom företaget där intervjuerna spelades in och 
transkriberats. Uppsatsförfattarna kompletterade den första intervjun med två nya frågor den 
26e februari inom företaget där de ställde de kompletterande frågorna till respondenterna.  
Intervjun med personalchefen gjordes den 14e april. 
Intervjuernas syfte var att följa den kvalitativa intervjumetodiken som satt respondenterna i 
fokus. Uppsatsförfattarna förklarade innan intervjuns start om ämnesvalet och hur intervjun 
skulle genomföras. Innan intervjun formellt inleddes gav uppsatsförfattarna en genomgång av 
deras egen bild kring organisationsförändring. Då uppsatsförfattarna fick kontakt med tre 
anställda samt en personalchef så genomfördes totalt fyra intervjuer med respektive 
respondent. Uppsatsförfattarna formade intervjuerna med dem valda frågorna (se bilaga) och 
guidade respondenterna genom intervjun. Tid för varje intervju estimerades till ca 30 minuter. 
Intervjumodellen inkluderade öppna frågor till en början för att respondenterna först skulle få 
svara med egna ord då uppsatsförfattarna inte vill leda respondenten i en viss riktning. 
(Bryman, 2011) De frågor som intervjuerna försökte lyfta fram var dem som cirkulerade 
kring de anställdas reaktioner på personalförändring. Intervjuerna gav studien mycket 
information kring den sociala verkligheten. Intervjumall redovisas som bilaga på sista i 
studien. Intervjuguide har skapats genom att söka på MDHs databas Emerald Insight. 
Sökorden som har använts är organisationsförändring, reaktioner och anställda. På så sätt har 
uppsatsförfattarna valt ut artiklar som de ansåg vara relevanta i studien 
 
 

2.2 Forskningsmetod 
En kvalitativ forskningsmetod har valts där semistrukturerade intervjuer har genomförts i 
studien. En kvalitativ forskningsmetod sätter respondenten i fokus då man får svar på frågor 
genom respondentens egen upplevelse av verkligheten. (Bryman, 2008) Semistrukturerade 
intervjuer har gjorts där respondenterna fick chansen att fritt tala om sitt ämne eftersom 
uppsatsförfattarna ställde följdfrågor. På så sätt kunde en ömsesidig dialog genomföras med 
fördel eftersom uppsatsförfattarna ville samla in mycket information från respondenterna. 
Intervjufrågor formades genom teorin som behandlar reaktioner vid förändringar, positiva 
reaktioner hos anställda vid förändring, kan man skapa en positiv arbetsmiljö vid 
förändringar, går det att undvika negativa reaktioner vid förändringar, fördelar samt 
nackdelar med personalförändring. Exempel på hur uppsatsförfattarna resonerat framgår av 
nedanstående operationaliseringstabell. 
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2.3 Operationaliseringstabell 
 

Utgångspunkt Teori Intervjufråga Vad den vill 
mäta 

Hur tolkas 
mätvärdet/svaret 

Vilka typer av reaktioner 
uppstår hos de anställda 
vid personalförändring? 

 

Cassar, 2007 

Jacobs, 1995 & Kyle 
1993 

Alvesson ,2013 

Scott & Jaffe, 1988  

Saunders & Harris, 1994 

Haushildt, 1999 

McHugh, 1997 

 

 

Vilka former utav reaktioner uppvisade 
du vid förändringen? 
 
Vad anser du kring 
personalförändringen som trädde i kraft 
hösten år 2015? 
 
 Vad fick det för effekter i ditt eget 
arbete? 

 
Vilka är det positiva/ negativa med 
förändringen? 

 

Anser du att personalförändringen 
generellt genererade till en negativ eller 
positiv förändring inom företaget? 
 
Vad tror du dina tankar kring på 
förändringen berodde på? 

 
 

Olika reaktioner 
hos anställda  

Resultat av tolkningen 

Mestadels negativa 
reaktioner eftersom de 
anställda inte hunnit 
begripa förändringen. 
Detta beror mest på att 
de inte fått tydlig 
information gällande 
förändringen och på så 
sätt inte kunnat vara 
delaktiga i 
förändringsprocessen. 

 

Hur kan organisationen 
skapa positiva reaktioner 
hos medarbetare vid 
personalförändring? 

 

Meyer, 2004 

Kotter, 1995 

Rumelt, 1995 

Emery, 1996; Glover, 
1993; Osterman, 2000 & 
O’ Connor, 1992 

 

 

 

 

Vad kunde organisationen gjort bättre 
för att du som anställd ska känna dig 
trygg med förändringen? 

Vad anser du att dina medarbetare 
ansåg kring förändringen? 

Hur övervann du dina tankar kring 
förändringen (ifall de var negativa 
tankar)? 

 

Hur man kan 
skapa positiva 
reaktioner hos 
medarbetare för 
förändring 

Resultat av tolkningen 

Involvera anställda mer i 
förändringsprocessen. 
Tydlig kommunikation, 
mer diskussioner, 
övningar  

 

Hur skapar man en positiv 
arbetsmiljö vid 
personalförändring? 

 

Lewis, 2013  

Quinn, 2002 

Vad anser du skapar en bättre 
arbetsmiljö? 

Hade du som anställd gjort någonting 
annorlunda om du fick chansen att vara 
med och påverka förändringen i syfte 
att skapa en positiv arbetsmiljö? 

Hade det påverkat dig och 
organisationen i positiv/negativ 
riktning? 

 

Vilka faktorer 
som bidrar till en 
positiv arbetsmiljö 

 

Resultat av tolkningen 

Som ovan, tydlig 
kommunikation i form 
av diskussioner, möten 
mm 
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2.4 Intervjumetodik 
Intervjuerna var semistrukturerade, där uppsatsförfattarna ställde olika frågor som var öppna. 
På så sätt fick uppsatsförfattarna mycket empiriskt underlag som var väsentlig till studien. 
Frågorna till respondenterna utfördes genom att den teoretiska litteraturstudien som fokuserar 
på förändring och reaktioner. Fyra respondenter valdes ut till studien. Alla fyra är anställda 
inom det valda företaget och arbetar inom samma avdelning. Uppsatsförfattarna valde ut just 
tre medarbetare och en personalchef för att få olika synpunkter då de arbetar inom samma 
avdelning. Alla fyra intervjuer spelades in och transkriberades vilket redovisas i det fjärde 
kapitlet. 
 
2.5 Datainsamling 

Data har samlats in genom två olika källor. Dessa källor består av primär och sekundärdata. 
Primärdata består utav fakta som exempelvis samlats in genom intervjuer. Sekundärdata 
består utav information som samlats in genom kurslitteraturer samt olika vetenskapliga 
artiklar. (Bryman, 2011). Uppsatsförfattarna har sökt på organisationsförändring, motstånd 
samt anställdas attityder på Emerald Insight på mdh.se, där olika vetenskapliga artiklar valdes 
ut till studien. Annat insamlat material är kurslitteraturer, där organisering, ledning och 
processer samt organisering och ledning använts i studien.  
 
2.6 Urval 
Företaget X valdes ut till studien där författarna valde att undersöka medarbetares reaktioner 
på en personalförändring som trädde i kraft hösten år 2015 där företaget rekryterade sju 
anställda inom samma tids förlopp. Tre medarbetare samt en personalchef intervjuades i 
studien. Valet av respondenten gjordes utifrån uppsatsförfattarnas bekvämlighetsurval. Ett 
bekvämlighetsurval betyder att forskaren väljer ut en kandidat som exempelvis känns tryggt 
att välja. (Bryman, 2011) Det kan bero på att det exempelvis är enkelt att få tag på kandidaten 
eller att man har någon personlig kontakt med företaget. I detta fall, berodde valet på att 
uppsatsförfattarna har haft en personlig kontakt sen tidigare i företaget, vilket automatiskt 
medförde till att det kändes tryggt att välja företaget. Huvudskälet till att företaget valdes ut 
var även att de nyligen har genomgått en personalförändring inom deras organisation. På så 
sätt kändes det rimligt att välja ut detta företag. 
Uppsatsförfattarna har en kontaktperson inom företaget som har en chefsbefattning och 
därmed fick uppsatsförfattarna komma i kontakt med respondenterna Kontaktpersonen är 
personalchefen. Alla respondenter ville vara anonyma i studien och därför har inga namn på 
respondenterna angivits.  
 
2.7 Metodkritik  
 
En kvalitativ forskningsmetodik vill fånga in mycket material genom exempelvis 
observationer under en intervju för att samla in mycket data. På så sätt förekommer 
observationer i kvalitativa studier eftersom man studerar människans egen upplevelse av ett 
fenomen. Inom kvalitativa studier så finns det inte en konsekvent sanning då varje 
observation är unik för sig. På så sätt är en kvalitativ forskningsmetod mindre konsekvent 
vilket naturligtvis också kan ifrågasättas då det exempelvis finns förutbestämda regler kring 



6 

 

vissa saker där man gör en sak på ett visst sätt men inte på ett annat. Samtidigt leder en 
kvalitativ forskningsmetodik till att intervjuaren enbart tar hänsyn till respondentens svar, på 
så sätt försvinner det kritiska tänkandet som är relevant i akademiska studier. 
Uppsatsförfattare som nu undersökt fenomenet reaktioner vid personalförändring genom 
kvalitativ metod kan då tydligare se andra individers perspektiv då kvalitativ metod går ut på 
att tolka information och observation. (Bryman, 2008) 
Det uppsatsförfattarna försökte göra för att ha det kritiska tänkandet i åtanke under 
intervjuerna, var att de diskuterade innan intervjuerna att de skulle försöka vara objektiva då 
detta är en kandidatuppsats som kräver kritiskt tänkande. På så sätt har uppsatsförfattarna 
tagit hänsyn till respondenternas svar och teorierna och sammanställt studiens resultat som 
redovisas i kapitel 5 och 6. 
 
2.7.1 Intervjukritik  
Validiteten av intervjun kan alltid ifrågasättas på grund av den reaktiva effekten, där 
människor påverkar sitt beteende då dem vet att någon observerar dem. (Bryman, 2011)  
Då uppsatsförfattarna valde att öppna intervjuerna med att be respondenterna ha frågan kring 
reaktioner och förändring med sig under intervjuns förlopp i bakhuvudet, kan detta mycket 
väl ha inplanterat en systematisk skevhet i reaktionerna. På så sätt kan respondenterna ha 
påverkat deras svar eftersom en nackdel med öppna frågor är att dem är mer tidsödande då 
öppna svar kräver mer utav respondenten. (Bryman, 2011) 
Det respondenterna försökte göra för att undvika skevhet i reaktionerna var att ha en öppen 
ömsesidig dialog istället för att enbart ställa frågor efter varandra. På så sätt skapades en 
öppen dialog. 
 
2.7.2 Litteraturkritik  
Några av de vetenskapliga artiklar som valdes ut till studien var lite äldre än 2000-talet 
därmed kan tillförlitligheten också ifrågasättas med nutiden. Det som exempelvis var skrivet 
från 90-talet kanske inte alls stämmer överens med nutiden då saker och ting förändras. För 
att undvika att ha för äldre artiklar så valde uppsatsförfattarna att utgå ifrån vetenskapliga 
artiklar som är gjorda både från 90-talet och 2000-talet. På så sätt granskades artiklarna och 
valdes ut till studien.  
 
2.7.3 Analyskritik  
Totalt fyra intervjuer har gjorts till denna studie där uppsatsförfattarna intervjuade totalt 3 
medarbetare samt en personalchef. Eftersom det enbart var en intervju med respektive 
medarbetare, kan intervjuerna varit för ensidiga. Hade exempelvis uppsatsförfattarna kunnat 
genomföra flera intervjuer med respektive respondent hade det även kunnat fånga in mer 
material som hade kunnat främjas i studien. Därmed tolkade uppsatsförfattarna intervjuerna 
som ensidiga trots att de ställde många öppna frågor och fick öppna svar som var relevant till 
studien. Uppsatsförfattarna tolkade dock intervjuerna som sanna och pålitliga, Detta eftersom 
det var en ömsesidig dialog med respektive respondent, på så sätt anser uppsatsförfattarna att 
det är svårt för respondenten att ändra svar till hundra procent under cirka en halvtimmes lång 
intervju. 
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3. Teoretisk referensram 

 
Detta kapitel redovisar vad som tidi 

gare är forskat kring ämnet personalförändring, motstånd och anställdas reaktioner. 

 

3.1 Vad innebär en personalförändring?  
En personalförändring är en förändring som förekommer inom organisationen. Det finns 
olika typer av personalförändringar. En vanlig personalförändring förekommer i form av nya 
rekryteringar där nya anställda börjar inom organisationen eller där exempelvis anställda 
byter position inom organisationen. De anställda utgör en viktig funktion inom 
organisationen eftersom det är de anställda som utövar förändringen inom organisationen. På 
så sätt är förändringen väldigt viktig för de anställda. Ökad försäljning inom en organisation 
leder till att organisationen måste utveckla verksamheten för att fortsätta öka försäljningen. 
Detta görs i många fall genom att rekrytera in ny personal som kan öka försäljningen och 
lönsamheten inom företaget. Dock finns det även negativa följder av en personaltillväxt 
eftersom andra anställda inom organisationen har en rädsla att förlora kontrollen över 
verksamheten när nya anställda börjar inom organisationen. På så sätt kan en 
personalförändring leda både till negativa eller positiva konsekvenser för medarbetare och 
organisation. (Cassar, 2007) 
 
3.2 Positiva och negativa reaktioner på förändring 
Anställda i en organisation genomgår en reaktionsfas vid nya och stora förändringar inom 
organisationen. En personalförändring kan leda till att individer tolkar och reagerar på olika 
sätt till förändringen. Detta beror på att alla är olika och tenderar att bete sig annorlunda mot 
nya förändringar. (Jacobs, 1995 & Kyle, 1993) 
När nya förändringar uppstår inom en organisation känner många medarbetare oro inför 
förändringarna. Detta eftersom de inte är helt säkra på vad som kommer att förväntas ifrån 
dem. En organisationsförändring kan innefatta både stora och små förändringar inom 
organisationen. Likaså kan det innebära stora och små förändringar för de anställda. 
Organisationsförändringen kan bli mer framgångsrik om den också stödjs av anställda. När 
anställda känner att de är delaktiga inom förändringsprocessen kommer det leda till att de blir 
mer motiverade och villiga att delta i förändringsprocessen. (Mintzberg, Westley 1992 & 
Mohrman, Schalk, 1989) 
Om de anställda uppvisar positiva reaktioner i början av en förändring kommer hela 
förändringsprocessen inom organisationen att underlättas eftersom de anställda har en viktig 
roll på hur väl förändringen kommer att påverka hela organisationen.  
På så sätt är det viktigt för organisationer att förmedla förändringen på ett riktigt sätt med 
mycket information och låta anställda vara delaktiga vid beslut. På så sätt är det ett verktyg 
för att minskar man att negativa reaktioner just hos de anställda.  
Uppstår däremot negativa reaktioner hos de anställda i början av en förändring, är det 
naturligt att det påverkar förändringsprocessen ur ett negativ perspektiv.  
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Det första intrycket av en förändring är viktigt för de anställda, just för att alla fungerar på 
olika sätt och kan misstolka information. Misstolkningar leder enbart till frågetecken vilket 
också har en negativ påverkan på förändringen. (Jacobs, 1995 & Kyle,1993) 
 
3.2.1 Positiva reaktioner hos anställda vid förändring 
Anställda tenderar att bete sig på olika sätt till olika slags förändringar. För att nå 
organisationsutveckling är det viktigt att anställda har en positiv inställning till förändringen. 
Det finns därmed olika positiva reaktioner som anställda kan uppvisa vid förändringar. 
Dessa är följande;  
 
3.2.2 Motivation 
Motiverade anställda sprider positiv energi inom organisationen och därmed minskas 
konsekvenserna för negativa reaktioner inom organisationen. Arbetsmotivation hos anställda 
avgör därför hur effektivt förändringen är och kommer att bli långsiktigt. En anställd som är 
motiverad kommer att vilja prestera bättre för att uppnå goda resultat inom organisationen. 
Om en förändring uppfattas som positivt från de anställda kommer de ha viljan och 
motivationen för att arbeta med förändringen på ett positivt sätt som även gynnar 
organisationen. (Meyer, 2004) 
 
3.2.3 Kommunikation 
Ett mycket viktigt verktyg för individers utveckling är kommunikation. Om 
kommunikationen är ömsesidig där exempelvis en anställd föreslår förändringen och får vara 
med och framföra olika budskap så kan en förändring uppfattas på ett positivt sätt och skapa 
positiva reaktioner hos anställda. Alla typer av kommunikation är därför viktigt vid en 
förändring. Kommunikationen kan ske på olika sätt, muntligt, skriftligt och alla former av 
kommunikation är en förutsättning för att en förändring ska kunna ske. Kommunikation av 
och om förändringen bidrar till att medarbetare på olika nivåer erhåller kunskap om den 
förändringsprocess som väntar. Kommunikation är därför grunden till en lyckad eller 
misslyckad förändringsprocess. Ju mer kommunikation och tydlighet ju mindre negativa 
reaktioner och motstånd. (Kotter, 1995) 
 
3.2.4 Delaktighet 
När anställda känner att de får vara delaktiga inom förändringsprocessen, leder det till att de 
känner sig mer motiverade och engagerade gentemot förändringen. Precis som när en anställd 
är motiverad och vill utveckla arbetet framåt, vill även en anställd som känner sig delaktig i 
förändringsprocessen arbeta för att sträva efter framgång. Delaktighet är även ett sätt där man 
mottar information kring exempelvis förändring och begriper innebörden av det. Känslan att 
vara delaktig och viktig inom organisationen två viktiga faktorer som påverkar de anställdas 
arbete. Delaktighet är på så sätt en grundläggande faktor som har en positiv påverkan vid en 
personalförändring. En anställd som känner att den får vara delaktig under en 
förändringsprocess känner mindre stress och oro inför förändringen. Detta för att den 
anställde får vara med och ta ett gemensamt beslut på hur saker och ting ska genomföras. På 
så sätt kan delaktighet leda till mindre oro och stress inför en förändring. (Rumelt, 1995) 
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3.2.5 Förtroende 
Medarbetare som känner sig trygga inom arbetsplatsen och har ett förtroende för sin närmaste 
chef eller ledning kan påverka förändringen i positiv riktning. För att kunna lyckas handskas 
med en förändring måste man även tro förändringen det vilket kan stödjas av en stöttande 
chef/ledning. Ju mer den anställde känner sig förstådd och ju mer förtroende den har 
gentemot chefen eller ledningen, desto bättre kommer den anställde att hantera förändringen 
på ett bekvämt sätt. Bekvämlighet är viktigt eftersom det skapar en positiv miljö för den 
anställda. (Kotter, 1995) 
 
3.2.6 Ansvar 
Organisationer måste vara medvetna om att den anställdas inställning till förändringen har en 
väldigt stor roll på förändringen och därmed behöver organisationen lägga ut alla resurser för 
att involvera anställda på rätt sätt i förändringsprocessen. (Emery, 1996; Glover, 1993; 
Osterman, 2000 & O’Connor, 1992). 
 
3.2.7 Negativa reaktioner hos anställda vid förändring 

Anställda tenderar att reagera på olika sätt till olika slag förändringar. Den anställde kan 
antingen ha en negativ eller positiv inställning till förändringen. Det finns olika reaktioner 
som anställda kan uppvisa vid förändringar. Detta händer omedvetet och medvetet för att 
skydda sig ifrån det okända. På så sätt kan anställda uppvisa negativa reaktioner som är 
kopplat med motstånd. Motstånd uppstår som en reaktion mot nya förändringar och många 
misslyckade förändringsarbeten kan kopplas ihop med negativa reaktioner. 
 
3.2.8 Rädsla 
Rädslan uppstår på grund utav uppbyggda rutiner, att göra fel och att inte kunna hantera 
förändringen leder till att rädsla uppstår hos de anställda. När rädslan uppstår leder det till 
olika reaktioner hos de anställda. Exempelvis kan en anställd som varit pratglad plötsligt bli 
väldigt frånvarande på arbetsplatsen och mindre pratsam på grund av att den anställda känner 
sig rädd för det okända. (Alvesson, 2013) 
 
3.2.9 Ångest  
När nya förändringar uppstår inom en organisation känner många medarbetare oro och ångest 
inför dem. Detta eftersom de inte är helt säkra på vad som kommer att förväntas ifrån dem.  
Ångest kopplat med prestationsångest leder till att motstånd uppstår ifrån de anställda. Då 
alla individer är olika är det naturligt att vissa individer har enklare att anpassa sig för nya 
förändringar, medan andra har det mycket tuffare och behöver mer tid för komma in i något 
het nytt. (Scott & Jaffe, 1988) 
 
3.3.0 Personlig förlust  
Rädslan att förlora sin anställning på grund utav att den anställde inte kan hantera nya 
förändringar, leder till en känsla av personlig förlust hos den anställde. Det kan kännas 
väldigt jobbigt att känna att man har förlorat sin position inom företaget även fast det inte 
behöver betyda det. Tankarna kring att förlora sin anställning kan kännas väldigt tufft och 
jobbigt att hantera. ( Scott & Jaffe, 1988)  
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3.3.1. Identitetsförändring 
När företaget vid organisationsförändringar börjar kräva förändrade arbetsuppgifter kan den 
anställda ställa sig mot förändringen. Detta på grund utav att den anställda kan känna att hen 
måste börja förändra sitt beteende som är främmande för den själv. På så sätt vill den 
anställda inte genomgå en identitetsförändring. (Alvesson, 2013) 
 
3.3.2 Påverkan på sociala relationer 
En organisationsförändring kan innebära förändrade relationer medarbetare emellan. 
Vid exempelvis en personalförändring där företagets tillväxt ökar med antal anställda eller 
där anställda omplaceras inom företaget kan bidra till att negativa effekter uppstår då den 
sociala samhörigheten mellan arbetskollegor förändras. Att känna sig trygg inom sin 
arbetsplats med kollegor är kärnan i ett lyckat arbete och när relationerna mellan anställda 
förändras, kan individen tendera till att börja agera annorlunda. Arbetsprestationen kan 
försämras vilket har en påverkan på sociala relationer inom företaget. (Alvesson, 2013). 
 
3.3.3 Förändrade kompetenskrav  
Ett företag bör känna till att motstånd till förändringar kan öka när medarbetarna känner sig 
hotade av nya kompetenskrav. Utöver att organisationsförändringar skiljer sig inom olika 
organisationer, finns det andra faktorer som leder till motstånd hos de anställda. (Saunders & 
Harris, 1994) 
 
3.3.4 Kommunikationsbrist 
Kommunikationsbrist kan uppstå när företaget inte har förmedlat rätt och tydlig information 
till de anställda. Motstånd mot organisationsförändringar hos de anställda är ett tecken på en 
konflikt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. (Hauschildt, 1999).  
Brist på kommunikation inom organisationen är också en bidragande faktor till motstånd 
eftersom man kan lösa många problem genom kommunikation. Använder man inte 
kommunikation som en lösning, blir det svåra att hantera nya förändringssituationer. (Hutt, 
1995) 
 
3.3.5 Stress 
Ökad press vid organisationsförändringar leder till att anställda känner sig stressade i sitt 
arbete. Då stress medför psykisk påfrestning leder det därmed till att motstånd uppstår hos 
anställda då organisationen inte får ut någon nytta utav förändringen på grund utav anställdas 
stress. Samtidigt leder stress fram till att fel uppstår i sitt arbete, vilket kan bero på 
förändringen. (McHugh, 1997) 
Stress på arbetsplatsen är en välkänd faktor till motstånd eftersom stress leder till låg 
motivation, minskad prestationsförmåga, hög omsättning, sjukskrivning, olyckor, låg 
arbetstillfredsställelse, låg kvalitet på arbetet samt dålig intern kommunikation som i 
slutändan leder till konflikter inom organisationen. (McHugh, 1997) 
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3.3.6 Besvikenhet 
Det är viktigt att alla anställda får känna sig involverade i förändringsprocessen och att de 
känner sig delaktiga. Känslan att känna sig viktig är något som är viktigt för alla anställda 
och får man inte känna denna delaktighet kan det leda till besvikenhet, vilket kan påverka 
arbetsprestationen och de sociala relationerna inom arbetsplatsen. (Alvesson, 2013) 
 
3.3.7 Begränsad ledning 
En begränsad ledning, som inte samarbetar eller öppnar upp sig för andra inom  
organisationen, leder till att andra medarbetare inte får utveckla sina tankar fritt, vilket också 
leder till att ledningen tar egna beslut utan att ta hänsyn till andras idéer som kan vara 
framgångsrika. (Morrison och Milliken, 2000, Nemeth, 1997) 
 
3.3.8 Tveksamt förändringsmotiv hos anställda 
Eftersom alla är olika så fungerar alla människor på olika sätt. Därmed har man olika åsikter 
kring saker och ting. På så sätt kan motstånd också uppstå på grund utav de anställdas 
förutfattade åsikter. (Alvesson, 2013) 
Det kan exempelvis innebära tankar ifrån de anställda som exempelvis tänker att 
förändringen inte ska gynna dem, utan ägaren. På så sätt kan det innebära negativa tankar 
som att organisationen försöker utnyttja den anställda i syfte av att uppnå egen vinst och inte 
för att skapa en bättre organisation 

På så sätt är alla tankar och åsikter från dem anställdas sida, en viktig motståndsfaktor som 
har en stor påverkan på ett företag. Detta eftersom dem anställda är kärnan inom 
organisationen. Därför måste alla medarbetare känna att dem kan yttra sig fritt, annars tappar 
man motivationen. 
 
3.3.9 Oklar individuell nytta 
Tidigare har man pratat om hur viktigt det är med de anställdas åsikter, att dem måste få 
känna sig delaktiga och att förändringar gynnar deras eget arbete. På så sätt handlar denna 
punkt om ett annat motstånd som är vanligt vid förändringar. En anställd kan exempelvis 
tänka på varför just hen ska arbeta och slita extra mycket när det ändå inte gynnar hen utan 
bara ägaren eller staten exempelvis. Om den anställde tar upp detta med exempelvis en högre 
chef så kan den anställde få till svar om att den anställde bara kan få behålla sitt jobb. På så 
sätt tappar den anställde motivationen. Vill individen kämpa och göra sitt bästa, men då 
måste man få känna sig delaktig och veta att förändringen verkligen gynnar en själv. ( 
Alvesson, 2013) 
 
3.4  Ledarskapets roll att bidra till positiva reaktioner vid förändringsarbete 
Forskning har visat en arbetsmiljö som främjar förändringar, skapar acceptans hos de 
anställda för organisationsförändringar. En arbetsmiljö där anställda tidigare har varit 
inblandade i förändringsplaneringen och kan bidra till att minska motståndet mot nya 
organisationsförändringar och även uppmuntra medarbetarnas engagemang till förändringen. 
Anställdas inställning till organisationsförändring kan antingen bidra till att underlätta eller 
undergräva ett förändringsprojekt. ( Emery, 1996; Glover, 1993; Osterman, 2000 & 
O’Connor, 1992). 
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Under svåra tider som vid en förändring kan mycket kännas oklart, ostrukturerat och negativt. 
Det finns dock en hel del saker som en organisation kan införa för att skapa en positiv 
arbetsmiljö. Enligt författaren, Lewis, (2013) kan en organisation skapa en positiv arbetsmiljö 
genom 7 olika steg. Dessa är följande; 
 
3.4.1 Framgångsrik strategi 
Vid förändringar som upplevs som negativt kan organisationen fokusera på de positiva 
resultaten genom att lyfta fram goda nyheter kring några medarbetares insatser på jobbet och 
allmänt fokusera på det positiva så att det positiva med förändringen överväger de negativa 
bitarna. 
 
3.4.2 Positiv ledarskap 
Det är viktigt att cheferna har en positiv inställning inom organisationen. Detta är viktigt i 
syfte att uppmuntra anställda positivt till förändringen och finnas till hands som stöd. 
 
3.4.3 Effektivt team 
Det är viktigt att utbilda individer rätt och därmed är kompetensutveckling något som alltid 
behövs. Att exempelvis utbilda ett team som driver förändringsfrågor inom organisationen 
kan vara ett stöd för övriga medarbetare då man kan framföra olika synpunkter som är viktiga 
för organisationen. 
 
3.4.4 Samarbete med personal 
Det är viktigt att samarbetet sker i all utsträckning. Vid exempelvis uppsägningar inom 
organisationen är det viktigt att reflektera varför uppsägningar sker vilket många 
organisationer inte alltid fokuserar på. Som medarbetare kan man exempelvis påverka 
kollegor på ett positivt sätt. På så sätt är det viktigt att samarbetet sker inom olika 
sammanhang inom organisationen.  
 
3.4.5 Samverkan mellan olika grupper  
Det är varken enkelt för anställda eller för chefer att hantera förändringar. På så sätt är det 
viktigt anställda och chefer samverkar med varandra för att hjälpas åt och utveckla 
förändringen på ett sätt som gynnar organisationen. 
 
3.4.6. Skapa en ljus framtid 
Genom att hjälpa människor att se det positiva med förändringen, kan organisationen enklare 
nå gemensamma mål och visioner. Det handlar om att skapa och förmedla förändringen på ett 
positivt sätt.  
 
3.4.7. Motivation genom medvetenhet 
Det är viktigt att ha tydliga riktlinjer för hur mål och andra krav ska uppnås med 
förändringen. Organisationen måste informera anställda om vad förändringen innebär och 
vilka krav som ställs ifrån dem. Att vara tydlig med information är en förutsättning för att 
motivation ska kunna finnas hos anställda. (Lewis, 2013) 
 
3.4.8 Att implementera förändringar 
Författarna Alvesson & Svenningson, nämner vidare på s. 245 att utifrån ett 
ledningsperspektiv, brukar man utifrån ett ledningsperspektiv redovisa olika metoder för att 
reducera motstånd. Det handlar om att involvera personal i planeringsprocessen, vara öppen 
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för deltagande, försöka reducera osäkerhet genom utförlig information och uppmuntran. 
Även grupparbeten och rollspel är olika metoder för att minska osäkerhet kring anställda och 
uppmuntra dem positivt, som gynnar en långsiktig organisationsförändring. (Alvesson & 
Svenningsson, 2013) 
Författaren Alvesson, skriver i kurslitteraturen Organisering och ledning (2013), på s. 338 att 
när man ska övergå ifrån ord till handling, dvs. när man har kommit till 
implementeringsfasen, så kan det vara till nytta för en organisation att tänka på följande 
punkter; 
 

* Hur mycket gör vi på en gång respektive efter hand? 

* Hur minskar vi inkörningsproblemen? 

* Hur undviker vi slagsidor i förändringsarbetet? 

* Hur tydliggör vi förändringens positiva effekter? 
 
Genom att analysera dessa frågeställningar menar författaren Alvesson att företaget kan med 
hjälp utav denna modell analysera företaget internt och minimera motstånd hos de anställda. 
(Alvesson, 2013) 
 
Vid implementering av organisationsförändringar är även högsta ledningen ansvarig att 
förmedla rätt kommunikation till övriga anställda på hur förändringen ska träda i kraft. ( 
Quinn, 2002). Ledningens egen kunskap är det som ska leda till medvetenhet hos anställda, 
förstärka förståelse, skapa trovärdighet, legitimera synpunkter, bredda stöd, och identifiera 
oppositionszoner. (Quinn, 2002). Det finns många olika former av motstånd som kan uppstå 
inom organisationen som kan leda till uppsägningar, uppkommande småbråk och olika 
former av klagomål som är onödigt och kostsamt för företaget. (Quinn, 2002). 
Quinn (2002), menar även att implementeringen utav nya förändringar ska ske stegvis och 
inte på en gång. Detta eftersom man ska i förväg kunna se hur den nya förändringen påverkar 
organisationen internt. Inför man en rad nya förändringar på en och samma och gång, kan det 
bli svårt att hänga med implementeringsfasen som då leder till olika former av motstånd.  
 
Det finns tre faktorer som skall beaktas vid genomförandet av organisationsförändringar. 
Dessa är att de tekniska, organisatoriska och personliga bitarna. Även om exempelvis de 
anställda är den viktigaste faktorn för att kunna nå framgång med förändringen så är det 
också den svåraste delen att nå framgång med. (Linstone & Mitroff, 1994 ).  
Att hantera den mänskliga delen av organisationen är därför en stor utmaning. (Klein, 1987) 
Samtidigt är anställdas tankar svåra att förändra eftersom människor är i allmänhet mer 
bekväma med vad de redan har lärt sig än att lära sig nya saker, ta risker. (Dunham, 1984 & 
Carnall, 1990) 
 
3.5 Sammanfattning av teoretisk litteraturstudie 
Personalförändring kan i många fall leda till att negativa reaktioner uppstår hos anställda. En 
personalförändring kan också leda till positiva reaktioner hos anställda och därmed generera 
ett positivt resultat inom organisationen. En monoton arbetsmiljö kan bli mer dynamisk med 
exempelvis nya anställda och omplaceringar av anställda inom organisationen kan också leda 
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till en mer dynamisk arbetsplats. På så sätt kan förändringar leda till en mer effektiv 
arbetsplats där företaget kan uppnå gemensamma mål och värderingar. Man talar även om att 
motstånd som ofta har en negativ betydelse, kan fördröja en förändring.  
I själva verket kan motstånd leda till en balans av både den interna och den externa miljön 
inom organisationen. Motstånd uppmuntrar även anställda till att tänka i nya banor, vilket 
främjar kreativiteten hos anställda. I vanliga fall, arbetar man med ett traditionellt arbetssätt, 
där exempelvis chefer och ledningen stöttar och backar upp och tar viktiga beslut inom 
organisationen. När motstånd uppstår, minskas detta eftersom ledningen behöver diskutera 
och få hjälp med nya idéer från andra inom organisationen. Ur detta perspektiv kan man se 
detta som ett bra tillfälle att öka samspelet mellan olika anställda inom organisation. En 
annan fördel just med förändring är att det är enklare att analysera och förstå problem när 
motstånd väl uppstår inom organisationen. Ibland är organisationen för sen och det är efter att 
organisationen har mött motstånd som man faktiskt börjar reflektera och analysera resultatet 
från grunden. ( Rumelt, 1995) 
 

Det finns en hel del nackdelar med personalförändring Den största nackdelen är att 
personalförändringen kan leda till negativa reaktioner hos anställda vilket i många fall kan 
leda till att motstånd uppstår inom organisationen.  
För många organisationer är en organisationsförändring en riktig utmaning som kräver tid, 
tålamod och engagemang för att kunna nå framgång. Förändringsprocessen i varje 
organisation är olika på grund av varje organisation har olika kulturer, värderingar och 
anställda som kan uppvisa olika reaktioner. (Linstone & Mitroff, 1994).  
Risken för misslyckande är större när människor i allmänhet har en negativ inställning mot 
förändringar. För vissa kan förändring ge tillfredsställelse, glädje och andra fördelar medan 
det kan medföra smärta, stress och andra nackdelar för andra.  
En personalförändring kan leda till att anställda kan känna sig hotade och obekväma på sin 
arbetsplats. Det kanske exempelvis inte är så roligt med nya anställda då man är van att 
arbeta med en viss arbetsgrupp. Det kanske inte är så roligt med nya kollegor eller att man 
ska få byta position inom företaget. I vissa fall kan även förändringen leda till att de anställda 
mår psykiskt dåligt vilket också är ett vanligt problem vid förändringsarbeten och ett resultat 
av ett misslyckande. Att många förändringsarbeten misslyckas är knappast någon nyhet 
eftersom förändringar är ett stort fenomen inom en organisation. 
Enligt en tidigare studie, så misslyckas ca en halv till två tredjedelar av alla stora företags 
förändringsarbeten, vilket beror på motstånd genom olika former. Motstånd uppstår som en 
reaktion för nya förändringar inom en organisation. Det allra vanligaste sättet att hantera 
förändringar är genom ledningen i en organisation, men när en organisation väl stöter på 
motstånd berörs alla inom organisationen. Motstånd spelar därför en stor roll vid 
implementering utav nya förändringar främst eftersom man övergår från ett traditionellt 
arbetssätt till något helt nytt. (Pardo del Val & Fuentes, 2003)  
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4. Empiri 
I detta kapitel ges en kort information kring de valda företaget. Vidare redovisas alla fyra 

intervjuer. De tre intervjuerna med medarbetarna genomfördes den 11 februari och 

kompletterades med nya frågor den 26 februari. Vidare genomfördes intervjun med 

personalchefen den 14 april. 

 

 

4.1. Företaget X  
Företaget X som valde att vara anonyma i studien är ett tjänsteföretag som bildades år 2013 
och som fokuserar på bygg, installation och städ samt nedmontering av hissar. Företaget 
erbjuder olika tjänster och en bred kompetens genom flexibilitet med personal av lång 
erfarenhet inom branschen. Företaget har idag ca 15 anställda och personalen kommer från 
olika byggföretag runtom i Sverige. Vad som skiljer företaget X från andra byggföretag är 
just deras flexibilitet av tjänster där dem erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga priser. 
Företaget X jobbar med moderna projektverktyg för att hålla tidplan och resursplanering med 
sina engagerade medarbetare. 
 

4.2 Respondent 1 
 

4.2.1 Personalförändring 
Respondent 1 är 32 år gammal och har arbetat på arbetsplatsen i cirka 1 år tillbaka och har 
arbetat inom olika områden inom företaget. Respondenten beskriver sin syn på 
organisationsförändring som något stort och ett av företagens mest omtalade förändring som 
skett senaste tiden. När sju nya anställda skulle rekryteras i företaget berättade respondenten 
att hen kände sig väldigt obekväm med förändringen. Detta kan bero på att företaget är litet 
och inte är vana med många nya anställda.  
 
4.2.2 Positiva och negativa reaktioner på förändringen 
Respondenten fick veta väldigt sent att nya skulle anställas inom organisationen och blev 
väldigt besviken på att hen inte fick höra det tidigare utan cirka en vecka innan de anställda 
skulle börja. Respondenten berättade att beskedet kom som en chock när hen helt plötsligt 
fick veta det i samband med ett morgonmöte med andra anställda. Besvikenhet tillsammans 
med ångest, var något som resulterade i respondentens eget arbete under en två veckors 
period. För respondenten själv, ledde personalförändringen till ett negativt beteende hos en 
själv då respondenten tyckte det var jobbigt att nya kollegor skulle börja och att hen redan 
trivdes med dem befintliga kollegorna inom arbetsplatsen. Respondenten tänkte att 
arbetsplatsen skulle bli förstörd med många nya som inte är bekant med företagets system 
och kultur. Respondenten berättade att hen inte vågade visa några särskilda reaktioner för 
chefen eller de andra och höll istället sina åsikter inombords. Mestadels var respondenten 
mycket arg och upprörd och ville inte konkurrera med några nya inom arbetsplatsen. 
Respondenten berättade att hens svaghet var att hen alltid ville vara i topp och prestera goda 
resultat men att vetskapen kring den nya förändringen hotade hens inställning och 
arbetssituation. Det började bli jobbigt att gå till jobbet samtidigt som hen inte hade några 
andra alternativ för tillfället att börja titta på andra jobb. Respondenten berättade att hen inte 
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visste vad dem övriga kollegorna tyckte kring förändringen då hen inte vågade tala fritt om 
det. Respondenten berättade samtidigt att hen inte hade lätt att övervinna sina tankar eller 
tankar kring förändringen. Det var svårt och jobbigt att se massa högljudda människor och 
respondenten kände att hen inte kände sig hemma längre på arbetsplatsen. 
Efter en viss tid insåg respondenten att hen inte kan fortsätta på detta vis utan prövade istället 
att tala med några av de nya kollegorna. 
Efter att ha talat med dem nya kollegorna, insåg respondenten vilket barnsligt beteende hen 
påvisat och att hen bara varit lite avundsjuk och orolig inför förändringen. Motståndet 
övergick därför till något positivt efter att respondenten vågat gå emot sin rädsla. 
Med tiden löstes allting då respondenten började komma närmare dem nya kollegorna. 
Dock ansåg respondenten att ifall organisationen hade informerat hen lite tidigare om 
förändringen, hade hen kanske haft lite mer tid att tänka och hinna handskas med 
förändringen. Respondenten var sjuk vid det morgonmötet som organisationen förmedlade 
förändringen men respondenten tyckte att det ändå inte borde ha varit ett hinder för hen för 
att få veta rätt information kring nya förändringar som varit väldigt viktigt i det här fallet.  
 
4.2.3 Ledarskapets roll att bidra till positiva reaktioner vid förändringsarbete 
Respondenten förklarade även att om hen hade fått göra någonting annorlunda inför 
förändringen, hade hen försökt använda olika typer av kommunikation, både skriftlig och 
muntlig för att förmedla rätt information till övriga anställda. Det anser respondenten hade 
haft en positiv påverkan på organisationen där mindre motstånd hade uppstått inom 
organisationen. 
 
4.3 Respondent 2 
 
4.3.1 Personalförändring 
Respondent två är 28 år gammal och har arbetat inom arbetsplatsen sedan 1,5 år tillbaka. 
Respondenten arbetar nära med personalchefen och har en daglig kommunikation med 
chefen.  
 
4.3.2 Positiva och negativa reaktioner på förändringen 
Respondenten anser att personalförändringen hade både positiva och negativa effekter inom 
arbetsplatsen. Respondenten fick cirka en månad i förväg veta att en personalförändring 
skulle ske inom organisationen men fick till hundra procent inte veta vad de skulle innebära i 
hens eget arbete. Enligt respondenten berodde oklarheten på att organisationen inte exakt 
visste hur de skulle införa förändringen. Respondenten fick enbart veta att cirka tre nya 
anställda skulle rekryteras i företaget vilket hen ansåg som lämpligt. 
Respondenten tyckte allmänt att det var jobbigt att arbeta med många människor då många 
pratar, skrattar vilket leder till att arbetet inte utförs effektivt. Dock tycker respondenten om 
att träffa nya människor och uppskattar alla kollegor inom arbetsplatsen. 
När respondenten fick veta att tre nya anställda skulle börja hade hen inga negativa tankar 
kring det utan tyckte det var lagom bra att det inte var fler som skulle börja. Dagen innan de 
anställda skulle genomgå en kort utbildning hörde respondenten att chefen talade i telefon om 
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att det minsann skulle vara mycket att göra när så många nya börjar och att organisationen 
inte är vana med att rekrytera så många på en och samma gång. 
Respondenten blev nyfiken och gick och frågade chefen om varför hen var orolig över att 
många anställda skulle börja då det enbart var tre anställda som skulle börja. 
Chefen blev lite irriterad på att respondenten lyssnade på hens telefonsamtal och svarade med 
en irriterande ton att det minsann inte var tre utan sju nya som skulle börja imorgon. 
När chefen berättade det blev respondenten väldigt upprörd och undrade varför chefen sagt 
att det enbart var tre stycken som skulle börja när det istället var sju anställda. Chefen blev 
mer irriterad och svarade med en halv taskig ton att hen sagt fel av stress och att det var totalt 
sju nya som skulle börja. Samtidigt ifrågasatte chefen respondentens undran då det inte 
berörde respondenten om det var tre eller sju nya. 
Respondenten blev besviken på att hen inte fått rätt information från början och tyckte att 
arbetsplatsen skulle bli obehaglig på grund utav alla nya människor som medför massa ljud. 
Det respondenten gjorde var att hen sjukskrevs sig resten av veckan då hen var mycket 
irriterad på att hen inte fått rätt information och för att chefen hade en taskig ton mot en. I 
respondentens egna tyckte, ansåg hen att förändringen genererade till en negativ förändring 
för hen själv då hen var borta resten av veckan. Samtidigt förklarade respondenten att hen 
uppvisade ett känslosamt beteende den veckan som den stora förändringen trädde i kraft då 
det egentligen var onödigt att stanna hemma från jobbet. Respondenten kände att hen var 
mindre värd när chefen uttryckte sig lite argt. 
Respondenten berättade att hen började titta på andra jobb under tiden hen var ’’ sjuk’’ 
hemma. Allt detta för att hen blev irriterad på chefen och för att hen var rädd att de nya skulle 
medföra mycket oljud och allmänt belastning inom arbetsplatsen. Efter cirka fem dagar 
bestämde respondenten för att återvänta till arbetsplatsen och prova att arbeta som om 
ingenting hade hänt. 
När respondenten kom till arbetsplatsen frågade chefen om allting var i sin ordning varav 
respondenten berättade alla sina tankar som hen haft under tiden hen var hemma. 
Chefen blev lite chockad och blev ledsen över att ett missförstånd hade skett mellan dem. 
Samtidigt erkände chefen att hen varit otydlig med sin kommunikation och insåg att 
förändringen visst hade betydelse för respondenten då hen är den del inom organisationen. 
Efter att ha pratat och rett ut allting förklarade respondenten att denna personalförändring i 
början har haft en negativ påverkan på respondenten som lett till oro och att respondenten 
velat säga upp sig från arbetet.  
 
4.3.3 Ledarskapets roll att bidra till positiva reaktioner vid förändringsarbete. 
Efter en tid insåg respondenten att det kanske inte alls hade någon betydelse att det var många 
som började och att många människor alltid inte behöver betyda oljud och 
koncentrationssvårigheter inom arbetsplatsen. Samtidigt insåg respondenten att om hen inte 
hade haft sin lilla konflikt med chefen, hade kanske varken respondenten eller chefen insett 
sina misstag. Dock menade respondenten att all missförstånd kan undvikas genom tydlig 
kommunikation och mångsidig delaktighet från alla anställda. Respondenten övervann sin 
negativa syn genom att reda ut missförståndet med chefen. Det som respondenten ansåg hen 
hade gjort något annorlunda med förändringen, var att hen skulle införa förändringarna 
stegvis och inte direkt samtidigt som hen skulle ta hänsyn till andras åsikter inom 
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organisationen. Respondenten tyckte att hen hade varit mer positiv till förändringen om hen 
fick chansen att förändra. 
 
4.4 Respondent 3 
 
4.4.1 Personalförändring 
Respondent 3 är 30 år gammal och har arbetat inom arbetsplatsen i ungefär två år. 
Respondenten beskriver personalförändringen som det positiva som hänt hösten år 2015. 
Då respondenten arbetat länge inom företaget anser hen att mycket senaste tiden blev 
monotont. Samma människor som man ser varje dag, samma rutiner ledde till att arbetet 
började kännas tråkigt senaste tiden 
 
4.4.2 Positiva och negativa reaktioner på förändringen 
Respondenten fick höra att nya skulle rekryteras av en närmare kollega och beskriver att hen 
blev positivt överraskad av förändringen. Respondenten beskriver förändringen som 
spännande och hade enbart positiva tankar kring förändringen. Respondenten anser att hens 
positiva tankar kan bero på att hen kände att hens arbete inte genererade till några 
förändringar utan fortsatte pågå i samma veva. På så sätt ansåg respondenten att förändringen 
gav ett positivt resultat i hens arbete då respondenten också hade viljan att lära känna nya 
människor. Respondenten berättar att hen blev mer glad på arbetsplatsen och var allmänt 
motiverad till att få lära känna nya människor. Respondenten berättar att hen hörde negativa 
åsikter från andra kollegor gällande förändringen. Dock var det inget respondenten brydde sig 
om då hen äntligen kände att en bra förändring skulle ske inom organisationen. Det enda 
negativa som respondenten berättade, var att hen inte ordentligt fick höra förändringen från 
ledningen utan från en annan kollega som hade hört förändringen från ett morgonmöte då det 
enbart vid det tillfället kommunicerades kring den nya förändringen. 
 
4.4.3 Ledarskapets roll att bidra till positiva reaktioner vid förändringsarbete. 
Respondenten menar att hen var borta på ett annat möte men att organisationen ändå kunnat 
ordna ett extra möte för de som exempelvis inte närvarat då organisationsförändringar är 
viktiga att förmedla så att alla känner till dem och så att inga drastiska reaktioner uppstår hos 
andra. Respondenten berättade även att om hen fick göra någonting annorlunda så hade hen 
diskuterat förändringen med alla medarbetare inom organisationen. Respondenten var tydlig 
med att berätta att det kanske inte är så enkelt att ta hänsyn till alla medarbetares åsikter men 
att man på något sätt skulle kunna ha olika diskussioner och omröstningar för att se vad 
organisationens helhet tycker kring en viss förändring. Respondenten ansåg att allas åsikter är 
lika mycket värda som högsta ledningen och att gemensamt beslut skulle ha en positiv 
påverkan både individuellt och i grupp. 
 
4.5 Respondent 4  
 
4.5.1 Personalförändring  
Respondent 4 är 35 år gammal och arbetar som personalchef där hen ansvarar för 
medarbetare om tio personer. 
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4.5.2 Positiva och negativa reaktioner på förändringen 
Respondenten berättar att händelsen av personalförändringen var en stressad och en jobbig 
period för hen. Detta för att företaget dels inte är ett så stort företag och dels för att 
rekryteringar inte är något som aktivt förekommer inom organisationen. Respondenten 
berättade att det negativa med förändringen var all stress, då det var mycket förberedelser 
samt kommunikationsbrist mellan hen och andra medarbetare inom organisationen. 
Respondenten berättade att en liten konflikt ägt rum med en utav medarbetarna. 
Respondenten berättade att hen arbetar väldigt nära med en utav medarbetarna och att de 
delvis hade pratat om att en personalförändring skulle ske men att hen själv varit väldigt 
frustrerad och inte tydligt talat om för medarbetaren när och hur förändringen precis skulle 
ske.  
 
4.5.3 Ledarskapets roll att bidra till positiva reaktioner vid förändringsarbete 
När medarbetaren fick veta att respondenten dvs.  ’’ personalchefen’’ inte gett tydlig 
information så gick det så långt att en av medarbetarna var på väg att säga upp sig från sitt 
arbete. Detta hade med stor sannolikhet kunnat ske om inte respondenten hade frågat 
medarbetaren hur allt står till. På så sätt berättade respondenten att det positiva med 
förändringen var att hen fick lära sig att vara tydlig i sin kommunikation samt att man alltid 
lär sig oavsett om det börjar negativt eller positivt. Respondenten berättar att nu när hen i 
efterhand tänker på hur de övriga medarbetarna uppfattade hen så berättar respondenten att de 
med stor sannolikhet upplevde hen som stressad, ofokuserad och att de kanske har tyckt att 
respondenten inte har brytt sig om dem. Respondenten berättar att hen nu i efterhand inser att 
det var sant men att hen inte kunde tänka på det viset då. På så sätt berättade respondenten att 
förändringen ledde till att hen blev mer självkritisk och mer förstående. Vid framtida 
förändringar berättar respondenten att hen inte ska begå samma misstag som förr. 
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5. Analys och Diskussion 
Detta kapitel påvisar resultatet av den teoretiska litteraturstudien tillsammans med empirin. 

Vidare redovisas en sammankoppling av analysen. 

 

 

5.1 Resultat av analys och diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka anställdas reaktioner vid en personalförändring 
som tidigare inträffat inom organisationen eftersom företaget ökade i personaltillväxt. Vidare 
byggde syftet på att undersöka och lyfta fram vad som skapar en positiv arbetsmiljö vid en till 
en organisationsförändring 
 
Organisationsförändringar handlar mestadels om negativa konsekvenser inom organisationen 
där det finns mycket forskat kring negativa påföljder av en förändring. I denna studie visade 
det sig att personalförändringen inte enbart ledde till ett negativt resultat inom organisationen 
utan även till ett positivt resultat efter att motstånd i form av att de anställda uppvisat negativa 
reaktioner i början av övervunnits. I början av förändringsprocessen, uppvisade två av tre 
respondenter negativa reaktioner för förändringen i form av stress, ångest och personlig 
förlust. Respondent 1 hade exempelvis allmänt svårt att hantera förändringen och dolde sina 
åsikter för sig själv vilket ledde till att hen mådde dåligt psykiskt. Reaktioner som respondent 
1 mest uppvisade var stress, ångest och personlig förlust. Att respondenten känt ångest är inte 
ovanligt då ångest är kopplat med prestationsångest som kan kännas tuffare vid just 
organisationsförändringar. (Scott & Jaffe, 1988) Respondent 1 kände utöver ångesten även en 
personlig förlust eftersom respondenten hade svårt att hantera förändringen. Samtidigt 
uttryckte respondenten att hen alltid ville vara på topp och prestera bra vilket respondenten 
förlorade kontrollen på vid förändringen. (Scott & Jaffe, 1988). Stress kan medföra psykisk 
påfrestning, vilket det även visade sig göra för respondenten. Respondent 1 försökte att dölja 
sina åsikter och valde att må dåligt inombords på grund utav rädsla. På så sätt uppvisade 
respondent 1 olika former av reaktioner mot förändringen som mestadels var negativa. 
Respondent 2, hade från början inte några negativa tankar kring förändringen utan snarare 
positiva där respondenten såg fram emot förändringen. Dock så tyckte inte respondenten om 
en högljudd arbetsmiljö och då respondenten fick information från början att det var endast 
tre nya medarbetare som skulle börja inom organisationen, hade respondenten inte några 
negativa tankar utan såg snarare fram emot förändringen. Detta kan bero på att respondenten 
hade fått information från chefen tidigare om att en förändring skulle ske och därmed kan det 
ha ledigt till att respondent 2 har hunnit förankra sig med förändringen och på så sätt inte 
visat några negativa reaktioner för själva förändringen. De negativa reaktionerna uppstod hos 
respondent 2 när hen fick veta att det inte var tre anställd utan sju nya anställda som skulle 
börja inom organisationen. Eftersom respondenten inte ansåg att hen fick rätt information 
från chefen, samtidigt som chefen uppvisade ett ignorant beteende för respondenten så ledde 
förändringen till att negativa reaktioner uppstod hos respondent 2. Respondent 2 blev på så 
sätt chockad och besviken vilket påverkade hens arbete i form av sjukskrivning som 
egentligen kunde undvikits med tydlig och rak kommunikation. Kommunikationsbrist kan 
uppstå med otydlig information och på så sätt kan även negativa reaktioner uppstå i form av 
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motstånd. Då många problem löses med kommunikation, uppstår många problem med brist 
på kommunikation. (Hauschildt, 1999).  
Respondent 2 var samtidigt besviken då hen i början kände att hen fick information vilket kan 
ha givit respondenten en känsla av delaktighet och medvetenhet kring förändringen. När det 
visade sig att respondenten fick rätt information, uppstod besvikenhet. Vid 
förändringsprocesser är det viktigt att inte göra anställda besvikna då det kan ha negativa 
konsekvenser långsiktigt. (Alvesson, 2013) 
I detta fall så ledde det så långt till att respondenten sjukskrev sig i flera dagar och började att 
söka andra jobb. Den största chocken mötte däremot chefen eftersom hen inte hade tänkt på 
att hens beteende hade en sådan påverkan på respondenten. Då alla individer är olika och 
unika på sina egna sätt, så fungerar alla individer även på olika sätt. Det som kanske inte 
upplevts som en stor sak för chefen, var stort för respondent 2. Tydlighet och rätt typ av 
kommunikation är två viktiga faktorer som därmed kan minska att negativa reaktioner 
uppstår hos anställda. Respondent 2 övervann de negativa reaktionerna efter att ha 
konfronterats med förändringen. När respondent 2 väl gick till arbetet så löstes allting med 
chefen genom kommunikation vilket påvisar vikten av hur viktigt det är med kommunikation 
inom organisationer. Respondent 2 var även tydlig med att framföra att det positiva med 
förändringen uppstod efter att hen och chefen insett sina misstag och när respondenten insåg 
att många människor automatiskt inte behöver betyda en högljudd arbetsplats. 
Respondent 3 var en av de tre respondenterna som i snitt hade en positiv åsikt kring 
förändringen. I många fall associeras organisationsförändringar med något negativt, dock 
behöver det inte alltid betyda något negativt. Reaktionerna hos respondent 3 var i snitt enbart 
positivt vilket kan ha göra med respondentens inställning till förändringen. Respondent 3 
hade viljan att lära känna nya människor och hade i förväg gjort det klart för sig att 
förändringen skulle påverka organisationen positivt. De negativa som respondenten ansåg 
kring förändringen var att det inte var att hen inte fick någon tydlig information på när och 
hur förändringen skulle ske. Det var endast vid ett morgonmöte som man gick ut med 
förändringen och eftersom respondent 3 var sjuk vid det tillfället fick hen reda på all 
information i efterhand. Det enda negativa som respondent 3 ansåg var därmed att 
organisationen inte var tydlig med vad som skulle ske inom organisationen. När en 
förändring uppstår inom organisationen måste organisationen se till att tänka på alla parter 
inom organisationen för en ökad förståelse för förändringen. Att kunna skapa acceptans från 
de anställda gentemot förändringen är inte enkelt. Dock är det lättare att uppnå acceptans från 
de anställda gentemot förändringen om organisationen förmedlar tydlig information.(Emery, 
1996; Glover, 1993; Osterman, 2000 & O’Connor, 1992).  
Utifrån ett ledningsperspektiv, finns det olika tillvägagångssätt på hur man kan reducera 
motstånd inom organisationen. Detta kan man göra genom att analysera och planera 
förändringen. Eftersom respondenterna under intervjuerna tydligt uttryckte vikten av 
kommunikation och samarbete, måste organisationen arbeta med att bli bättre på att planera 
förändringen för de anställda inom organisationen. Kommunikation kan bidra till ett enklare 
förändringsprojekt då missförstånd kan utredas och sammanhållningen kan stärkas. Att kunna 
främja acceptans från de anställda kan en organisation göra på olika sätt. Istället för att 
exempelvis fokusera på anställdas misstag, kan organisationen lyfta fram enskilda 
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prestationer och visa uppmuntran. På så sätt kan det leda till att anställda får en positiv 
inställning till företaget. (Lewis, 2013) 
 
5.2 Sammanfattning av analys och diskussion  
Slutligen visade studien att de anställda reagerade mestadels negativt på förändringen inom 
organisationen. Detta på grund utav olika orsaker som de har känt såsom bristande 
delaktighet, kommunikationsbrist i följd av stress, ångest, rädsla samt personlig förlust inom 
organisationen. Den stora orsaken till varför de negativa reaktionerna övervägde de positiva, 
beror på att organisationen inte samarbetade med medarbetarna på ett tillräckligt bra sätt för 
att kunna förhindra att motstånd uppstod inom organisationen. På så sätt upplevdes 
förändringen väldigt ostrukturerat för de tre anställda och det tog därmed längre tid för dem 
att handskas med förändringen som från början kunde ha varit mer sammanhängande om 
organisationen hade reflekterat och tagit mer hänsyn till de anställdas åsikter. 
I många fall så reflekterar organisationen bara på lönsamheten där vinsten är viktigare än vad 
några anställda har för tankar kring en förändring. (Rumelt, 1995). 
Detta är något som många företag glömmer bort att reflektera lite extra kring eftersom det är 
genom de anställda som organisationen långsiktigt faktiskt kan uppnå lönsamhet. Studien 
visade att de negativa reaktionerna var betydligt fler än de positiva reaktionerna. 
De negativa reaktionerna var störst i början av förändringen då alla negativa reaktioner 
hastigt dykte upp. De positiva reaktionerna kom fram efter att de anställda varit tvungna att 
konfronterats med förändringen. Det var först därefter som de anställda lärde sig att hantera 
förändringen på ett positivt sätt. De positiva reaktionerna kom fram efter att en tydlig 
kommunikation skedde. På så sätt var det enklare för respondenterna att känna ett förtroende 
för förändringen och inse sina egna brister efter att ha konfronterats med förändringen som 
varit en utmaning för alla tre respondenter.  
  



23 

 

6. Slutsats 
Detta kapitel diskuterar resultatet av arbetet. Innovationsbidraget presenteras även i detta 

kapitel. Uppsatsförfattarna kom fram till att det finns både likheter och olikheter bland de 

anställdas reaktioner vid personalförändring. 

 

 

Reaktioner hos anställda vid personalförändring 
Studien visade att det fanns både positiva och negativa reaktioner till personalförändringen 
som inträffade inom företaget X. De negativa reaktionerna var fler, troligtvis på grund av 
ledarskapets bristfälliga kommunikation innan personalförändringen uppstod. Detta var brist 
på kommunikation och samspel mellan de anställda och cheferna/ledningen. De anställda 
blev inte involverade i förändringsprocessen och därmed resulterade detta i negativa 
reaktioner som missförstånd, ångest, besvikenhet. 
Samtidigt var bristande delaktighet en väldigt tydligt faktor som organisationen inte 
reflekterade mycket kring. Organisationens intresse låg på att implementera förändringen och 
på så sätt analyserade organisationen inte på att förändringen kunde ha medfört negativa 
reaktioner hos de anställda. 
 
Hur kan organisationen skapa positiva reaktioner hos medarbetare vid 
personalförändring 
Det som ledde till ett positivt resultat i slutändan var att de negativa reaktionerna 
förvandlades i slutet till något positivt som faktiskt gynnade både de anställda och 
organisationen. De positiva var ökad medvetenhet hos respondenterna där de faktiskt 
reflekterade över sitt eget handlande under förändringsprocessen inom organisationen under 
intervjuerna. På så sätt ledde förändringen till medvetenhet där både de anställda och chefen 
begripit sina misstag. På så sätt förvandlades det negativa motståndet till något positivt inom 
organisationen då de mänskliga relationerna inom organisationen förbättrades avsevärt efter 
att de anställda exempelvis talat med chefen och där de anställda faktiskt tagit ett steg för 
förändringen. På så sätt ledde förändringen till en mer strukturerad organisation. 
 
Hur kan man skapa en positiv arbetsmiljö vid personalförändring 
Faktorer som skapar en positiv arbetsmiljö för de anställda är när de känner att de får vara 
med och påverka och bestämma olika beslut. Detta leder till att de blir mer motiverade och 
mer medvetna om sin egen position inom organisationen. 
Känslan att känna sig behövd är något som alla tre respondenter hade en gemensam åsikt 
kring. Det är viktigt att man känner sig behövd och viktig inom organisationen. Detta för att 
det leder till att man blir mer medveten om sin egen kompetens samtidigt som man är mer 
motiverad till att hjälpa andra. På så sätt skapar detta en positiv arbetsmiljö där man trivs och 
vill utveckla arbetet framåt. Slutligen visade hela studien att alla individer är olika och 
fungerar på helt olika sätt. Att försöka skapa en gemensam arbetsmiljö där alla anställda är 
involverade är inte enkelt men inte omöjligt. Detta eftersom det finns flera olika 
tillvägagångssätt för att göra detta på. Respondenterna förklarade exempelvis olika 
tillvägagångssätt som de hade gjort om de fick chansen att påverka förändringen inom 
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organisationen. Mer diskussioner där man tar mer hänsyn till övriga inom organisationen är 
faktorer som skapar en positiv arbetsmiljö. Man kan även utforma en enkätundersökning för 
anställda innan en förändringsprocess genomförs för att mäta anställdas syn på förändring. På 
så sätt kan högsta ledningen få en aning om vad de kan tänka på och hur de kan införa 
förändringar på ett sätt som gynnar alla parter inom organisationen. 
 
6.1 Innovationsbidrag  
En respondentvalidering av studien har gjorts, där uppsatsförfattarna har lämnat denna studie 
för en slutkommentar. Tanken var också att få ett stöd till innovationsbidraget. 
Förbättringsförslag till företag X var att vid framtida förändringar, förbereda alla anställda i 
god tid före förändringen. På så sätt kan man reda ut oklarheter i ett tidigare skede. Detta är 
extra viktigt att tänka på eftersom studien påvisat en ostrukturerad förändring inom 
organisationen. En viktig tumregel att tänka på är att utan de anställda har organisationens 
existens ingen betydelse. Alla idéer är värdefulla och både positiv och negativ feedback kan 
ha mycket påverkan på organisationens utveckling. Genom att involvera flera personer ha 
flera möten, flera rollspel samt flera öppna diskussioner kan alla anställda känna sig delaktiga 
och involverade inom förändringen. I denna studie har tvärtom organisationsförändringen 
blivit mestadels negativt bemött utifrån de anställda vilket betyder att företaget måste anpassa 
sig mer efter anställdas åsikter. 
Ett öppet diskussionsforum på arbetsplatsen kan vara något som främjar alla tankar och idéer.  
Genom dessa tillvägagångssätt vid framtida organisationsförändringar, kan resultatet av 
motstånd minimeras samtidigt som organisationen kan uppnå en lyckad 
organisationsförändring. Genom en enkätundersökning kan organisationen mäta anställdas 
syn på förändring och därmed minimera framtida motstånd då man är förberedd på 
förändringar.  
I början hade uppsatsförfattare frågat personalchefen om en slutkommentar och fått till svar 
att vi har fått en rättvis bild av organisationen. Därefter ville vi komma i kontakt med de tre 
anställda då studien har ett fokus på medarbetarperspektiv. Dock kunde vi endast få tag på 
respondent 1 och respondent 2. Detta för att respondent 3 var på föräldraledighet. 
Respondentvalideringen gjordes i form av att vi kontaktade kontaktpersonen den 5 juni och 
frågade om respondenterna kunde läsa studien och ge oss en slutkommentar på det.  
Personalchefen frågade därmed respondenterna om de kunde läsa studien och ge oss en 
kommentar på det via mejl eller telefon. 
Den 8 juni fick vi svar både från respondent 1 och respondent 2 på mejl kring deras tankar. 
Respondent 1 ansåg att vi hade fått med hela resultatet och dennes tankar under intervjun. Det 
som respondent 1 även tyckte var att om vi forskare någon gång framöver skulle skriva ett 
liknande arbete så kunde vi ta ett liknande ämne och intervjua företaget ännu en gång för att 
jämföra och se hur organisationen hanterar förändringar framöver. På så sätt gav respondent 1 
som förslag att vi kunde ha det åtanke då det kan bli intressant framöver att jämföra 
nuvarande studie med framtida studie Detta tyckte även vi var ett bra tips som vi kommer att 
ta med. Respondent 2 hade inte så mycket att kommentera utan uttryckte att hen tyckte att vi 
gjort ett bra arbete där vi har samlat in mycket information både kring respondenterna men 
även valt ut lämpliga teorier som också varit lämpliga för studien. 
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Uppsatsförfattarnas förbättringsförslag till företag X var att vid framtida förändringar, 
förbereda alla anställda i god före förändringen. På så sätt kan man reda ut oklarheter i ett 
tidigare skede. Detta är extra viktigt att tänka på eftersom studien påvisat en ostrukturerad 
förändring inom organisationen. En viktig tumregel att tänka på är att utan de anställda har 
organisationens existens ingen betydelse. 
Personalchefen ansåg att uppsatsförfattarna hade fått en rättvis bild av organisationen och 
uttryckte att hen inte hade något extra att kommentera.  
 
6.2. Sammankoppling av slutsats 
I denna studie kom uppsatsförfattarna fram till att det var det negativa reaktionerna som 
övervägde de positiva. Uppsatsförfattarna har tidigare nämnt i problembakgrunden att mycket 
som var forskat kring ämnet organisationsförändring hade en betydligt mer negativ påverkan 
på organisationen jämfört med det positiva vilket också gjorde det intressant för 
uppsatsförfattarna att undersöka om det verkligen var så i verkligheten. De tidigare studierna 
hade på så sätt rätt i detta fall. Uppsatsförfattarna trodde delvis på att det som tidigare var 
forskat inte överensstämde med verkligheten, speciellt eftersom de hade vetenskapliga studier 
både från 90 och 2000-talet. På så sätt gick det att generalisera resultatet av de tidigare 
studierna då uppsatsförfattarna också kom framtill att det var mest negativa reaktioner som 
uppstod bland medarbetarna inom organisationen. Mycket som stod i teorierna stämde 
överens med studiens resultat. Det som studiens resultat mest överensstämde med var allt de 
positiva och negativa som en förändring leder till. På så sätt anser vi att de valda teorierna var 
relevanta till denna studie. 
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7. Förslag till vidare forskning 
Detta kapitel ger en kort introduktion kring uppsatsförfattarnas tankar kring framtida 

forskning 

 

I denna studie kom uppsatsförfattarna fram till att negativa reaktioner uppstod just för att 
organisationen inte samarbetade tillräckligt tydligt med organisationens anställda. Därför fick 
förändringen mer negativa följder än positiva. 
Uppsatsförfattarnas förslag är därför att analysera ett företag som har goda relationer inom 
organisationen och undersöka om en personalförändring där skulle leda till lika mycket 
motstånd som företaget X, för att få en jämförelse. 
På så sätt vill uppsatsförfattarna undersöka och se om motstånd hos anställda uppstår, trots att 
det finns goda relationer mellan anställda och ledningen inom organisationen. 
Få studier är gjorda om goda relationer mellan anställda och ledning var syfte är att förhindra 
motstånd. Detta är ett intressant område att fördjupa sig inom vid framtida studier. 
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Bilaga  
 
Intervjuguide 11 februari 2016 
 

� Vad anser du kring personalförändringen som trädde i kraft hösten år 2015? 
� Vad fick det för effekter i ditt eget arbete? 
� Anser du att personalförändringen generellt genererade till en negativ eller positiv 

förändring inom företaget? 
� Vad tror du dina tankar kring på förändringen berodde på? 
� Vilka former utav reaktioner uppvisade du vid förändringen? 
� Vilka är det positiva/ negativa med förändringen? 
� Vad anser du att dina medarbetare ansåg kring förändringen? 
� Hur övervann du dina tankar kring förändringen (ifall de var negativa tankar)  ? 
� Vad kunde organisationen gjort bättre för att du som anställd ska känna dig trygg med 

förändringen? 
 

 

Kompletterande frågor 26 februari 2016 
 

� Vad anser du skapar en bättre arbetsmiljö? 
� Hade du som anställd gjort någonting annorlunda om du fick chansen att vara med 

och påverka förändringen i syfte att skapa en positiv arbetsmiljö? 
� Hade det påverkat dig och organisationen i positiv/negativ riktning? 


