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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att öka kunskapen kring medarbetarnas uppfattningar om 

lärmöjligheter i samband med en organisationsförändring. För att fånga deras uppfattningar 

formulerades två forskningsfrågor; Vad upplever medarbetare främjar och hindrar lärande i 

samband med en organisationsförändring? och Vilka påverkansmöjligheter anser 

medarbetaren att det finns för det egna lärandet i samband med en organisationsförändring? 

Studien utgick från en kvalitativ metodansats och empirin hämtades från nio stycken 

semistrukturerade intervjuer med slumpmässigt utvalda medarbetare från samma avdelning på 

en svensk myndighet. Empirin analyserades med hjälp av tematisk analys och tolkades utifrån 

formellt och informellt lärande samt utifrån Nielsen och Simonsens Abildgaards (2013) 

påverkansmekanismer. Resultatet visade på att det fanns färre aspekter som främjar 

medarbetarnas lärande. Ett exempel på detta var att det, efter införandet av ett nytt 

kontorslandskap, uppstod en större känsla av samarbete mellan fler kollegor än innan. Däremot 

framkom desto fler aspekter som hindrar medarbetarna i deras lärande. Exempelvis upplevde 

medarbetarna att det inte fanns tillräckligt med stöd eller information från cheferna samt att 

medarbetarna inte hade mycket inflytande i besluts- och förändringsprocessen. Det fanns en 

gemensam tanke att medarbetarna kunde påverka små saker såsom inredning och färgval 

medan de upplevde mindre påverkansmöjligheter på större beslut såsom utbildningsinnehåll 

och beslut gällande förändringsprocessen i implementeringsfasen. 

Nyckelord: informellt lärande, inflytande, organisationsförändringar, medarbetarperspektiv, 

delaktighet 
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Abstract 

The purpose of this study was to increase the knowledge about employee’s perceptions of 

learning opportunities within an organizational change. To capture the employee’s perceptions, 

two questions were formed; What factors encourage and obstructs learning within an 

organizational change according to the employee? and What kind of influence opportunities 

for the sake of learning, according to the employee, is there within an organizational change? 

The study is based on a qualitative method and the empirical data was collected from nine 

semi-structured interviews with randomly selected employees within the same swedish 

government department. The empirical data was analyzed using thematic analysis and was 

interpreted with the help of formal and informal learning theory together with Nielsen and 

Simonsen Abildgaard’s (2013) thoughts about influence mechanisms. The result showed that 

there were fewer aspects that encouraged than hinders the employees learning. One example 

was that, after the organization introduced a new layout for the office space, it arose a greater 

sense of teamwork with more colleagues than before. More so, it became apparent that there 

were more aspects that obstructs the employee from learning. For example, there was a lack of 

support and information from the managers, as well as a notion that there was little to influence 

in the decision and change process. There was also a common opinion that the employees could 

influence smaller things like decorating and the colors of the walls, but concerning the bigger 

decisions there was less opportunity to influence, for example in the content of training and 

decisions in the implementation phase in the change process. 

  

Key words: informal learning, influence, organizational change, employee perspective, 

participation 
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1.0 Inledning 
I dagens samhälle blir förmågan att konkurrera en viktig aspekt i en organisations dagliga 

arbete (Çekmecelioğlu & Özbağ, 2016). Snabba förändringar och behovet att anpassa sig till 

yttre och inre krav på förändring blir allt mer återkommande i och med globaliseringens inträde 

(Armson, 2009, s. 1). Numera behöver man inte endast konkurrera med andra lokala företag 

utan även med företag i andra länder och kontinenter. Därmed blir en organisations förmåga 

att hantera och genomföra lyckade förändringar allt viktigare. 

Varför en organisation genomför en förändring är däremot något som skiljer sig från fall till 

fall. Förändringen kan vara framtvingad av yttre omständigheter eller vara en planerad åtgärd 

av inre aktörer. Med andra ord kan en förändring vara antingen reaktiv eller proaktiv, beroende 

på om organisationen reagerar på något som redan har hänt eller om den har förväntningar på 

att något ska hända (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 416). 

Även om syftet med organisationsförändringen, vilken organisation den berör och i vilken 

kontext den genomförs i kan se olika ut, går det att argumentera att alla typer av förändringar 

kräver något slags lärande (Schultz, 2014, s. 2) och överföring av kunskap (Jonsson, 2012, s. 

9). Vidare kan man argumentera att lärande och förändringar går hand i hand; en förändring 

leder till nytt lärande och det nya lärandet leder i sin tur till nya förändringar. I och med detta 

återkommande krav på lärande, blir kunskap och kunskapsrelaterade tjänster en vanligare och 

mer betydande resurs för organisationers framgång (ibid). Det blir därmed allt viktigare att ha 

kunniga och kompetenta medarbetare. Även förmågan att både kunna lära sig själv och lära ut 

till andra blir väsentligare. Likväl finns det de som hävdar att det råder spridda uppfattningar 

kring just medarbetarens betydelse för ett företags konkurrenskraft (Nilsson, Wallo, Rönnqvist 

& Davidsson, 2011, s. 75). Att argumentera emot rollen medarbetarna har gällande det lärande 

som sker i och med en organisationsförändring blir däremot betydligt svårare. Organisationer 

är faktiskt beroende av att medarbetarna ständigt utvecklar och implementerar sin kunskap då 

detta är en förutsättning för organisationen att hantera förändringarna och hålla sig 

konkurrenskraftiga (Hetzner, Gartmeier, Heid & Gruber, 2009, s. 398). I och med att det är 

medarbetarna i organisationen som faktiskt ska utföra själva förändringsarbetet och ta till sig 

den nya kunskapen för att generera nytt lärande, blir medarbetarna av en stor vikt i en 

förändringsprocess (Smith, 2005). 

Att lära i förändring är inte alltid helt okomplicerat. Förändringar sker ofta samtidigt som 

medarbetaren förväntas utföra de befintliga arbetssysslorna, vilket kan leda till att individen 

väljer en quick fix istället för varaktigt lärande (Hetzner, Gartmeier, Heid & Gruber, 2009. s. 

399). Det är även svårt att ta fram och bevisa vilka aspekter av ett formellt lärande som påverkar 

om medarbetarna verkligen lyckas generera all nödvändigt lärande eller inte. Det informella 

lärande blir därmed allt mer väsentligt. För att kunna komma åt mer djupgående lärande är det 

således av vikt att utöver att skapa en miljö som främjar både formellt och informellt lärande 

(Hetzner, Gartmeier, Heid & Gruber, 2009. s. 399), även involvera medarbetaren i processen. 

Medarbetaren behöver förstå varför lärandet är nödvändigt och vara delaktig i hur lärandet 

skapas (Nielsen & Simonsen Abildgaards, 2013, s. 281, 284). Detta glöms emellertid ofta bort. 
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Då denna aspekt lätt åsidosätts eller glöms bort i en förändringsprocess, vill vi lyfta 

medarbetarens uppfattning av lärmöjligheter i samband med en organisationsförändring. Det 

finns en rad olika studier (jfr Waddell & Pio, 2014; Janssens, Smet, Onghena & Kyndt, 2017; 

Schultz, 2013; Crick, Haigney, Huang, Coburn & Goldspink, 2013) som fokuserar på olika 

aspekter av vad som påverkar lärandet i förändringsprocesser, men oftast ser man på fenomenet 

utifrån andra perspektiv än just medarbetarens. Eftersom detta perspektiv inte är lika beforskat 

vill vi hävda att detta ger studie vetenskaplig relevans. Genom att aktivt välja ett 

medarbetarperspektiv skapades möjligheten att ta del av medarbetarnas uppfattningar. Det 

bidrar även till att lyfta vidare kunskap kring vad medarbetaren anser påverkar lärandet. I 

enlighet med Hetzner et al (2009, s. 409), argumenterar vi även att denna studie har 

samhällsrelevans eftersom det är av vikt för organisationer att få kunskap om medarbetarens 

uppfattning kring lärmöjligheter i samband med en organisationsförändring, för att på så vis 

hålla sig konkurrenskraftiga och överleva. Med andra ord är det väsentligt för organisationer 

att lyfta medarbetarens roll i organisationsförändringar, då de anställdas upplevelser och åsikter 

kan bidra till att skapa bra förutsättningar för lärande och på så vis hjälpa till att möta kraven 

från den ständigt föränderliga marknaden.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bringa kunskap kring medarbetarens uppfattning av 

lärmöjligheter i samband med en organisationsförändring.  

Med utgångspunkt i detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

- Vad upplever medarbetaren främjar och hindrar lärande i samband med en 

organisationsförändring? 

- Vilka påverkansmöjligheter anser medarbetaren att det finns för det egna lärandet i 

samband med organisationsförändringen? 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Lärande: I denna studie utgår vi från Ellströms (1996, s. 11) tankar om lärande, nämligen att 

“lärande är en process som pågår fortlöpande”. Lärande i detta fall kan handla om bland annat 

att ta till sig de nya arbetssätten och att anpassa sig till de förändringar som följer i samband 

med organisationsförändringar. Exempelvis kan medarbetarna behöva lära sig att 

återkommande planera in sina arbetsuppgifter, hur de ska placera sig i det nya 

kontorslandskapet och hur de ska använda sig av de hjälpmedel som finns tillgängliga för dem.  

Lärande likt det nämnt i ovanstående exempel kommer vara det som står i fokus genom hela 

uppsatsen. 

Organisationsförändring: I denna studie menar vi att en organisationsförändring är en process 

som utvecklas under en viss tidsperiod och som gör att organisationen utvecklas från ett 

tillstånd till ett annat (Jacobsen, 2013, s. 29). Som nämnt i inledningen kan förändringen 

antingen vara planerad eller icke planerad, men i denna studie fokuserar vi på en planerad 

förändring. 

Intervention: En planerad förändring som en organisation genomför (Nielsen & Simonsen 

Abildgaards, 2013, s. 278). I denna studie kommer vi både använda oss av begreppen 
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“förändring” och “intervention” för att delvis få ett varierat språk men främst för att en stor del 

av teorin använder sig av begreppet “intervention”.  

1.3 Presentation av berörd myndighet och dess förändringar 

I följande text kommer en kortare presentation av både myndigheten som organisation och dess 

förändringar rörande det nya kontorslandskapet och planeringsarbetet i Outlook att göras. 

Informationen har dels samlats in från deras hemsida och dels har den kommit fram i samtal 

med olika medarbetare i organisationen. Presentationen är menad att skapa en förståelse för 

läsaren kring organisationen som helhet och vilka förändringar som har varit utgångspunkt i 

denna studie.  

Denna studie är gjord på en svensk myndighet med cirka 2000 anställda, de anställda finns 

utspridda på 50 orter runt om i Sverige och består av medlemmar från en rad olika 

yrkesgrupper. Den avdelning som vi valde att samarbeta med är en avdelning på drygt 90 

anställda och som ansvarar för ett specifikt geografiskt område i Sverige. 

För att möta både ekonomiska krav och en föränderlig marknad har myndigheten på senaste 

tiden infört en rad olika förändringar. Ett exempel är organisationens vilja att skapa ett mer 

enhetligt arbetssätt. Genom att gå från att sköta mycket av ärendehanteringen med hjälp av 

fysiska mappar och dokument, har all hantering och arbete nu digitaliserats. Vidare ska arbetet 

bli mer teamfokuserat där individer numera ansvarar för enskilda delar av hanteringen och sen 

beställer in tjänster från kollegor med andra kompetenser, till skillnad från förr där den enskilda 

anställda skötte hela ärendets hantering. Detta är bara några exempel på förändringsarbete som 

införts inom organisationen den senaste tiden men som ändå är väsentligt för att förstå de 

förändringar vi har valt att fokusera på, vilka är införandet av ny arbetsplanering i Outlook och 

ett nytt kontorslandskap. Anledningen till att vi främst valde att fokusera på dessa förändringar 

är att de var relativt nyligen införda och har berört alla på avdelningen. 

Då allt arbete med ärendehanteringen numera sker digitalt var det möjligt att införa 

aktivitetsbaserat kontorslandskap där man ska välja arbetsplats utifrån vilka arbetsuppgifter 

man skulle utföra. Eftersom organisationen menade att det var ytterst få tillfällen då alla 

anställda befann sig på kontoret samtidigt, fanns det möjlighet att dra ner på antalet 

arbetsplatser och låta de anställda dela på skrivborden. Det skapades enskilda rum för tillfällen 

när man behöver arbeta ostört och även grupperingar av arbetsytor för när man ska samarbeta. 

Då det nya kontorslandskapet kräver en viss arbetsplanering för att fungera optimalt, 

tillsammans med organisationens önskan om ett mer enhetligt arbete, infördes att medarbetarna 

skulle planera allt sitt arbete i Outlook. Genom att noggrant planera in sina arbetsuppgifter i 

kalendern i Outlook, menade myndigheten att man sedan mer framgångsrikt kunde planera var 

i lokalen man behöver sitta. På så vis skulle arbetet effektiviseras och kostnaderna minskas. 

 

 

  



8 
 

2.0 Tidigare forskning 
I denna del presenterar vi forskning som berör lärande i förändringsprocesser. Förutom en 

redogörelse för deras diskussion kring lärande i organisationsförändringar kommer även 

deras tillvägagångssätt och resultat att presenteras. Fokus kommer ligga på att påvisa deras 

ståndpunkt gällande lärande i organisationsförändringar samt vilket perspektiv de utgår från. 

Först kommer en redogörelse kring ledarens roll i relationen till lärande i förändrings-

processer att göras. Detta följs av en liknande presentation av studier som fokuserar på 

arbetsplatslärande och medarbetarens roll i denna process. 

2.1 Generell inledning till lärande- och förändringsstudier 
Organisationsförändringar och dess betydelse för organisationer är idag ett välbeforskat 

område. De senaste åren har även forskning kring medarbetarnas roll i organisations-

förändringar blivit mer populärt då allt fler forskare understryker medarbetarens betydelse för 

organisationen. Till exempel finns det flera forskare som menar att det är medarbetarna som 

faktiskt implementerar och genomför själva förändringarna (jfr Hauer, 2013; Smith, 2005). 

Därmed kan man argumentera att det är mellan de anställda som den verkliga förändringen 

inom organisationen sker. Vissa studier poängterar att det är just medarbetarens delaktighet i 

förändringsarbetet som är det mest avgörande för en förändrings framgång (Crick, Haigney, 

Huang, Coburn & Goldspink, 2013) medan andra hävdar att det snarare är ledarens agerande i 

en organisationsförändring som är av störst betydelse (Froehlich, Segers och Van den Bossche, 

2014). Vad de alla har gemensamt är att det är få forskare som väljer att studera fenomenet 

utifrån ett medarbetarperspektiv. Betydligt vanligare är det att titta på fenomenet utifrån 

ledarens roll eller organisationen som helhet. 

2.2 Ledarens roll 

En vanlig aspekt som forskare tittar på i en organisationsförändring är ledarnas perspektiv på 

förändringen, hur de kan påverka förändringsarbetet och de anställdas inställning till 

förändringen. Exempelvis undersöker Froehlich, Segers och Van den Bossche (2014, s. 34) 

relationen mellan olika metoder av informellt arbetsplatslärande, ledarskapsstilar och 

organisationens lärkultur, och hur de påverkar läranderesultatet. Genom att genomföra en 

enkätstudie på 143 österrikiska bankchefer, ville de försöka påvisa att transformellt, 

transaktionellt och laissez-faire ledarskap påverkar läranderesultatet på olika sätt (ibid, s. 34–

35). Slutsatsen Froehlich et al. (2014, s. 49) kommer fram till är att både transaktionellt och 

transformellt ledarskap bör finnas i en organisation för att öka det informella 

arbetsplatslärandet. Skulle någon av dessa ledarskapsstilar verka ensam i en organisation skulle 

det saknas inverkan antingen på medarbetarnas kompetensutveckling eller deras 

karriärsutveckling (ibid). Resultatet, menar forskarna i studien, visar på att ledarna är viktiga 

komponenter som har stor betydelse på uppbyggandet av en lärande organisation. 

Weston, Ferris och Finkelstein (2017, s. 277) kommer fram till liknande resultat och menar att 

det är upp till ledarna att leda förändringsinitiativen åt rätt håll. Weston et al. (2017, s. 271) 

gick igenom ett förändringsarbete för att förbättra arbetsmiljön för lärare och elever på ett 

universitet i USA och de utvärderar deras arbete med hjälp av Ready och Congers 

femfasmodell. Författarna (2017, s. 275–276) menar också att arbetet hade varit mer effektivt 
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och lättare tagits emot av lärarna och eleverna på universitetet om de hade arbetet öppet med 

förändringen, istället för att arbeta i det dolda bara för att det inte hade ett klart mål hur resultatet 

skulle se ut. De kommer också fram till att man som ledare måste se till att alla deltagare förstår 

problematiken med den nuvarande situationen, då deltagare som involveras i arbetet lättare tar 

in nya kunskaper (ibid, s. 272, 275). 

Waddell och Pio (2014) får fram liknande resultat som både Weston et al. och Froehlich et al. 

De har genomfört en kvalitativ fallstudie på ett IT-företag i Nya Zeeland (ibid, s. 461) för att 

undersöka hur medarbetarna i en organisation upplever att deras seniora ledare inverkar på 

organisatoriskt lärande. Resultatet av studien är att, även om de flesta medarbetare i en 

organisation är värdefulla och bidrar till organisationens framgång, så har de seniora ledarna 

störst påverkan på hur företaget arbetar och drivs (ibid, s. 465). Waddell och Pio (2014, s. 473) 

kommer fram till att de seniora ledarna har en direkt påverkan på det organisatoriska lärandet 

och de har en stor inverkan på de anställdas känslomässiga inställning på lärandeprocessen. De 

ser även att olika typer av ledarskapsstilar, transaktionellt och transformativt, har olika 

påverkan på medarbetarna, i likhet med Froehlich et al. (2014). De olika ledarskapsstilarna 

influerar de anställda på olika sätt och bidrar därmed till organisationens lärande och framgång. 

2.3 Arbetsplatslärande 

Ett annat fokus som återfinns inom tidigare forskning är vikten av arbetsplatslärande vid 

organisationsförändringar. Janssens, Smet, Onghena och Kyndt (2017) understryker denna 

tanke i sin studie rörande just arbetsplatslärande. Genom att använda sig av både enkäter och 

intervjuer vill författarna påvisa vikten av att skapa en miljö som främjar arbetsplatslärandet. 

Studien som utfördes i Belgien grundar sig i teori kring informellt lärande och learning 

condition, drar slutsatsen att följande aspekter påverkar möjligheten till arbetsplatslärande och 

därför bör uppmärksammas i dagens organisationer: möjligheten för samarbete bör finnas, 

utvärdering och feedback bör kontinuerligt genomföras, reflektion och coaching skall vara 

närvarande, medarbetaren bör ha en känsla av kontroll över arbetet samt tillgång till 

information och kunskap men även ha ett behov av att utföra arbetet i fråga (Janssens, Smet, 

Onghena & Kyndt, 2017, s. 102). 

Även Lancaster och Di Milias (2014) studie föreslår att en organisation kan påverka 

arbetsplatslärandet på ett positivt sätt genom att fokusera på ett antal faktorer. Till skillnad från 

Janssens et al. (2017, s. 102) utgår författarna från endast tre faktorer men fokuserar mer på 

arbetsplatslärande utifrån utbildningsmöjligheter och ledarskap. Studien, som bygger på 

semistrukturerade intervjuer med medarbetarna från en australiensk organisation, lyfter först 

och främst vikten av att en organisation bör tillhandahålla relevanta och formella 

utbildningsprogram som alla håller hög kvalité. Författarna argumenterar även att 

organisationen bör se till att kurser och liknande sammanfaller med medarbetarens vardagliga 

arbete och därmed inte skapar motsättningar och problematik (2014, s. 654–655). 

Avslutningsvis diskuterar Lancaster och Di Milia chefernas roll gällande arbetsplatslärande 

och uttrycker vikten av att ledarna och cheferna är delaktiga i alla delar av medarbetarens 

utveckling och lärande. Chefer och ledare bör inte endast vara uppdaterad och delaktiga utan 

även vara uppmuntrande och stöttande (ibid, s. 655). 
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Tanken om att arbetsplatslärande är en viktig del i medarbetares lärande poängterar även 

Schultz (2013) i sin studie, gjord på ett av Kanadas största universitet. Genom empiri, i form 

av semistrukturerade intervjuer och med en rad teorier, diskuterar författaren en organisations-

förändrings påverkan på arbetsplatslärandet och dess berörda medarbetare. Schultz (2013, s. 

21) understryker att organisationer alltid måste utgå från att förändring alltid genererar lärande 

och att ett aktivt förhållningssätt kan bidra till en organisations förmåga att möta förändringar. 

Studien lyfter även tanken om att det är vanligt med motstånd till förändring men att detta kan 

överbyggas med hjälp av kommunikation och information kring varför förändringen är 

nödvändig. 

Crick, Haigney, Huang, Coburn och Goldspink (2013) är inne på samma spår som Schultz 

(2013) och diskuterar, för att kunna förbättra en organisations förmåga att lära måste man aktivt 

arbeta utifrån organisationens medarbetare och hur de kan bidrag till en lyckad organisations-

förändring. Detta kan göras genom att organisationen fokuserar på att öka medarbetarnas 

engagemang (Crick, Haigney, Huang, Coburn och Goldspink, 2013, s. 2269). Författarna 

(2013, s. 2256) genomförde en studie i Storbritannien och utgick från en modell som kallas 

ELLI, som består av sju lär- och engagemangsdimensioner, där de försöker skapa kunskap och 

medvetenhet kring olika aspekter som kan påverka medarbetares egna arbetsplatslärande. I 

jämförelse med Schultz (2013) lyfter denna studie vikten av lärande i en föränderlig värld och 

då speciellt medarbetarens lärande. Dock görs denna studie inte utifrån medarbetarnas 

perspektiv utan utifrån organisationens och ledningens synvinkel. Fokus ligger alltså på vikten 

av medarbetarens bidrag till en organisationsförändrings framgång men utelämnar 

medarbetarnas egna åsikter och reflektioner. 

2.4 Negativa upplevelser gällande förändring 

I motsats till t.ex. Crick et al. (2013) finns det studier som menar att organisationsförändringar 

inte endast medför positiva aspekter av lärande. Dahl (2011, s. 240) argumenterar i sin artikel 

att det kan påverka medarbetarnas hälsa negativt. Med hjälp av tre redan existerande dataset 

genomförde Dahl (2011) en studie på danska organisationer. Resultatet visade att det finns en 

ökad risk för stress bland medarbetare vid större förändringar samt att medarbetaren även kan 

uppleva förändringen som ett hot mot dennes anställning. Med andra ord finns det negativa 

aspekter som kanske inte alltid lyfts i diskussionen kring medarbetarens krav på anpassning i 

och med förändringar. Detta är värt att notera för att dels kunna ge en representativ bild av 

tidigare forskning men även för att ge oss själva och läsaren en viss förkunskap kring området. 

En annan del av organisationsförändringens effekter som bör noteras är tanken om att 

förändring ofta möts av motstånd och då speciellt från berörda anställda. Bresciani, Griffins 

och Rust (2009, s. 4) lyfter, i enlighet med Schultz (2013), att motstånd bland medarbetare vid 

förändringsarbete är vanligt men poängterar även att det är främst bland de som arbetat under 

en längre tid på arbetsplatsen “long-tenured employees” (på svenska blir det ungefär 

“långtidsanställda”) som man hittar det största motståndet. Detta blir viktigt att notera vid 

förändringsarbete då detta i allra största grad påverkar förändringens framgång (Bresciani, 

Griffins & Rust, 2009, s. 7). I sin enkätbaserade studie som utfördes i USA, och med work 

adpotion therory som grund, argumenterar Bresciani et al. (2009, s. 8) att det är av intresse för 

organisationen att verkligen förstå den individ som ska genomföra förändringen och därmed 
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lära nytt. Vidare bör organisationen möjliggöra för detta lärande genom att bland annat 

fokusera på god kommunikation. Det är alltså av vikt att en organisation har kunskap kring att 

motstånd kan uppstå och att det finns sätt att bemöta detta. 

2.5 Medarbetarperspektiv på lärande 

Avslutningsvis finns det ett fåtal studier som just fokuserar på de anställdas del i en 

organisationsförändring och dessutom sett utifrån medarbetarens perspektiv (se Bolt, 2007; 

Smith, 2005). Bolt (2007, s. 47) använder sig av enkäter, semistrukturerade intervjuer och 

observationer för att titta på medarbetarens lärande i organisationsförändringar i både statliga 

och privata organisationer i Australien. Det är lätt att koppla samman organisationens 

framtidsmål med argument till kompetensutveckling och fortbildning, men det är betydligt 

vanligare att en organisation missar att se vikten av de relationer som återfinns inom 

organisationen (Bolt, 2007, s. 49). Även betydelsen av att ha en tydligt och återkommande HR-

relaterad utveckling samt en organisation som genomsyras av tankar om livslångt lärande är 

något som oftast missas i dagens organisationer (ibid). Fortsättningsvis argumenterar studien 

att det är lätt att missa att ta i beaktning den kunskap medarbetaren redan besitter vid planering 

och genomförande av t.ex. formell utbildning. Just medarbetarens tidigare kunskap och 

erfarenheter är två aspekter som tydligt kan påverka en medarbetares lärande i en 

organisationsförändring och därmed bör denna tanke inkluderas i både genomförande och 

planeringen av förändringen. Annars riskerar organisationen vad Bolt (ibid) kallar ”repetitivt 

lärande”. När medarbetare återkommande tvingas ”lära” något de redan kan, är det enligt 

författaren vanligt att frustration uppstår och därför poängterar Bolts (ibid) studie just vikten 

av att lyssna och kommunicera med sina medarbetare. 

Även Smith (2005, s. 152) poängterar vikten av vad han kallar ”människoaspekten” av 

organisationsförändringar och dess betydelse för förändringarnas framgång. Just 

”människoaspekten” är den del av förändringsprocessen som oftast glöms bort eller som inte 

hanteras på det mest effektivaste sätt. Medarbetarnas attityd har stor betydelse för 

organisationsförändringens framgång då det faktiskt är de anställda som ska implementera och 

utföra förändringsarbetet (Smith, 2005, s. 153). I sin studie, som genomfördes i Australien, 

bemöter Smith (ibid) även ovannämnda tanke om att förändring generellt genererar lika 

motstånd bland alla medarbetarna, men han hävdar att det är en för enkel generalisering. Alla 

individer är olika och har olika erfarenheter, kunskap och förutsättningar och därmed reagerar 

de olika vid förändring. Istället argumenterar Smith (2005, s. 154) att en organisation aktivt 

ska arbeta med den mänskliga aspekten av en organisationsförändring, t.ex. genom att skapa 

förståelse för varför förändringen är nödvändig och på så vis försöka skapa ett lyckat 

förändringsarbete. De viktigaste strategierna för att uppnå en lyckad organisationsförändring 

är, enligt Smith, att aktivt arbeta för att ha bra kommunikation och att bemöta eventuella 

motstånd som uppstår. 

I Hetzner et al:s (2009) studie, som grundar sin empiri i semistrukturerade intervjuer, utgår 

man också från medarbetarens syn på förändring. Med hjälp av en teoridel som grundar sig i 

informellt lärande och en konstruktivistisk syn på lärande (ibid, s. 399) poängterar författarna 

att just det informella lärande och kommunikation är delar som medarbetaren lyfter i diskussion 

kring förändring och arbetsplatslärande (ibid, s. 411, 412). Även kontext och individuella 
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aspekter är faktorer som påverka hur lärande tar form i just organisationsförändringar (ibid, s. 

399, 400). Medarbetare hävdar även att många av de formella utbildningarna i och med en 

förändring ofta agerar tvingande och därmed inte som en hjälpande faktor till 

arbetsplatslärande (ibid, s. 411). Istället skapar medarbetarna individuella strategier för att lära 

sig hantera förändringen. Studien poängterar även vikten av att kontinuerligt göra 

medarbetarna delaktiga i förändringsprocessen, vilket delvis kan likställas med Crick et al. 

(2013) tankar om att alltid låta förändringsprocessen utgå från medarbetarens förutsättningar 

(Hetzner, Gartmeier, Heid & Gruber, 2009, s. 410). Det är också av betydelse att organisationen 

skapar sig en förståelse för vad förändringen faktiskt kommer att innebära för berörda anställda. 

Med andra ord bör delaktighet och informellt lärande prioriteras samt att man aktivt ska jobba 

för en företagskultur som gynnar detta (ibid, s. 412). 

2.6 Sammanfattning 

Denna genomgång av tidigare forskning visar på att lärande i organisationsförändringar är ett 

forskningsområde som är väl beforskat och att det finns många olika aspekter som forskningen 

utgår ifrån. Forskning som utgår ifrån ledarens perspektiv, trycker på att ledarna har en stor 

påverkan på medarbetarnas lärande (Froehlich, Segers & Van den Bossche, 2014). Det är även 

ledarens roll att påvisa de problem som existerar i den nuvarande situationen och på så vis 

kunna belysa varför en förändring är nödvändig (Weston, Ferris & Finkelstein, 2017). Både 

Weston et al:s (2017) och Froehlich et al:s (2014) studier styrker vår argumentation om att 

medarbetarens perspektiv på lärmöjligheter i en organisationsförändring ofta glöms bort då 

båda studierna utgår från andra perspektiv än medarbetarens. Vad de olika inriktningarna av 

forskningen kring organisationsförändringar har gemensamt, även om forskningen tittar ifrån 

olika perspektiv, är att de flesta anser att medarbetarna är viktiga i en organisationsförändring 

(Waddell & Pio, 2014; Crick, Haigney, Huang, Coburn & Goldspink, 2013; Bolt, 2017). Dock 

utgår ingen av dessa studierna från just medarbetarensperspektiv utan snarare från 

organisationens eller dess chefers synvinkel. Detta hävdar vi styrker vår argumentation kring 

den kunskapslucka vi menar finns, alltså att medarbetarens uppfattning kring lärande i 

organisationsförändringar ofta missas eller helt enkelt inte prioriteras.  

Dock finns det en del studier som väljer att titta på lärande i förändringsprocesser utifrån just 

medarbetarens synvinkel. Exempelvis påpekar Smith (2005, s. 2), vars studie grundar sig i ett 

medarbetarperspektiv, att medarbetarnas attityder kring förändringen är viktig och det blir 

därför väsentligt med en bra kommunikation mellan cheferna och medarbetarna. Även Hetzner 

et al. (2009) väljer att se på de anställdas lärande i och med förändringar utifrån just 

medarbetarens synvinkel. Dock är detta val av perspektiv inte lika vanligt förekommande som 

att välja att utgå från organisationens eller ledningens synvinkel. I och med att flera studier är 

överens om medarbetarnas betydelse, men där studiernas fokus tar sin utgångspunkt i empiri 

som inte är hämtad från medarbetarna själv, menar vi skapar en stor kunskapslucka. För att 

påvisa och bidra till denna lucka, vill vi lyfta medarbetarnas egna perspektiv kring hur de 

uppfattar sina möjligheter till lärande i samband med en organisationsförändring. 
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3.0 Teori 
I följande avsnitt kommer en redogörelse av relevant teori i relation till studiens syfte och 

frågeställningar att göras. Fokus kommer att ligga på att presentera olika nivåer av lärande 

samt teori rörande aspekter som kan påverka en organisationsförändrings framgång. Dessa 

teorier avser att användas som verktyg för att både förstå och förklara fenomenet vi vill bringa 

kunskap kring. Alltså det teoretiska perspektivet som vi har valt att utgå från i denna studie. 

3.1 Formellt och informellt lärande 

Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidsson (2011, s. 80) definierar tre olika typer av lärande: 

formellt lärande, icke-formellt lärande och informellt lärande. Det formella lärande handlar 

om formella utbildningar som är planerade och organiserade (ibid). Ofta handlar det om att det 

förmedlas kunskap från en person till en annan genom exempelvis en föreläsning eller en kurs. 

Det informella lärandet däremot handlar om lärande som sker i det dagliga arbetet, till exempel 

genom samtal med kollegor eller att man förändrar arbetsuppgifter för de anställda (ibid). Det 

icke-formella lärandet har en mellanposition mellan de två föregående. Nilsson et al. (2011, s. 

81) menar att den innefattar utbildningar där det förekommer både formellt och informellt 

lärande, exempelvis genom en konferens eller workshops. Däremot menar Nilsson et al. (2011, 

s. 80) att i en formell utbildning med formellt lärande sker det alltid ett informellt lärande. De 

beskriver detta fenomen som ett metalärande, med andra ord ett lärande som sker parallellt 

med det lärande som är avsett att läras (ibid). Det finns även många andra teoretiker som också 

använder sig av liknande begrepp (jfr Ellströms, 1996; Jarvis, Holford & Griffin, 2003), men 

det finns viss skillnad i definitionerna. I slutändan resulterar dock dessa olika definitioner och 

begrepp i ungefär samma uppdelning av lärandenivåer, där man lär på olika nivåer och på olika 

sätt. I denna undersökning kommer vi endast att använda oss av Nilsson et al:s (2003, s. 80) 

definitioner av formellt och informellt lärande. Vi kommer inte att använda oss av deras 

begrepp icke-formellt lärande då den är en blandning mellan formellt och informellt lärande 

och därmed kan vara svår att urskilja i både intervjuerna och i senare arbete. 

3.2 Nielsen och Simonsen Abildgaards fyra påverkansmekanismer 

Nielsen och Simonsen Abildgaards (2013) menar att det finns olika aspekter som kan påverka 

planerade förändringars, alltså interventioners, framgång. Trots att de utgår från ett mer 

psykosocialt perspektiv på utvärdering av aspekter som påverkar interventioners framgång, går 

det att argumentera att alla typer av förändringar i grund och botten genererar lärande (Hauer, 

2013). Genom att förändringsarbete alltid genererar nya processer blir det aktuellt för 

medarbetaren att lära och därmed hävdar vi att denna tanke går att applicera på vårt syfte och 

frågeställningar. Nielsen och Simonsen Abildgaard (2013, s. 281) argumenterar att det finns 

fyra olika mekanismer inom organisationer som påverkar just interventioners framgång: 

organisationens kontext, organisationsförändringens utformning och implementering, 

organisationens medlemmar och den mentala inställningen som återfinns gällande dessa 

medlemmar. 

Med organisationens kontext menar Nielsen och Simonsen Abildgaard (ibid) alla de faktorer 

som finns inom den kontext som organisationen rör sig i och som kan påverka interventionens 

process och slutresultat. Dessa faktorer kan både ha en medlande och dämpande effekt på 
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förändringens utfall samt att de kan hjälpa till att utesluta andra möjliga förklaringar till de 

effekter som uppstod (ibid, s. 285). Därmed är det av vikt att alla kontextuella faktorer granskas 

och diskuteras för att verkligen kunna utvärdera en förändring. Några exempel på kontextuella 

faktorer är: vad som driver förändringen, i vilken tid och inom vilken plats utförs förändringen, 

deltagarnas olika typer av arbete (ibid). Med andra ord rör denna mekanism bakomliggande 

faktorer som kan ha en viss påverkan på förändringens framgång men som återfinns mer inom 

organisationens kontext. 

När det gäller organisationsförändringens implementering och utformning bör man även här 

göra vissa överväganden. Nielsen och Simonsen Abildgaard (ibid, s. 286) menar att det är av 

vikt att utvärdera både interventionens design och hur den har implementerats i organisationen. 

Genom att dokumentera och granska en rad olika faser kan man sedan föra en diskussion kring 

vilka faktorer som påverkat interventionens utfall. Därmed bör man göra en överläggning 

gällande: förändringens initiering, identifieringen av problemområden som genererar 

förändringen, utveckling av själva genomförandet, implementering av planerade aktiviteter, 

utvärdering av implementeringen (ibid, s. 286–288). Det finns alltså en rad olika faktorer inom 

en förändrings implementering och design som påverkar dennes utfall och som ger olika 

effekter. 

Nielsen och Simonsen Abildgaard (2013, s. 281) argumenterar även att organisationens 

medlemmar är av stor vikt när man granskar vad som påverkar en interventions slutresultat, då 

det är dem som faktiskt genomför förändringen. Inom organisationer finns det ett komplext 

nätverk av medarbetare, mellanchefer, chefer och ledning som alla är olika mycket involverade 

i förändringen (ibid, s. 283–284). Graden av involvering och engagemang gällande 

interventionen kan variera under förändringsprocessens gång och man bör därmed vara 

medveten om att de medlemmar som kan har stor påverkan på förändringens utfall i början, 

inte nödvändigtvis behöver vara samma i slutet av processen (ibid). Här ligger även stort fokus 

på individernas faktiska roller och hur dessa kan påverka förändringen (ibid, s. 284). Dock går 

det att se att organisationsmedlemmar har en genomgående påverkan på förändringens 

slutresultat. Till exempel kan det anses väsentligt att skapa delaktighet för medarbetarna i 

förändringen för att en organisationsförändring ska nå framgång (ibid, s. 283). Genom 

delaktighet hävdar Nielsen och Simonsen Abildgaard att man kan uppnå en känsla av ägarskap 

gällande interventionen bland medarbetarna. Delaktigheten bidrar även till att den redan 

existerande kunskapen som finns bland medarbetarna kommer till användning, att man 

säkerställer att förändringen sammanförs med redan existerande organisatorisk struktur och att 

det finns möjlighet för att förändringen att bli bestående (ibid, s. 283, 284). Med andra ord 

hävdar författarna att genom delaktighet skapas legitimitet samt att det möjliggör för att en 

bestående sammanföring av reformen och den existerande organisationsstrukturen. 

Slutligen menar Nielsen och Simonsen Abildgaard (2013) att medarbetarnas mentala 

inställning till förändringen indirekt påverkar interventionens framgång genom att de influerar 

personens beteende. Detta kan påverka hur individer bedömer och tolkar situationer, hur de 

reagerar på olika händelser och ageranden samt hur de hanterar de krav som följer i och med 

en specifik situation (ibid, s. 284–285). Vidare kan dessa mentala inställningar beröra både 

aktörernas mentala scheman kring själva organisationen men även kring förändringen i sig och 
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de arbetsuppgifter som berörs. Fortsättningsvis berörs även medarbetares beteende, av deras 

uppfattning kring förändringens möjlighet till framgång och syftet med interventionen (ibid, s. 

281). Dessa mentala inställningar, menar Nielsen och Simonsen Abildgaard, kan vara både 

enskilda men även gemensamma (ibid, s. 284). Det är därmed dessa mentala tolkningar och 

bedömningar som påverkar hur individer deltar, agerar samt accepterar olika roller inom 

förändringsprocesser (ibid, s. 285). 

Alla dessa fyra mekanismer är viktiga aspekter i en diskussion kring förändringars framgång 

och därmed även för medarbetarens lärande. Vi har däremot valt att studera medarbetares 

uppfattning kring lärmöjligheter i samband med organisationsförändringar och valde därför att 

fokusera på de två aspekter som mer direkt går att koppla till lärande på mikronivå: 

Organisationens medlemmar och Mentala inställningar. Även om de två andra mekanismerna 

också berör lärande på individnivå menar vi att dessa är mer svåra att greppa och att för 

medarbetaren muntligt förmedla i en intervjusituation. 

3.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att diskutera lärande utifrån olika nivåer. Med utgångspunkt i 

tanken om lärande som en ständig, fortgående process går det att prata om formellt och 

informellt lärande. Genom att diskutera lärande utifrån dessa två nivåer går det att uttala sig 

om det lärande som återfinns i samband med en organisationsförändring. Precis som det finns 

olika nivåer inom lärande finns det även olika aspekter som påverkar en förändrings, och 

därmed lärandets, framgång. Nielsen och Simonsen Abildgaard (2013) har visserligen en mer 

psykosocial utgångspunkt i sitt resonemang kring vad som påverkar om förändringsarbete blir 

lyckat eller inte, men de fyra mekanismer som lyfts går även att koppla till det pedagogiska 

paradigmet, då förändring alltid genererar någon typ av lärande (Hauer, 2013; Schultz, 2013). 

I relation till studiens syfte och frågeformuleringar kan det alltså vara av relevans att titta på 

vilka olika nivåer av lärande som finns men även att det finns andra faktorer som kan påverkan 

en förändringsprocess och därmed kan fungera som hinder och främjade för en medarbetares 

lärande. 
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4.0 Metod 
I denna del kommer en redogörelse kring metodiska val att göras. Den kommer inledas med 

en beskrivning av hur litteratursöket genomfördes, följt av en motivering av val av metod och 

datainsamlingsmetod. En beskrivning och argumentation kommer även föras kring urval av 

informanter, intervjufrågornas utformning, genomförande och bearbetning. Slutligen kommer 

en diskussion föras kring etiska överväganden och metod för att sedan mynna ut i en 

argumentation kring studiens tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet. 

Allt detta görs för att skapa transparens och öka studiens trovärdighet kring att metodiska val 

har gjorts utifrån tanken om att bäst kunna möta studiens syfte och frågeställningar. 

4.1 Litteratursök 
I vår genomgång av tidigare forskning valde vi att använda oss så kallad narrativ 

litteraturgenomgång där fokus låg på att påvisa vad studien kan bidra med till redan existerande 

forskning (Bryman, 2011, s. 112). Därmed har vi valt att utgå från databaserna EBSCO-host, 

Eric (ProQuest) och Uppsala Universitetesbiblioteks egna sökfunktion på ett mer fritt sätt för 

att hitta tillförlitliga källor. I början av vår sökprocess valde vi att använda oss av sökord som 

learning, organizational change, workplace, employee, workplace learning och change i olika 

kombinationer (exempelvis: learning+organizational change+workplace). Efter hand har vi 

sedan låtit existerande forskning och dess litteraturlista påverka vidare sökningar vilket gjorde 

att sökorden work adaption, employee perspective och reorganization tillkom. Även här 

kombinerades dessa ord i hop med tidigare sökorden, vilket resulterade i en rad olika 

kombination (t.ex. learning+work adaption). För att kvalitetssäkra vårt arbete, gällande tidigare 

forskning, valde vi att endast använda artiklar som var peer-reviewed för att skapa en 

bakgrundsbild av det fenomen vi vill studera. 

Vi har även använt oss av kurslitteratur samt annan existerande pedagogisk litteratur för att 

skapa en så genomarbetad och bra teoretisk grund som möjligt. Vidare användes liknande 

tryckta källor som stöd i vårt arbete med utformningen och bearbetningen av intervjuerna, allt 

för att stärka studiens och genomförandets kvalité. Även vid en diskussion kring etiska 

övervägande har både tidigare kurslitteratur och elektroniska källor använts. 

4.2 Metodansats 

När det gäller val av metodansats finns det inga genvägar utan valet grundar sig främst i hur 

man på bästa sätt kan försöka besvara studiens syfte och frågeställningar (Ahrne & Svensson, 

2015, s. 20). Här är det värt att notera att olika metoder kommer möjliggöra för insamling av 

olika typer av data (ibid, s. 21). I enlighet med Ahrne och Svensson (ibid, s. 20) valde vi därför 

att utgå från en rad frågor i vårt val av metodologisk ansats. 

Först och främst förde vi en diskussion kring vilket fenomen vi faktiskt avsåg att granska och 

vilka forskningsfrågor vi hade. I vårt fall ville vi titta på medarbetares uppfattning av 

lärmöjligheter i samband med en organisationsförändring, närmare bestämt vad som hindrar 

och främjar lärande samt vilka påverkansmöjligheter medarbetare anser finns. Detta följdes 

sedan av en överläggning kring vilken typ av data som skulle fånga vårt fenomen på bästa sätt. 

Eftersom vi var ute efter medarbetarens egna uppfattningar, behövde vi data kring just känslor, 
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tankar och upplevelser vilket Ahrne och Svensson (2015, s. 21) menar lättast nås genom 

språket. Därmed behövde vi data som var mer språkligt relaterad än numerisk. För att få 

tillgång till den data vi sökte var det även av vikt att vi beslutade kring vilken eller vilka 

metoder som bäst hjälpte oss med detta. Det hade varit möjligt att undersöka medarbetares 

uppfattning kring lärmöjligheter i en organisationsförändring genom att använda en kvantitativ 

ansats men då hade fokus mer legat på antal och hur många (Trost, 1997, s. 8). Istället vill vi 

åt en djupare redogörelse kring medarbetares uppfattning av fenomenet och den sociala 

verkligheten och då blev det mer relevant att använda sig av kvalitativ ansats (ibid, s. 38; 

Bryman, 2011, s. 40–41; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 44). 

4.3 Datainsamlingsmetod 
Eftersom vi ville titta på just medarbetarens uppfattning av lärmöjligheter i samband med en 

organisationsförändring utifrån en kvalitativ ansatts, blev det relevant att hitta en metod som 

gav oss tillgång till denna typ av data. Då vi ville åt medarbetarens tankar, upplevelser och 

känslor på ett mer djupare och detaljerat plan valde vi att använda oss av intervjuer (Bryman, 

2011, s. 413). Vi hade även kunnat, utifrån vårt syfte och frågeställningar, använda oss av 

enkäter eller strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod men då hade vi gått miste om 

en mer nyanserad och detaljerad återberättelse (Ahrne & Svensson, 2015, s. 38). Vi hade då 

behövt göra fler gissningar eller större förarbete kring medarbetarens uppfattning för att kunna 

skapa relevanta påståenden eller frågor, vilket hade kunnat gjort att enkätfrågorna blivit 

ledande. Då vi istället ville titta på fenomenet utifrån större flexibilitet och detaljrikedom blev 

det därmed mer relevant att låta medarbetare berätta mer fritt (ibid). 

Då vi ville att fokuset skulle ligga på informanten och vi inte ville att våra tidigare erfarenheter, 

bakgrund och förväntningar skulle påverka svaren allt för mycket, valde vi att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s. 415). Vidare så påverkade våra frågeställningar 

valet av intervjutyp då vi endast valt att fokusera på vissa teman inom fenomenet (ibid, s. 416), 

men samtidigt ville undvika att styra samtalet för mycket. Genom att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer kunde vi vara mer flexibla, både angående att låta informanten 

berätta mer självständigt men även angående intervjuguidens användning och struktur (ibid, s. 

413, 415). Detta gav oss också möjligheten att mer fritt ställa följdfrågor som annars kanske 

inte skulle ha berörts eller kommit naturligt (ibid, s. 413). Vårt val av datainsamlingsmetod 

gjorde även att vi kunde formulera om frågor som informanten hade svårt att förstå och därmed 

underlätta datainsamlingen (ibid, s. 415). Med andra ord hjälpte valet av datainsamlingsmetod 

oss att skapa ett gemensamt samtal med informanterna där denne mer fritt fick delta i samtalet 

istället för få en känsla av att delta i ett förhör (Alvehus, 2013, s. 83).  

4.4 Urval av informanter 
Frågor kring urval av informanter är inte alltid lätt att besvara. Vi, precis som alla andra 

forskare, ställdes inför frågorna “vilka kan hjälpa oss besvara vårt syfte och frågeställningar” 

och “hur många behöver vi intervjua”. När det gäller frågan om vilka som skulle delta föll sig 

detta naturligt i och med att vi hade fått tillträde till en avdelning på en myndighet som nyligen 

hade genomgått en rad interventioner. I och med denna kontakt begränsades urvalet av 

informanter både organisationsmässigt och geografiskt. Även avdelningens placering bidrog 
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till begränsningen av urvalsramen i och med att vi hävdade att vi skulle uppnå teoretisk mättnad 

utan att behöva besöka alla orter där myndigheten har kontor. Därmed blev det väsentligt att 

leta informanter på just den specifika avdelningen. När urvalsramen hade minskats ned utifrån 

geografiska aspekter blev det sedan en fråga om vilka individer på avdelningen som skulle 

utgöra urvalet. 

När det gäller kvalitativa studier menar Bryman (2011, s. 394) att det är vanligt med målstyrt 

urval och detta var något även vi i början planerade att använda. Genom att ta direkt kontakt 

med individerna, som vi visste kunde hjälpa oss att uppnå studiens syfte och besvara våra 

frågeställningar, hade vi kunnat gjort vårt urval utifrån Brymans (ibid) tankar. Detta blev dock 

en aning problematiskt då vi inte fick möjlighet att intervjua medarbetarna på arbetstid och vi 

insåg att det kunde de bli svårt att få tag i individer som ville avsätta privat tid för att delta. I 

samtal med vår handledare valde vi istället att använda oss av slumpmässigt urval då vi menade 

att detta skulle öka chansen för att individer ville delta. Vi hävdade även att denna urvalsmetod 

skulle minska risken för att vi bara fick kontakt med informanter med extrema åsikter åt något 

håll.  

Genom att först låta kontorschefen skicka ut ett allmänt informationsbrev (se bilaga 3), där vi 

informerade om studiens syfte och vad vi hoppades kunde bidra med, skapade vi en viss 

legitimitet bland medarbetarna, både för studien och för ett eventuellt deltagande. Efter det fick 

vi tillgång till en lista av mailadresser till alla avdelningens medarbetare. Med hjälp av en 

slumpgenerator funnen på internet (Random, 2017-11-22) slumpade vi sedan ut ett antal 

mailadresser från denna lista. Vårt främsta mål var inte att kunna generalisera, som målet ofta 

är i kvantitativa studier, utan vi ansåg att denna urvalsmetod var relevant då den kunde bidra 

till att individer kände sig både utvalda och ansvariga för att bidra till studien. Informanterna 

som hade blivit slumpade fick ytterligare ett mail med information och en förfrågan om att 

delta (se bilaga 4). Ett påminnelsemail skickades även ut till den delen av urvalet som inte 

svarat inom en vecka. Vid accepterat deltagande beslutade vi tillsammans med informanten om 

datum och plats för intervju. 

Det blev sedan en fråga om hur många som skulle utgöra urvalet. I varje studie vill man uppnå 

teoretisk mättnad, vilket man gör om ingen ny information kring fenomenet, deras teman och 

underkategorier samt kring relationen mellan dessa, framkommer (Bryman, 2011, s. 395). Men 

att i förväg veta hur många intervjuer som behövs för att uppnå teoretisk mättnad är inte lätt. 

Därför valde vi att från början utgå från ett urval på tio individer för att på så vis försöka få 

tillgång till olika uttalanden men vi försökte även under intervjuernas gång att vara 

uppmärksamma på om liknande utsagor kring olika kategorier var närvarande (ibid). Vi förde 

sedan en löpande diskussion kring om studien hade uppnått teoretisk mättnad eller om 

ytterligare studier behövs. Detta resulterade i att vi stod fast vid beslutet om tio intervjuer då 

detta utgjorde drygt 10 % av urvalsramen samt att liknande utsagor började uppstå. På grund 

av sjukdom kunde den 10:e respondenten inte delta i en intervju och således genomfördes det 

nio intervjuer. Intervjuer med informanter resulterade i ca 250 minuter samtal som sedan 

transkriberades ihop till ca 75 sidor skriven text. 
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Ett stort fokus inom nästintill all forskning är att bibehålla informanternas konfidentialitet, 

vilket också var fallet i vår studie. Alla informanters utsagor kodades och varje enskild individ 

tilldelades ett kodnamn, till exempel ”Informant 1”. Även avdelningen och dess ort 

utelämnades i denna studie för att bibehålla deras konfidentialitet. Genom att endast låta 

behöriga få tillgång till det icke-kodade materialet begränsades risken för igenkännande 

ytterligare. Med andra ord hade endast vi uppsatsskrivande tillgång till information rörande de 

enskilda informanterna och dess utsagor. Slutligen byttes även relevant pronomen ut mot ”hen” 

för att försvåra att empirin kopplas samman med enskilda individer. Vår argumentation kring 

användning av könsneutralitet understryks av att det finns forskning som poängterar att kön 

inte har någon större betydelse för en individs inställning till förändring (Đurišić-Bojanović, 

2016). 

4.5 Utformning av intervjufrågor 

Vid utformning av en intervjuguide är det av vikt att vara väl insatt i både den egna studiens 

syfte och frågeställningar men även i organisationen och det fenomen man vill bringa kunskap 

kring (Trost, 1997, s. 47; Bryman, 2011, s. 419). Därför valde vi redan tidigt att föra en 

diskussion kring vårt syfte och våra frågeställningar, och fråga oss vad för kunskap som 

behövdes för att besvara dessa (Bryman, 2011, s. 419). Detta resulterade i att vi ville ställa 

frågor som skulle generera fria svar på hur medarbetaren upplever lärmöjligheterna i samband 

med en organisationsförändring. Fokus skulle alltså ligga på att låta medarbetare svara fritt, att 

vi inte skulle styra samtalet i för stor grad samt att fokusera på frågeområden som berör just 

olika typer av lärande och vad som medarbetaren anser främjar och hindrar lärande. Därmed 

blev en fast frågeguide inte relevant. 

Vissa metodförfattare menar att intervjuer mer ska ha en frågeguide som består av teman istället 

för faktiska frågor (Trost, 1997, s. 47) men vi valde istället att följa Brymans (2011, s. 415) 

tankar om att ha mer öppna frågor förberedda. Detta gjorde att vi ville konstruera en 

intervjuguide som hade förberedda frågor men där det gick att anpassa frågorna efter 

respondentens svar. Därmed konstruerade vi en intervjuguide som hade ett tydligt flöde men 

där frågor kunde uteslutas om de redan besvarats (ibid). Vissa av våra frågor kunde dock 

klassificeras som slutna frågor, (Jönsson, 2004, s. 103) exempelvis fråga 11. Detta valde vi, 

trots att vissa argumenterar att slutna frågor bör undvikas om man vill att informanten ska 

berätta fritt, då vi menade att det var av nödvändigt eftersom vi ville undvika att diskutera 

områden som var irrelevanta för den enskilde informanten. Detta följdes dock alltid av en 

uppmuntran om att informanten ska berätta mera eller av en öppen fråga. Exempelvis ställde 

vi frågan: I samband med förändringen, skedde det någon sorts utbildning eller insats för att 

utveckla ditt kunnande på arbetsplatsen?. Men valde sedan att tillägga Exemplifiera gärna om 

informanten inte självmant gav en mer utförlig förklaring. 

Som tidigare nämnt valde vi att utforma intervjuguiden utifrån studiens syfte och 

frågeställningar men teorin utgjorde även en viktig del i skapandet av frågor. Detta resulterade 

i att vi delade in frågeguiden i tre olika delar: inledande frågor, mellanliggande frågor och 

avslutande frågor (Bryman, 2011, s. 423). I de inledande frågorna ställde vi frågor som berörde 

mer bakgrundsinformation för att skapa oss en bild av informantens roll i organisationen och 

dennes syn på organisationsförändringen. I de mellanliggande frågorna gick vi in på frågor som 
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berörde lärande och informantens upplevelse av lärmöjligheter i samband med 

organisationsförändringen. Detta genererade två olika teman hämtade från teorin: informellt 

och formellt lärande. Inom dessa teman skapades frågor som förhoppningsvis skulle generera 

information rörande medarbetarens uppfattning kring vilka nivåer av lärande som existerar. De 

avslutande frågorna syftade till att främst frambringa information kring en eventuell förändring 

av medarbetarens syn och förståelse av organisationsförändringen men avsåg även att ge 

informanten möjlighet att göra tillägg kring aspekter som kanske hade missats. Två andra 

teman utgjorde även en mer övergripande grund i vår konstruktion av intervjuguiden, Mentala 

inställningar och Delaktighet. Även dessa var hämtade från teorin. Dock valde vi att inte låta 

dessa två teman utgöra egna delar av frågeguiden utan vara inkluderade i intervjuguidens alla 

delar (se bilaga 1). Dessa teman resulterade i att både deskriptiva och strukturella frågor 

användes (Ahrne & Svensson, 2015, s. 46) 

Tabell 1: Exempel på intervjufrågornas uppbyggnad (se bilaga 1 för fullständig intervjuguide) 

Inledande frågor 

 

Mentala inställningar Lärnivå Delaktighet 
Berätta om första gången du hörde 

att talas om det nya 

kontorslandskapet och 

digitaliseringen. - minns du vad 

du tyckte om det då? 

Har du och ditt arbete påverkats av 

det nya kontorslandskapet? 

Berätta hur. 
 

 

Vad var syftet med 

förändringarna? 

 

Mellanliggande frågor – formellt lärande 
 

Mentala inställningar Lärnivå Delaktighet 
I samband med förändringen, 

skedde det någon sorts utbildning 

eller insats för att utveckla ditt 

kunnande på arbetsplatsen? 
 

Hur uppfattar du dessa insatser? 

(ses till frågan om utbildningar, till 

höger) - om negativt, hur upplever 

du att insatsen skulle kunna gjorts 

istället? 

 

Hur upplevde du möjligheten att 

påverka innehållet i utbildningen?  
 

Mellanliggande frågor – informellt lärande 

 

Mentala inställningar Lärnivå Delaktighet 
 

-  

Fanns det något samarbete mellan 

dig och dina kollegor i 

utformningen av det nya 

arbetssättet? 

 

-  

Avslutande frågor 

 

Mentala inställningar Lärnivå Delaktighet 
Vad har du för uppfattning kring 

det nya kontorslandskapet nu när 

du har jobbar i det ett tag? 

 

Är det något angående det nya 

kontorslandskapet/digitaliseringen 

i relation till din anpassning som 

vi inte har tagit upp och som du 

vill tillägga? 

Upplevde du att det fanns 

möjlighet för dig att påverka 

förändringsarbetet? 

 

 

Avslutningsvis försökte vi under hela konstruktionen av intervjuguiden att använda ett språk 

som skulle minska det tolkningsproblem som lätt uppstår vid användning av semistrukturerade 

intervjuer. Vi försökte utgå från informanternas bakgrund, erfarenheter och vokabulär när vi 
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formulerade våra intervjufrågor (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 174). Till exempel gjorde vi ett 

medvetet val att undvika att använda begreppen ”informellt lärande” och ”formellt lärande” då 

dessa kan vara svåra att förstå utanför det pedagogiska paradigmet. Detta i ett försök att minska 

effekten av de individuella tolkningar som alltid är närvarande när en individ besvarar frågor 

(Ahrne & Svensson, 2015, s. 53). Vi försökte även uppmana respondenten att använda sig av 

exempel i sina utsagor för att på så vis minska eventuella tolkningsmissar från vår sida. Ett 

exempel på detta är: När ni precis hade flyttat till det nya aktivitetsbaserade kontorslandskapet, 

hur sökte du information kring det när du kände dig osäker? Exemplifiera gärna. 

4.6 Provintervju 

Innan vi skulle genomföra intervjuerna på myndigheten valde vi att testa intervjufrågornas 

tydlighet och greppbarhet i en provintervju och på så vis försöka bidra till studiens kvalité 

(Ahrne & Svensson, 2015, s. 44). Denna provintervju gjordes med en bekant till 

uppsatsskrivarna och som jobbar inom organisationen. Intervjun tog plats utanför arbetstid och 

i en lokal som inte var knuten till organisationen. Fokus låg främst på att se vilka tolkningar 

frågornas formulering skapade samt att det gav oss en möjlighet att öva på att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Detta gjorde att vi inte lade någon större vikt vid tidpunkt och 

plats. Vi insåg redan tidigt i intervjun att frågorna i sig var en aning svåra att förstå för en 

individ som inte var påläst inom pedagogik och att det därmed krävdes en hel del av oss som 

intervjuare för att leda informanten genom samtalet. Därför valde vi att granska existerande 

frågeformulär ytterligare för att se om någon fråga kunde skrivas om. 

Vad vi dock kom fram till var att vi inte skulle skriva om frågorna, då detta kunde göra att vi 

började styra samtalet för mycket och då detta krävde antagningar kring vad för lärande som 

fanns. Istället valde vi att mer aktivt försöka skapa ett samtal med informanten kring frågorna 

och på så vis försöka hjälpa dem att knyta frågan till sitt yrke (Kvale & Brinkman, 2014, s. 

165). Till exempel valde vi att först ställa en mer övergripande fråga så vi sedan kunde försöka 

ställa följdfrågor utifrån individens svar eller föra en diskussion som skulle hjälpa individen att 

besvara frågan. Vi var medvetna om att detta kunde bli en utmaning, då vi inte har en stor 

erfarenhet av att leda intervjuer, men vi ansåg att detta var bättre än att riskera att vi började 

ställa intervjufrågor som var baserade på antaganden och gissningar. Vidare insåg vi vikten i 

att spegla och aktivt lyssna för att på så vis undvika missförstånd (Jönsson, 2004, s. 107). Vid 

provintervjun blev detta väsentligt gällande en fråga vars svar vi först långt senare speglade 

och då insåg att vi hade missförstått. 

4.7 Genomförande 

Även vid själva genomförandet är det viktigt att vara uppmärksam på aspekter som kan påverka 

studiens resultat. Dessa aspekter kan beröra både praktiska aspekter som miljön och tillträde 

men även mer kognitiva aspekter likt informantens stressnivå och andra störande moment 

(Kvale & Brinkman, 2014, s.136). Det första vi gjorde var att kontakta den individ på 

myndigheten som vi hade en personlig relation till för att få tillgång till vidare kontaktuppgifter. 

Dessa kontaktuppgifter rörde någon inom organisationen som hade befogenheter att låta oss 

genomföra studien. Vi fick här kontakt med en av de teamledare som fanns på den avdelning 

som vi sedan kom att utgå från. Hen förde här vidare vår förfrågan om tillträde till 
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myndighetens lokala ledningsgrupp som gav oss klartecken att kontakta de anställda men på 

villkoret att intervjuerna skulle ske utanför arbetstid. 

I fortsatta diskussioner som gjordes tillsammans med kontaktad teamledare beslutades det att 

all fortsatta kontakt skulle gå genom kontorsansvarig då hen hade mer befogenheter att fatta 

snabba beslut rörande vår studies genomförande. Vi bokade då ett möte med hen för att få 

tillgång till en maillista rörande de anställda på avdelningen och på så vis komma i kontakt 

med framtida informanter. 

Vår ursprungstanke var att vi skulle ha personliga möten med alla informanter för att på så vis 

kunna påverka miljön som intervjun gjordes i samt för att försöka läsa av individens 

sinnesstämning under intervjun, men detta visade sig en aning problematisk. Då många av 

informanterna hade en önskan om att slippa stanna kvar på kontoret efter arbetsdagens slut och 

därmed efterfrågade telefonintervjuer blev detta nödvändigt. Därför utfördes fem av nio 

intervjuer via telefon. Allt för att inte tappa värdefulla informanter. Resterande intervjuer 

genomfördes i olika konferensrum på myndighetens egna kontor, detta för att försöka skapa en 

trygg, ostörd och lättillgänglig miljö för informanten. Alla intervjuer spelades in, efter 

godkännande från informanten, med hjälp av inspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner. 

Vid telefonintervjuerna fick informanten ge ett muntligt samtycke som spelades in medan vid 

de personliga mötena fick de skriva på ett samtyckesformulär (se bilaga 2). 

Vi hade en önskan om att alla intervjuer skulle genomföras av båda uppsatsskrivarna, men på 

grund av både tekniska och personliga faktorer var detta inte möjligt utan endast två av de nio 

intervjuerna genomfördes på detta vis. Resterande genomfördes enskilt, vilket vi var medvetna 

om kunde komma att påverka slutresultatet. Intervjuerna var utspridda på en intervall av 

ungefär 8 arbetsdagar eftersom vi ville vara flexibla till när informanten hade möjlighet att 

ställa upp. 

Något annat som vi hade i åtanke var vad Jönsson (2004, s. 108) kallar aktivt lyssnande då vi 

verkligen ville försöka förstå vad informanten uttryckte samt för att vi ville låta dem ta sig tid 

att tänka och formulera sina svar. Med andra ord var vi inte rädd för tystnad som uppstod och 

försökte på ett genuint sätt att förstå vad informanten verkligen menade, allt för att få så valid 

och relevant information som möjligt. 

4.8 Bearbetning 

För att kunna tolka den transkriberade empirin och skapa en samhällsvetenskaplig analys krävs 

det bearbetning i form av att man sorterar, reducerar och argumenterar kring det insamlade 

materialet (Ahrne & Svensson, 2015, s. 220). I enlighet med Braun och Clarke (2006, s. 77) 

argumentation har vi därför valt att använda tematisk analys i vår bearbetning då detta ger oss 

möjlighet att på ett flexibelt men ändå teoretiskt sätt ta oss an materialet. 

När alla nio intervjuer var transkriberade inledde vi arbetet med att kategorisera och tematisera 

utsagorna. Precis som Braun och Clarke (2006, s. 87) föreslår började vi med att endast läsa 

igenom alla transkripter helt utan att anteckna eller kommentera, för att på så vis säkerställa att 

vi var bekanta med materialet innan bearbetningen började. Vi valde även att ta utgångspunkt 

i ett abduktivt angreppssätt vilket gjorde att vi inte läste på kring den teoretiska grunden innan 
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vi började bearbeta materialet, men eftersom teorin låg till grund för de intervjufrågor vi använt 

oss av hade vi inte ett helt induktivt angreppssätt (Ahrne & Svensson, 2015, s. 219). Vårt mål 

var att försöka minska den teoretiska påverkan, i alla fall den inledande fasen, av vår 

tematisering. 

Efter att vi hade bekantat oss med materialet gjorde vi initial kodning (Braun & Clarke, 2006, 

s. 88). Vi läste igenom materialet ytterligare ett par gånger men då gjorde vi anteckningar kring 

ord och tankar som dök upp vid genomläsningen. All kommentering var väldigt övergripande 

och lyfte endast information kring informanternas utsagor som kunde vara av relevans för våra 

frågeställningar. När vi sedan gjorde den fokuserade kodningen (Ahrne & Svensson, 2015, s. 

219) grupperades dessa anteckningar ihop till 15 olika grupperingar: initial inställning till 

förändring, fysisk arbetsmiljö, arbetets utformning, beroende av andra, teknikhjälpmedel, 

lokalens utformning, programhjälpmedel, påverkansmöjligheter, stöd från ledning, stöd från 

chefer, stöd från varandra, samarbete, informationstillgång, formellt lärande och informellt 

lärande. Därmed var vi redo att börja överlägga hur relationen mellan dessa underkategorier 

såg ut och vilka teman som skulle kunna bli relevanta (Braun & Clarke, 2006, s. 91). 

Efter detta sammanställde vi alla kommentarer, gjorda på både implicita och explicita 

tolkningar, och insåg att vissa anteckningar överlappade varandra. Det blev därmed nödvändigt 

med vad Braun och Clarke (ibid) kallar “överläggning av teman”, eller i vårt fall överläggning 

av kategorier. Detta resulterade i att en del av ovannämnda grupperingar slogs ihop. Delar ur 

lokalens utformning och stöd från varandra slogs ihop med kategorin samarbete. Formellt och 

informellt lärande vävdes in i ett flertal av de andra kategorierna. Teknikhjälpmedel, 

programhjälpmedel, delar ur formellt lärande och kvarvarande delar ur lokalens utformning 

bildade den nya underkategorin Hjälpmedel. Det framkom även att många av kategorierna sågs 

som både främjade och hindrade för medarbetarens lärande, beroende på situationen. Detta 

noterades i grupperingen av varje underkategori.  

Efter att vi hade arbetat fram sammantaget nio kategorier valde vi att läsa genom vår teoridel 

för att ha dessa teorier färskt i minnet när vi började med själva tematiseringen. Med hjälp av 

den teoretiska grunden ämnade vi att bättre kunna förstå och argumentera kring empirin (Ahrne 

& Svensson, s. 219, 231). Vi grupperade sedan ihop de teman som inte helt uteslöt varande 

utan delvis berörde aspekter som kunde grupperas ihop. Detta resulterade i tre huvudteman 

som har sin grund i både teorin och empirin (Braun & Clarke, 2006, s. 92): Stöd från 

organisationen, Delaktighet och Människan i organisation. I och med att den initiala 

kommenteringen var gjord utifrån de mönster vi kunde se i empirin och inte utifrån teorin, 

blandades de teoretiska delarna från frågeguiden in i alla de underkategorier som uppstod. 

Teorin blev därmed ett hjälpmedel för att tolka de empiriska mönster vi hittade istället för att 

utgöra grunden i vår bearbetning. De tre slutgiltiga teman har således alla delar från 

frågeguidens teoretiska referensram och teorin utgör därmed kopplingen mellan frågeguiden 

och vår tematisering. Dock användes teorin i olika stadier i de olika processerna. Exempelvis 

finns det utsagor som går att relatera till det teoretiska begreppet delaktighet både i temat 

Delaktighet som såväl de andra två huvudtemana, Stöd från organisationen och Människan i 

organisationen. Empirin inom dessa teman har sedan tolkats utifrån vår teoretiska 

utgångspunkt för att på så vis försöka besvara våra frågeställningar. 
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Stöd från organisationen inkluderar utsagor om hur medarbetare har uppfattat stödet, i form 

av från cheferna, de tekniska hjälpmedel och formella utbildningar som tillhandahållits samt 

den upplevda fysisk arbetsmiljön. 

Delaktighet lyfter empiri gällande medarbetarnas delaktighet, i form av initiala inställningar 

till förändringen, hur de har sett på inflytandet de kunnat ha och informationsflödet som varit. 

Människan i Organisationen innefattar utsagor om interaktionen mellan medarbetarna, då 

främst i form av ett beroendeskap, samarbete och integration av nya medarbetare. 

 

Figur 1-Tematisering 

4.9 Reflektion över metod 

Under hela arbetet med vår undersökning har vi haft begränsande omständigheter att ta hänsyn 

till och som i sin tur har påverkat vissa val i processen. I och med att vi skulle utföra 

intervjuerna utanför informanternas arbetstid, var vi tvungna att ta ställning till vissa aspekter. 

En aspekt vi tvingades diskutera var om vi skulle vara en eller två som höll i intervjun. En risk 

med att vara två intervjuare var att informanten skulle kunna uppleva det mer som ett förhör 

och på så vis kunde detta påverka svaren (Trost, 1997, s. 44). Var det istället en person som 

höll i intervjun fanns risken att vissa följdfrågor missades, detta då det är lätt att fastna i 

intervjuguiden och endast fokusera på nästa fråga istället för att lyssna på vad informanten 

faktiskt säger. Det skulle inte heller finnas någon annan att diskutera tolkningar från intervjun 

med och det skulle därmed ta längre tid för båda att lära känna allt material (ibid, s. 43). Med 

dessa diskussioner som utgångspunkt valde vi att vi skulle vara två intervjuare på så många 

intervjuer som möjligt, men på grund av olika omständigheter så tvingades vi att vara en 

intervjuare vilket resulterade i att majoriteten av intervjuerna genomfördes med endast en 

intervjuare. Dock har vi haft detta i åtanke vid tematiserings- och analysarbetet. 

En annan diskussion vi förde var om vi skulle använda oss av telefonintervjuer eller om vi bara 

skulle ha intervjuerna via personliga möten med informanterna. Vi hade blivit lovade av 

kontorschefen att få använda myndighetens lokaler för att utföra intervjuerna, så länge det 

skedde utanför medarbetarnas arbetstid. Detta såg vi som en aspekt som skulle underlätta för 
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informanterna och ge större möjligheter för dem att delta. I en personlig intervju hade vi även 

en större möjlighet att påverka omgivningen och se till att det var så få störande moment som 

möjligt (Trost, 1997, s. 42). Dock fanns alltid risken att informanterna påverkas av intervjuaren 

vid ett personligt möte, exempelvis via gester eller ansiktsuttryck vilket kunde göra att de gav 

de svar de tror att vi vill höra (Bryman, 2011, s. 229). I en telefonintervju däremot hade vi 

ingen påverkan på deras omgivning och informanten kunde således bli störda och påverkade 

av det som hände runt omkring. Om vi däremot även skulle använda oss av både 

telefonintervjuer och personliga intervjuer såg vi en större chans att fler informanter skulle 

kunna delta. Vad som även stödjer vår argumentation är Brymans (2011, s. 432) diskussion om 

att det endast finns en marginell skillnad på svaren man får i en telefonintervju och personligt 

möte. 

Något annat som kan påverka resultatet är arbetsbelastningen för de anställda vid 

datainsamlingen. Vi var medvetna om att perioden som vi ville genomföra dessa intervjuer, var 

den mest hektiska för medarbetarna på hela arbetsåret och det skulle således kunna påverka om 

de hade möjlighet att ställa upp på en intervju eller inte. Men i och med att vi var begränsade i 

när vi fick hålla intervjuerna med medarbetarna från organisationen, var det också något som 

påverkade valet att använda oss av två intervjutekniker. Men självklart är vi medvetna att de 

olika intervjuteknikerna kan ha genererat olika kvaliteter på det insamlade materialet. Dock var 

det här något som vi ansåg svårt för oss att utreda vidare utan ytterligare studier. 

En annan diskussion som kan vara bra att lyfta är att, eftersom vi endast var intresserade att 

studera medarbetarnas perspektiv, avstod vi från att intervjua några chefer i denna studie. Hade 

chefer från högre upp i hierarkin deltagit i intervjuer hade det belyst förändringarna från en 

annan synvinkel. Utifrån detta perspektiv kan vi bara föra en diskussion kring medarbetarens 

uppfattningar och tankar, och inte hur dessa samspelar med intentionerna hos ledningen i och 

med förändringarna som är gjorda. Perspektivet som använt har således påverkat studiens 

genomförande och resultatet. 

4.10 Tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som är vanliga i kvantitativa forskningar för att titta på 

kvaliteten av en undersökning (Bryman, 2011, s. 351). Däremot finns det många forskare som 

menar att dessa begrepp inte bör användas i en kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 351; 

Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295; Alvehus, 2013, s. 122). Vi har istället använt oss av 

begreppen tillförlitlighet, trovärdighet och pålitlighet (Bryman, 2011, s. 353; Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 24). Vi har även använts oss av en kvalitativ ansats där analyseringen och 

tematiseringen har utgått ifrån forskningsfrågorna som vi har ställt och från vår teori. Detta har 

vi gjort med förhoppningen att, i och med att vi har försökt skapa en tydlig koppling till teorin 

och de begrepp vi har använt oss av, ökar studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

Studiens trovärdighet handlar om att vi som forskare ska anses vara trovärdiga när vi beskriver 

den sociala verkligheten vi säger oss undersöka och att resultaten ska uppfattas som trovärdigt 

i andras ögon (Bryman, 2011, s. 354; Ahrne & Svensson, 2015, s. 24). Vi har försökt att vara 

så tydliga som möjligt i redogörelserna för hur vi har genomfört studien, för att andra på ett lätt 

sätt ska kunna ta del av hur vi har resonerat kring våra metodval. Detta menar vi har även stärkt 
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vår studies kvalitet (Ahrne & Svensson, 2015, s. 25). Vi har även försökt att vara så 

uttömmande som möjligt i vår beskrivning av analysen av datamaterialet. Tematiseringen av 

intervjuerna har gjorts med utgångspunkt i teori för att försöka besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar och vi belyser detta med hjälp av citat från empirin. Genom att ha våra 

frågeställningar i fokus har vi försökt skapa en röd tråd genom hela arbetet för att andra på ett 

lättare sätt ska kunna följa våra tankar kring arbetet och på så sätt öka tillförlitligheten, 

trovärdigheten och pålitligheten av vår studie. 

Ytterligare ett sätt man kan öka studiens trovärdighet är att titta på möjligheterna till 

generalisering av resultaten (Ahrne & Svensson, 2015, s. 26). I kvalitativa studier är urvalet 

ofta inte slumpmässigt eller av en stor kvantitet och då kan det vara svårt att hävda att resultatet 

av studien är generaliserbart eller överförbart till andra miljöer än den studerade. Resultatet 

skulle däremot kunna vara överförbart till andra liknande situationer och grupper med liknande 

förutsättningar (ibid). Vi vill dock poängtera att resultatet endast bör ses som indikation på vad 

medarbetare inom liknande kontexter kan ha för upplevelser av lärmöjligheter i samband med 

en organisationsförändring, men att detta inte är någon garanti. Vidare skulle vårt resultat även 

kunna generaliseras utifrån teorin och kvaliteten i slutsatserna man kan dra utifrån teorin, 

istället för att generaliseras till en hel population (Bryman, 2011, s. 369). Då vi slumpmässigt 

fick välja ut informanter från en mejllista, ökar möjligheten till generaliserbarhet och 

överförbarhet till andra miljöer. Detta eftersom vi har större chans att få tag i en mer varierad 

blandning av informanterna och en större representativitet i populationen. 

Vår avsikt med denna undersökning har däremot inte varit att kunna generalisera resultatet till 

andra grupper eller situationer, utan vi ville öka kunskapen om medarbetarnas syn på deras 

möjligheter att lära när det sker en organisationsförändring. Däremot kan kanske de mönster vi 

hittade i vår analys av empirin hjälpa till att öka förståelsen av medarbetarnas syn i andra 

organisationer som står inför liknande förändringar, i likhet med det som Larsson (2009, s. 32) 

kallar för “generalization through context similarity”. 

4.11 Etiska överväganden 

När man genomför en studie, både kvantitativ och kvalitativ, så följer vissa etiska krav både på 

själva forskaren men även gällande forskningens inriktning och genomförande 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 12). Med andra ord behöver man göra överväganden både kring hur 

man behandlar deltagarna och empirin men även kring forskarens ansvar gentemot själva 

forskningen och dennes egna roller inom forskningsförfarandet. Därmed finns det fyra olika 

krav som bör diskuteras och bemötas: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet. 

När det gäller informationskravet är det av vikt att man informerar deltagarna kring studiens 

syfte (Bryman, 2011, s. 131) vilket vi valde att göra både i de två informationsbrev som 

skickades ut men även vid intervjutillfällets början (se bilaga 3 och 4). Fortsättningsvis är det 

nödvändigt att informera informanterna om att deras deltagande är frivilligt, vad deras roll är i 

genomförandet av datainsamlingen och att deltagandet kan närsomhelst avslutas (Bryman, 

2011, s. 131). Genom att vi uttryckligen informerade, i både informationsbreven och vid 

intervjutillfället, att deltagandet var frivilligt och att respondenten närsomhelst kunde välja att 
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avsluta sitt deltagande anser vi att denna del av informationskravet är uppfyllt. Vi valde även 

att vid intervjutillfället muntligt informera respondenterna om dennes roll i studien, både 

utifrån studien syftet samt att vi främst var intresserad av informantens uppfattning. 

Avslutningsvis anser vi att detta krav även uppfylls i och med att vi gav respondenterna tillgång 

till våra kontaktuppgifter och därmed fick möjlighet att ställa ytterligare frågor. 

Gällande samtyckeskravet finns det krav på forskaren att denne ska informera deltagarna om 

deras rätt att själva bestämma över deras deltagande i studien (Bryman, 2011, s. 132). Detta 

gjordes både skriftligt i informationsbreven och muntligt vid intervjutillfället. Vidare 

informerades informanten om att denne kunde välja att avstå från att svara på vissa frågor. 

Angående det tredje kravet, konfidentialitetskravet, menar Bryman (ibid) att det är av vikt att 

det insamlade materialet behandlas med yttersta försiktighet och att endast behöriga har 

tillgång till det. Genom att vi redan tidigt separerade det insamlade materialet från arbetet med 

slutprodukten, sparade på olika mailadresser, arbetade vi för att i så stor grad som möjligt 

säkerhetsställa att materialet inte kan kopplas till enskilda individer. Vidare valde vi att koda 

materialet för att garantera detta ytterligare. Myndigheten fick även återkommande vara en del 

i beslutet av till vilken grad organisationen namn och annan väsentlig information skulle kodas, 

detta för att vi på så vis kunde arbeta aktivt med att skydda informanterna från skada (Bryman, 

2011, s. 133). Slutligen beslutade vi att radera existerande röstmaterial när rapporten väl 

publicerats på DIVA-portalen. Genom att vi informerade deltagarna om ovannämnda, anser vi 

att vi har arbetat för att uppnå detta krav. 

Slutligen bör nyttjandekravet bemötas och bearbetas. Detta krav uttrycker att informanten bör 

få information kring vad det insamlade materialet ska användas till (Bryman, 2011, s. 132). 

Gällande denna studie var vi väldigt tydliga med både studiens syfte och vad materialet skulle 

användas till, både i vår mailkonversation med vår kontaktperson på myndigheten, i de 

utskickade informationsbreven och vid själva intervjutillfället. Slutligen valde vi att informera 

deltagarna om att godkänd studie kommer att publiceras på DIVA-portalen. Allt för att 

tydliggöra vad det insamlade materialet skulle komma att användas till. Genom denna 

transparens undvek vi att vilseledda deltagarna gällande studiens syfte (2011, s. 138). 
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5.0 Resultat/Analys 
I denna del kommer det insamlade intervjumaterialet att presenteras. De teman som uppstod 

under bearbetningen kommer att användas som utgångspunkt i följande presentation samt att 

de kommer utgöra strukturen i följande del. Dessa teman är Stöd från organisationen, 

Delaktighet och Människan i organisationen. I följande text ämnar vi även besvara studiens 

frågeställningar. 

5.1 Stöd från organisationen 

Detta tema beskriver de olika utsagor kopplat till stöd som går att återfinna i intervjuerna. Det 

här stödet återfinns som uttryck i en känsla av, eller avsaknad av, stöd från chefer och ledning. 

Stöd i form av tekniska hjälpmedel eller som en avsaknad av stöd i relation till förändrings-

processen i form av den platsbrist som många medarbetare upplever, är även de former av stöd 

som utgör detta tema. Med andra ord binds detta tema ihop av hur olika typer av stöd påverkar 

lärandet i samband med en organisationsförändring. 

5.1.1 Stöd från chefer 

Ledarens roll i en förändringsprocess är en viktig förutsättning för medarbetarnas lärande. De 

ska vara en person som medarbetarna kan vända sig till, om behovet skulle uppstå. Denna 

underkategori redogör således för informanternas utsagor gällande deras upplevelser av stödet 

från chefer och ledning. Kring detta framkom två olika ståndpunkter. Vissa upplevde att de fått 

det stöd de önskade sig medan andra uttryckte att de har upplevt en stor avsaknad av stöd från 

chefer i implementeringen av det nya aktivitetsbaserade kontorslandskapet.  

De olika åsikterna bottnar ofta i hur informanterna hade olika typer av förväntningar på det 

stöd de förväntade sig att få från chefer och ledning. Återkommande utsagor poängterar att det 

fanns medarbetare som ansåg att stödet från chefer och ledning har varit tillräckligt och därmed 

positivt. 

IF4: Jo men vi har väl haft ganska mycket… Vi har ju haft hjälp från bland annat IT i [stad], som har 

kommit hit, när vi har gjort… Nu hade vi en nyinstallation av Windows 10 till exempel, och då kommer de 

hit och… Först installerar de på alla dagen innan och sen kommer de hit och springer runt och hjälper till. 

Det har fungerat jättebra faktiskt. De har varit ganska på också på det här sättet att jobba (på grund av 

olika omständigheter) … Så de vill väl att det ska funka... och det har det väl gjort. 

Med andra ord fanns det medarbetare som upplevde ett generellt stöd från chefer och 

organisationen i stort. Det skapas en bild av att vissa medarbetare har fått det stödet de har sökt 

och önskat från sina chefer, genom att cheferna är lyhörda för medarbetarnas behov. Detta 

tolkar vi som att medarbetarnas egna förväntning har underlättat lärandet då de känner att 

cheferna försöker hjälpa till så gott de kan med de verktyg de har att erbjuda. Sett utifrån 

Nilsson et al. (2011, s. 80) tankar om informellt lärande så bidrar chefernas stöd, exempelvis i 

form av teknisk hjälp, till att medarbetaren både kan lära sig de nya organisations-

förändringarna genom det vardagliga arbetet men även genom samtal med andra. 

Dock fanns det andra medarbetare som istället hävdade att stödet från cheferna var bristfälligt 

och att det därmed hindrade anpassningen till interventionerna. Denna avsaknad av stöd 

återfanns främst i diskussioner kring införandet av det aktivitetsbaserade kontorslandskapet. 



29 
 

IF6: Nä, det tycker jag faktiskt att de hanterade väldigt dåligt… Särskilt övergången till det nya 

landskapet… Det kom typ veckan innan jul förra året.. ehm… så fanns det till exempel inga chefer på 

plats… och alla var så här.. hur ska jag koppla in datorn, var ska jag sitta, hur ska jag tänka, hur funkar 

det här, skärmarna funkar inte, datorn är ny… du vet, allt var nytt. Plus kontorslandskapet, man hittade 

ingen plats… (...) Så flera mådde jättedåligt i flera veckor eller alltså i månader.. och när man tog upp det 

och sa sen att det är många som mår dåligt fick man tillbaka: ”nä det tror jag inte”. 

Det går således att argumentera att det finns en önskan om ett större stöd från cheferna vid 

införandet av det nya kontoret och som här fungerar hindrande för medarbetarens lärande. Detta 

stöd gäller inte endast mer tekniska aspekter utan även den känslomässiga biten. Då 

medarbetarna upplevde att det fanns få chefer på plats vid initieringen av denna organisations-

förändring fanns det inte möjlighet för medarbetaren att ta hjälp av cheferna för att lära. Med 

detta i åtanke går det att argumentera att avsaknad av chefsstöd vid initieringen av 

organisationsförändring hindrade det informella lärandet (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & 

Davidsson, 2011, s. 80) och därmed påverkade förändringarnas framgång negativt. 

5.1.2 Hjälpmedel 

Det fanns även stöd inom organisationen i form av olika hjälpmedel. Under intervjuernas gång 

framkom det många exempel på detta och som påvisade att hjälpmedlen har fungerat främjande 

för medarbetarnas lärande i förändringsprocessen. Man kunde se att en övervägande del av 

utsagorna var positiva gällande de olika hjälpmedlen, men samtidigt framkom det även vissa 

negativa aspekter rörande verktygen.  

Något som alla informanter lyfte var den tekniska biten i deras arbete. Informanter var av 

åsikten att tekniken var något som fungerade bra och hade hjälpt dem att lära sig arbeta med 

det nya arbetssättet. Vissa informanter hade med hjälp av de nya tekniska hjälpmedlen, 

exempelvis att de numera arbetar digitalt och väldigt sällan använder papper, utvecklat nya 

arbetsrutiner. 

IF8: (...) Så det har öppnat andra… andra sätta att jobba på och inte bara när man sitter hemifrån utan 

också när man är på resande fot, man har sett till att fixa det där digitala, så att allt fungerar så att man 

kan arbeta på distans, och det har inte varit så bra tidigare. Men nu känner jag att det där är perfekt, man 

kan sitta var som helst. 

Det var fler informanter som höll med om att de nya arbetssätten hade gjort att det var både 

enklare och mer accepterat att arbeta hemifrån eller från annan plats om det var nödvändigt. 

Informanterna menade att om man sitter någon dag hemma för att kunna arbeta ostört och 

kunna jobba igenom större och svårare arbetsuppgifter, kände man sig mer tillgänglig när man 

väl sen satt på kontoret. Enligt Nielsen och Simonsen Abildgaard (2013, s. 281) har 

medarbetarna stor påverkan på förändringens slutresultat, då det är dem som genomför och 

arbetar i förändringen. Denna typ av anpassning till de nya förhållandena, har således påverkat 

utfallet av förändringen. De har tagit de hjälpmedel som gjorts tillgängliga och börjat använda 

dem på ett sätt som fungerar bra för både dem och organisationen. Därmed går det att 

argumentera att de tekniska hjälpmedlen har bidragit till lärande både gällande anpassning till 

förändringarna men även till lärande i det vardagliga arbetet. Dock måste vi påpeka att det 

fanns några informanter som var missnöjda med tekniken i relation till tanken om att planera 

var man ska sitta utifrån den arbetsuppgift som ska utföras.  
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IF6: (...) Poängen med att ha en laptop är att om det kanske ringer, och så måste man gå och så kan man 

bara rycka ur sladden och gå iväg, men det kan man inte... Då dör alla program och allt fryser, allt som 

inte är sparat försvinner så man måste stänga ner alla program och stänga av datorn och sen kan man dra 

ur datorn och gå vidare.  

Att det var svårt att byta plats på kontoret var ett problem som togs upp av flera av 

informanterna. Många tog upp att det tar för lång tid att byta arbetsplats så istället sitter de kvar 

på samma plats hela dagen, för att på så vis slippa den ineffektiva tid det tar att byta arbetsplats. 

Vid vissa tillfällen, exempelvis vid telefonsamtal och man måste flytta sig från sin plats, blev 

verktygen inte ett hjälpmedel utan något som tog tid och hindrade dem i arbetet och därmed ett 

hinder för lärande. Med andra ord fanns det en önskan om att det skulle gå snabbare och 

smidigare att byta arbetsplats, då detta skulle göra anpassningen och lärandet av det nya 

kontorslandskapet enklare. 

Ett annat hjälpmedel som många informanter tog upp var att de hade börjat använda ett program 

som heter OneNote och att de hade fått hjälp i hur man använde programmet genom en kurs 

som myndigheten ordnade åt dem.  

IF2: Vi har ju, det finns ett verktyg som heter OneNote också som är för oss ganska nytt, att använda. Där 

kan man komplettera vårt ärendehanteringssystem, med att ha anteckningar i ärenden på ett mer 

strukturerat sätt. Och det ersätter ju egentligen kollegieblocket, på ett väldigt effektivt sätt 

Informanterna som pratade om detta program var överens om att det var ett bra verktyg som 

har hjälpt dem att sortera upp och strukturera deras vardag. Dock fanns det flera informanter 

som menade att uppgifts-funktionen i Outlook inte fungerade för deras typ av arbetsuppgifter. 

Att de sedan fick möjlighet att börja använda OneNote istället och dessutom få en kurs i hur 

programmet skulle användas gav informanterna en känsla av de blev hörda och att de faktiskt 

kunde påverka och vara delaktiga i hur arbetsuppgifterna bäst kan utföras. I detta kan vi se 

likheter med Nielsen och Simonsen Abildgaard (2013, s. 283) princip om delaktighet. Att bli 

inkluderade och få inflytande över hjälpmedel som kan främja den anställdes produktivitet kan 

sägas bidra till medarbetarnas lärande.  

5.1.2.1 Formell utbildning 

Även formella utbildningar kan sägas utgöra ett stöd för medarbetaren. Denna underkategori 

belyser därför utsagor om medarbetarnas uppfattningar kring den formella utbildningen som 

organisationen hade tillhandahållit. Denna utbildning har varit ett hjälpmedel för medarbetarna 

att kunna klara av framtida arbetssysslor och blir därför en underkategori till Hjälpmedel.  

Gällande denna kurs i Outlook som erbjöds framkom det blandade åsikter där vissa tyckte den 

hade underlättat deras lärande medan andra ansåg att kursen var lite för enkel för just dem. 

IF7: Ah men nja… Som sagt så var det ju inte en så stor förändring för mig personligen… Men jag vet ju 

att andra personer hade det mer svårare än vad jag hade, och jag har aldrig haft några problem med 

datorkunskaper heller… Så för min del blev det mycket dötid som jag ser som allmänbildning... som andra 

också ser som allmänbildning men som många på kontoret inte ser som allmänbildning. 

Flera av informanterna uttryckte liknande tankar. Även om kursen i sig var för enkel för just 

enskilda individer, kunde dessa individer ändå förstå poängen med den. Det handlade om att 

alla anställda skulle hamna på en “jämn, lägsta nivå” som informant 5 uttryckte det. Med andra 
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ord upplevde vissa av medarbetarna formellt lärande medan för andra var denna nivå av lärande 

inte lika givande. Enligt Nielsen och Simonsen Abildgaards (2013, s. 281) princip om 

medarbetarnas mentala inställning, är det även viktigt att medlemmarna i organisationen ser 

syftet med förändringen. I och med att de förstod att det var av vikt att alla hade samma 

förutsättningar för den digitala planeringen, kunde de acceptera att den ändå genomfördes och 

att man gick dit och lyssnade. I kursen fanns det inslag av diskussioner och även uppgifter att 

utföra enskilt mellan kurstillfällena. Detta gör att vi då ser exempel på det som Nilsson et al. 

(2011, s. 80) kallar för ett metalärande.  

5.1.3 Fysisk arbetsmiljö 

Hur den fysiska arbetsmiljön är konstruerad kan vara en faktor som påvisar just organisationens 

stöd vid förändring. Ett återkommande samtalsämne i intervjuerna var att de upplevde en 

platsbrist vid implementeringen av det aktivitetsbaserade kontorslandskapet. Detta var något 

som hämmade medarbetarnas lärande i och med att de inte upplevde att det fanns en ordentlig 

arbetsplats att arbeta vid om man kom lite senare på morgonen.  

IF1: Det har ju varit, en utmaning, för vi har ju inte haft tillräckligt många arbetsplatser. Jag kommer 

oftast väldigt sent för jag lämnar alltid på förskolan, mina barn, så brukar dyka upp vid halv tio. Då har ju 

hänt ganska många gånger, att det helt enkelt inte finns någonstans att sitta. Så… Så det är svårt att säga 

om det här funktionsbaserade arbetssättet fungerar för oss för vi har inte provat, förrän kanske nu då när 

man har lagt till sexton arbetsplatser. (...) Asså, de kanske är dom som kommer först kan välja… men för 

mig har det aldrig frågan om att, kunna tänka att imorgon vill jag kunna sitta i, i grön zon, det skulle passa. 

De… Det har inte kunnat hända, haha… 

Det var fler informanter som berättade liknande historier, att på grund av olika omständigheter, 

exempelvis att lämna barn på förskola, hade de fått tagit de platser som fanns kvar när de väl 

kommer in. Fanns det en önskan om att sitta vid en speciell plats var man tvungen att planera 

in detta och se till att komma till kontoret i tid, annars var risken stor att just den platsen var 

upptagen.  

IF7: (...) Och vissa platser tycker folk om mer än andra och det som bestämmer var du sitter är tidpunkten 

du kommer in på mer eller mindre. Du tar den plats du tycker är skönast och är den upptagen så tar du 

näst bästa och de flesta har oftast samma prioriteringar. Oftast kan man se vem som kommit först och vem 

som kommit sist.  Det finns ett par platser liksom och de platserna ryker fortfarande liksom snabbt först 

och då vet du vilka som kommit först (...) 

Flertalet informanter beskrev att det finns olika typer av arbetsplatser med olika typer av 

utrustning. Vissa av dessa arbetsplatser var mer åtråvärda än andra, vilket gjorde att dessa blir 

valda först. I och med att arbetsplatserna inte var bokningsbara så måste medarbetarna oftast 

komma tidigt till arbetet för att kunna få en av dessa platser. Detta har varit, och är fortfarande 

enligt några informanter, ett hinder för dem i vardagen då det gör det svårt för dem att planera 

sitt arbete samt att det har skapat en stress och irritation hos de anställda. Detta blir som en 

motsats till Nielsen och Simonsen Abildgaards princip om medlemmarnas delaktighet (2013, 

s. 284), där delaktighet skapar en legitimitet för förändringen. Flertalet informanter menade att 

det nya kontorslandskapet inte är arbetsfrämjande, det är inte något som underlättar deras 

arbete.  
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IF8: Jag tycker inte vi har aktivitetsbaserat, vi har ju en variant av såhär ser det ut men jag tycker inte att 

det är aktivitetsbaserat. För jag tycker inte att jag har kunnat planera arbetat utifrån plats vart jag ska 

sitta, utan mer att jag planerar arbetat utifrån platsen jag sitter på. Det är ju… Så jag har inte upplevt, att 

det har varit positivt för mig att sitta och planera i förväg och gå dit och få det här utrymmet jag behöver 

få för den här aktiviteten som jag har planerat in innan, utan tvärtom. 

Hela idén med det aktivitetsbaserade kontorslandskapet och att planera sitt arbete i Outlook var 

alltså svårt för denna informant att greppa, och hen fick uppbackning från flera informanter. 

Många kunde se poängen med aktivitetsbaserat landskap, men endast om deras arbetsdagar såg 

annorlunda ut. Dock menade informanterna att nästan alla deras arbetsuppgifter utförs 

samtidigt och går in i varandra, vilket kan göra det bli svårt att planera och placera sig enligt 

förändringens syfte. Exempelvis menade vissa informanter att det fanns väldigt få tillfällen då 

man behövde ha det helt tyst omkring sig och där man inte behövde ställa en snabb fråga till 

en kollega eller svara i telefon. Det blev därmed en fråga om att snabbt lära sig hantera detta 

problem istället för att förändringen genererade mer långvarigt informellt lärande (Nilsson, 

Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011, s. 80). 

Sett utifrån vår första frågeställning går det att argumentera att temat Stöd från organisationen 

delger kunskap kring hur olika former av stöd främjar och hindrar lärande. Många av de 

underkategorier som presenteras påvisar att de olika stödformerna kan fungera både bidragande 

och hindrande beroende på den situation lärandet sker i. Exempelvis kan tekniska hjälpmedel 

fungera främjande om tekniken fungerar som det ska, men få en negativ effekt på lärande om 

tekniken innehar problematik. 

5.2 Delaktighet 

Temat beskriver hur olika typer av delaktighet tar form i relation till studiens 

frågeställningar. Här berörs utsagor rörande medarbetarens initiala inställningar till 

förändringen, om de ansåg att de hade möjlighet till inflytande på förändringsprocessen samt 

deras uppfattning av tillgång till information under processen. Dessa underkategorier har 

således tematiserats ihop för att de alla berör aspekter som är viktiga för den anställdes 

delaktighet i förändringsprocessen och därmed influerar dennes lärande och 

påverkansmöjligheter. Med andra ord är det olika nivåer av delaktighet som binder samman 

dessa underkategorier. 

5.2.1 Initial inställning 

I intervjuerna framkom det olika utsagor om medarbetarens första tankar och känslor om den 

nya förändringen. Då förändringar ofta möts med något sorts motstånd från medarbetarna 

(Bresciani, Griffins & Rust, 2009), blir det också viktigt att involvera dem för att skapa en 

förståelse för syftet med förändringen, i enlighet med Nielsen och Simonsen Abildgaards 

(2013, s. 283) tankar om vikten av delaktighet för medlemmarna i en organisation. Deras första 

mentala inställning gällande en förändring kan ha en stor påverkan på dennes utfall, har de 

anställda svårt att se något positivt med förändringen är det också svårare att se syftet med den 

(ibid, s. 285).  

IF9: Både och var det.. Det var positivt på ett sätt för det…. det ju är lättare att hålla reda på små lappar 

och såna saker om man har det på ett och samma ställe men rent arbetsmiljömässigt så tycker jag att det 
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lät väldigt… rörigt med vad heter det… att byta arbetsplats varje dag och inte ha en fast plats där man kan 

sätta upp ett litet kort eller ha sin egna lilla sfär så.. Så det tyckte jag var både och. 

Detta citat visar på vad som var en delad uppfattning under alla intervjuer. En del av 

informanterna var positiva till det nya kontorslandskapet och tyckte att det kändes modernt och 

kul med nya lokaler. Dock var många av de som arbetat på myndigheten en längre tid negativt 

inställda till förändringen. Det fanns oroligheter kring över hur man skulle hitta en arbetsplats 

och hur det skulle komma att påverka deras arbete.  

Vi kan se en trend i intervjuerna kring att de informanter som innan var negativt inställda till 

förändringen, även var de som var mest negativa till det även idag, medan de som hade positiva 

tankar kunde lyfta fram fler positiva saker med det nya kontorslandskapet än de som varit 

negativt inställda. De som var positiva hade även i större utsträckning en uppfattning om att de 

kunde påverka förändringsarbetet, även om många inte hade utnyttjat den möjligheten. Vi 

tolkar detta som att om man upplever sig ha möjlighet att vara med och påverka, är det mer 

troligt att man ser möjligheterna med förändringen och vad som är eller kan bli bra med den, 

vilket överensstämmer med Nielsen och Simonsen Abildgaards (2013, s. 281) tankar om 

Mentala inställningar. Därmed går det att argumentera att den initiala inställningen kan både 

främja och hindra lärande beroende på vilka förväntningar medarbetaren har på förändringen.  

5.2.2 Inflytande 

En annan form av delaktighet är medarbetarens möjlighet till inflytande. Här berör vi utsagor 

kring medarbetarnas åsikter om hur de upplevde inflytandet de hade i förändringsprocessen. I 

och med att delaktighet bland medarbetarna är en viktig del i framgången av organisationers 

förändringsprocesser (Crick, Haigney, Huang, Coburn & Goldspink, 2013), är det också viktigt 

att de känner att de har ett visst inflytande.  

Gällande hur informanterna ansåg att de kunde påverka förändringsarbetet med det nya 

aktivitetsbaserade kontorslandskapet, framkom det splittrade berättelser. Det fanns utsagor som 

påvisar att medarbetarna i förberedelsearbetet till förändringen tillfrågades om vad som var 

viktigt för dem i arbetet. 

IF: Det gavs ju möjligheter, då tror jag att jag var föräldraledig, men alla fick ju vara med och önska, eller 

vad man säger.. Skicka in, vad är viktigt för mig och mitt kontor? Fick vi möjlighet att göra, innan, lokalen 

valdes. Och så som jag förstår det så är det här, lokalen som vi har idag i princip svaret på våra önskemål 

om, att kunna arbeta i projekt och att sitta tillsammans i olika projektgrupper och… Sen tror jag inte att, 

folk hade tänkt sig att det skulle bli sådant kontor, eller funktionsbaserat arbetssätt av det dom skrev, men 

det var så det, det var väll den enda lösningen som fanns, om man skulle uppfylla alla önskemål. Så, det 

var ju, så det vet jag skedde ju i början, i planeringsprocessen. 

Genom att myndigheten involverade medarbetarna och att de hade möjlighet att säga vad de 

själva tyckte, kan man se likheter med Nielsen och Simonsen Abildgaards (2013, s. 283) tankar 

om medarbetarnas delaktighet. I och med att de anställda är de som måste arbeta i förändringen, 

vinner organisationer mycket på att engagera dem för att påverka utfallet av interventionen. 

Dock var det flera av informanterna som kände att de inte var så involverade i 

förändringsprocessen efter denna första tillfrågning. Det fanns en planeringsgrupp som man 

kunde delta i, vilket en av våra informanter gjorde (för att kunna behålla vår informant 
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konfidentiell så kommer vi inte nämna vilken). Denna informant hade även lättare att acceptera 

förändringen och visade inte lika stora missnöjen med diverse saker, som de informanterna som 

inte varit med i planeringsgruppen gjorde. Det fanns dock några av informanterna som inte var 

inkluderade i projektgruppen som ändå hade en känsla av att de hade kunnat påverka delar av 

förändringsprocessen:  

IF4: Ja, kanske interiör och såna där saker kanske, där har det varit en grupp som har varit med och hjälpt 

till, men inte teknikmässigt eller lokalmässigt i stort liksom... Mer utformningen och hur vi ska arbeta i 

olika zoner. Det har gått mycket fram och tillbaka också och det har väl inte satt sig riktigt än… Sen är vi 

på ganska mycket eller det har vi vart också med olika saker(...) 

Några av informanterna visade även en förståelse för varför det ibland kan vara svårt att få 

genom de förslag som medarbetarna ger.  

IF9: (...) Och när vi väl flyttade in så märkte ju ledningen också att det var saker som inte fungerade eller… 

Och då gjorde ju dom sitt bästa för att rätta till med tiden, så de lyssnade ju på vad vi sa… men det var ju 

liksom lite segmenterade i avtal och så… Det är ju en statlig myndighet också, så det är ju inte som ett 

privat företag där man kan: ”åh, men vi köper 50 kuddar”. Så det är lite mer fyrkantigt så… 

Det är inte bara denna informant som menade att denna typiska hierarki inom den statliga 

sektorn gör att vissa saker kan dra ut på tiden. Här kan vi se likheter med Nielsen och Simonsen 

Abildgaards (2013, s. 285) princip om organisationens kontext. I och med att medarbetarna är 

medvetna att det kan vara lång process inom statliga myndigheter, ger det en större förståelse 

för att vissa förändringar de önskar inte blir genomförda på en gång eller till och med alls.  

Sätt utifrån alla intervjuer sammantaget, så väcks det vissa frågetecken kring hur stora 

påverkansmöjligheter medarbetarna faktiskt hade. Eftersom de fanns delade meningar kring 

denna aspekt samt att det inte riktigt var tydligt hur organisationen faktiskt använde sig av de 

åsikter som framkom i enkäten, är det svårt att säga om de faktiskt lyssnade eller inte. Detta 

kunde man även se i intervjuerna.  

IF3: Jag tror att när det gäller aktivitetsbaserat arbetssättet så tror jag inte det var så att medarbetarna 

bad om utan att det var en chefsfråga… Sen om det var en pushning från högsta nivå eller om det var våra 

chefer som pushade för det, det vet jag inte. Men jag tror att facket i alla fall var involverade. 

Det går att tolka försöket till att inkludera medarbetarna som en fin och nödvändig tanke, precis 

som Nielsen och Simonsen Abildgaards (2013, s. 283) argumenterar men frågan blir då om de 

har några större påverkansmöjligheter på annat än inredning och färgval.  

5.2.3 Informationstillgång 

Informationsflödet är en annan aspekt som skapar delaktighet på så vis att tydlig information 

under en förändringsprocess hjälper processen att bli mer framgångsrik och involverar 

medarbetaren (Janssens, Smet, Onghena & Kyndt, 2017; Schultz, 2013; Bresciani, Griffins & 

Rust, 2009; Smith, 2005). Därför lyfts i detta undertema, medarbetarnas utsagor kring deras 

upplevelser av informationsflödet i förändringsprocessen.  

I intervjuerna kunde vi se ett återkommande tema att medarbetarna upplevde en avsaknad av 

information i förändringsarbetet och att detta var något som, om det fungerat bättre, skulle ha 

underlättat lärandeprocessen. 
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IF5:(…) alla dom bra platserna som var eftertraktade gick ju åt, kl 7 på morgonen och kvar vid 9-tiden 

fanns det kanske kvar en plats i en soffa och då motsvarar ju det, då hade man ju liksom kunnat jobba 

hemifrån den dagen om man visste att det var en sådan plats man skulle få och det hade ju varit intressant 

att få den informationen innan man börjar att, det finns si och så många av den platsen och så många av 

den platsen. Då hade man ju kunnat räkna ut att man behövde vara tidig på jobbet. 

Inför införandet av det aktivitetsbaserade kontorslandskapet uppstod det alltså en hierarki 

gällande de arbetsplatser som fanns på kontoret vilket resulterade i att om en medarbetare kom 

in sent fick denne ta någon av de platser som fanns kvar och kunde därmed inte välja arbetsplats 

utifrån arbetsuppgifter. Alla arbetsplatser var inte lika utrustade vilket hindrade medarbetaren 

från att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Genom att medarbetarna inte fick 

information om antalet platser som skulle finnas och hur de skulle vara utrustade blev de inte 

delaktiga i processen på samma sätt som om de delgivits informationen. Enligt Nielsen och 

Simonsen Abildgaard (2013, s. 281) är det viktigt att organisationens medarbetare känner sig 

delaktiga i förändringsprocessen då detta gynnar förändringen möjlighet till framgång. 

Eftersom medarbetarna i detta fall inte fick ta del av den information de önskade hindrades 

lärandet och organisationens framgång. Det skapar en otydlighet hos medarbetaren som 

påverkade deras syn på förändringarna: 

IF9: (…) det är ett stort jobb att göra om de… Det är en stor förändring för man vet ju inte hur… vad är 

målet på nåt vis.. man har inget att handfast ta på, så här ska det känna.. (…). 

Genom att medarbetaren inte fick den information som behövdes för att kunna ta till sig de 

införda organisationsförändringarna, går det att argumentera att de anställda hade svårare att 

förstå förändringens syfte och mål samt att det var svårt att skapa sig en bild om förändringarnas 

möjlighet till framgång. Den anställde hade även svårt att skapa sig en uppfattning kring hur 

förändringen kan komma att påverka den enskilde individen och dennes arbete. Allt detta är 

faktorer rörande organisationens medlemmar som enligt Nielsen och Simonsen Abildgaard 

(2013, s. 81, 84-85) påverkar organisationsförändringarnas framgång och individens lärande 

negativt. 

I relation till studiens syfte så lyfter detta tema aspekter som kan sägas bidra till de båda 

frågeställningarna. Inom detta tema kan vi se att bristen på information fungerar hämmande för 

medarbetarens lärande men att dennes initiala inställning till förändringen kan ha både positiv 

och negativ effekt beroende på individens mentala förväntningar. Frågeställning två belyses 

dock av den analys vi för kring medarbetarnas inflytande. Den anställdes möjlighet att påverka 

upplevdes vara olika och vi menar att det är svårt att uttala sig kring hur verkligen den 

påverkansmöjlighet som finns verkligen är. 

5.3 Människan i organisationen 

Under hela sin anställning är medarbetaren en viktig del i en organisations dagliga arbete och 

utveckling vilket syns i det insamlade materialet. Denna kategori beskriver därför hur lärandet 

påverkas av olika mänskliga förhållanden. Den berör utsagor om hur medarbetare är beroende 

av andra för att lära i arbetet, hur de ser på samarbetet i samband med organisations-

förändringen samt hur integrationen av nyanställda har påverkat de nyanställdas lärande. Med 

andra ord är det människans roll och agerande i organisationen som binder samman 

underkategorierna i detta tema.  
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5.3.1 Beroende av andra 

I denna underkategori beskrivs utsagor från informanter gällande hur de var beroende av andra 

i anpassningen och lärandet i samband med organisationsförändringen. De beskrev hur de var 

beroende av andra för att kunna göra vissa arbetssysslor och hur detta kunde påverka deras 

arbete och lärande.  

Medarbetarens beroende av andra tar främst uttryck i informanternas diskussion kring att de 

numera inte hanterar originalhandlingar själva utan är beroende av att huvudkontoret skannar 

in och hanterar dessa handlingar på korrekt sätt. 

IF1: (…) i och med att posten kommer in i [stad], jag ser inga original. Ja, det är ju… 99 procent positivt, 

det som kan vara lite besvärligt, det är ju, eh.. om det blir felskannat, i [stad] så blir, då blir det… en 

omväg för att rätta till dom fel som blir. Och… vad skulle jag säga…? … Också, här i…. Att man inte ser 

själv… Man blir osäker på om det är ett original eller inte, så att, om någonting som sakläggarna säger, 

så kan jag inte själv kontrollera det, utan då måste jag också, skicka upp det till huvudkontoret för att be 

dem dubbelkolla om det var ett original eller kopia.  

I utsagorna från informanter framkom det att i det dagliga arbetet var medarbetaren ofta i behov 

av att kontrollera en handlings status eller autencitet och menade att detta kunde hindra deras 

anpassning och lärande till förändringarna då de var beroende av information från 

huvudkontoret. Detta blev problematisk då de inte längre kunde planera hur lång tid deras egna 

arbete borde ta samt var i det aktivitetsbaserade kontoret de borde sitta. 

IF5: Därför att man inte vet hur lång tid saker tar. Eh… Det, jag vet inte hur länge jag kan arbeta med 

en viss uppgift eller… när jag blir klar med den. Det, de är så okända faktorer i, i vår handläggning. 

Man vet liksom inte om det dyker upp någonting, där jag kanske måste lämna en beställning till en 

mätningsingenjör ganska omgående eller om det är något jag måste kolla med byggnadsnämnden i 

kommunen. Man vet ju inte förens man har, har kommit dit så att säga. 

Ovanstående citat påvisar även att det fanns andra, så som kollegor och andra myndigheter, 

som även de påverkade medarbetaren i dennes försök till att anpassa sig och lära sig hantera 

organisationsförändringarna. Trots att denna aspekt kan sägas hindra medarbetarna från att lära 

sig arbeta utifrån själva förändringarna går det att argumentera att det delvis sker vad Nilsson 

et al. (2011, s.80) kallar informellt lärande. Detta i form av att individen är i behov av att snabbt 

lära sig att hantera denna beroendeställning för att enskilt kunna möta de krav på utförda 

arbetsuppgifter och deadlines som följer med yrket. Med andra ord sker det informellt lärande 

i form av nödvändig anpassning till situationen men inte som ett lärande som gynnar en 

långvarig anpassning till arbete i aktivitetsbaserat kontorslandskap och planering i Outlook. 

5.3.2 Integration 

Integrationen av nyanställda är viktig för att skapa rätt förutsättningar för dem att lära sig det 

nya arbetet och bli delaktig i organisationen. I denna underkategori framträder således utsagor 

kring nyanställningar av medarbetare och medarbetarens syn på integrationen, både i form av 

att bli en del av teamet men även att lära sig arbeta i kontorslandskapet.  

I vår empiri framkom det att ett flertal informanter menade att integrationen av nyanställda 

förenklades i och med införandet av det aktivitetsbaserade kontorslandskapet, vilket har gjort 

att de snabbare blir en del av organisationen. 
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IF2: Ja, men någonting som jag faktiskt har tänkt på som väldigt bra med, med det här aktivitetsbaserade 

är, att som ny, att man sitter på olika platser, jag tror att det har fått mig som ny att lära känna fler på 

kontoret för man sitter… det är ofta det är en ny person bredvid mig, som inte är min grupp eller som inte 

är förättningsmätare eller som kanske är assistent eller mätningsingenjör. Jag tycker jag har fått men en… 

jag tycker jag har fått en koll på de flesta här och jag tror att om man sitter på ett, om man har sitt skrivbord 

eller sitt rum att man lättare blir isolerad och man pratar bara med de närmsta runt omkring sig. 

I och med att de anställda numera inte hade fasta platser blev det lättare att fråga kollegor man 

kanske tidigare inte hade haft kontakt med. Därmed blev kompetensöverföringen, genom vad 

Nilsson et al. (2011, s.80) skulle kalla informellt lärande, mer omfattande då fler medarbetare 

med större yrkeskunskap blev mer lättillgängliga ur ett socialt perspektiv. Denna aspekt främjar 

inte bara lärande utan kan även bidra till att nyanställda snabbare hittar sin roll i gruppen och 

vilket, i enlighet med Nielsen och Simonsen Abildgaard (2013, s. 284) tankar, bidrar till hur 

individer deltar i och inverkar på förändringars framgång. Med andra ord så fungerar det 

aktivitetsbaserade kontorslandskapet främjande för anställdas lärande då de får möjlighet att 

interagera med fler av sina kollegor än om de hade haft fasta platser. Kunskapstillgången blir 

därmed större och lärandet mer lättillgängligt. 

5.3.3 Samarbete 

Även genom att samarbeta inom organisationen skapas delaktighet. Samarbete med kollegor 

är även en stor del av det informella lärandet och ett bra sätt för snabb kompetensöverföring. 

Människors interagerande med varandra kan främja eller hindra det lärande som uppstår i 

samband med organisationsförändringar, beroende på hur man tar till vara på sina kollegors 

kunnande och kompetenser.  

Samarbete och dess påverkan på lärande var något som var en återkommande del i intervjuerna 

och framkom främst i form av påpekande rörande att medarbetarna oftare kan fråga en kollega 

för att lära sig något: 

IF4: Jo men det är det väl… Man hjälper varandra rätt mycket, med inställningar och sånt där … Men 

man frågar, man har inte tid att sitta och leta svar direkt utan det måste bara funka för det är andra saker 

vi ska göra i själva jobbet… 

Precis som ovanstående citat påvisar så framträder detta lärande främst genom samtal och 

snabba frågor, vilket Nilsson et al. (2011, s. 80) skulle kalla informellt lärande. Här bidrar alltså 

det informella lärandet till att individen lättare kan lära sig både det nya aktivitetsbaserade 

kontorslandskapet och till att börja planera sitt arbete i Outlook. Alltså bidrar, i enlighet med 

Nielsen och Simonsen Abildgaard (2013, s. 284) tankar, överföring av redan existerande 

kunskap till förändringarnas framgång. 

Men samarbete som främjar lärande i samband med organisationsförändringar återfanns inte 

bara i form av oplanerade samtal utan även vid mer planerade tillfällen så som arbetsplatsträffar 

och arbete i grupp. 

IF5: Jo men så är det ju. Det tas ju upp på arbetsplatsträffar till exempel om det är så att någon upplever 

ett problem i hur vi arbetar och om det är någon som har en lösning så kan de ju komma fram då också så 

att.. Arbetsplatsträffar och fikarasten är ju, ju viktiga på det sättet att man får lite tid till att utbyta 

erfarenheter och lära av varandra så att säga. 
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Genom att ta upp problematik som uppstår i samband med organisationsförändringar vid 

planerade möten skapade man möjligheter för diskussion och kompetensöverföring som i sin 

tur främjade lärande. Även här går det att göra kopplingar till Nielsen och Simonsen Abildgaard 

(2013, s. 284) ovannämnda tankar om vikten av att överföra redan existerande kunskap. Med 

andra ord så bidrog detta informella lärande (vissa forskare skulle dock kalla detta för icke-

formellt lärande, jfr Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidsson, 2011, s. 80) till att lärande 

skedde rörande anpassningen till de nya organisationsförändringarna. 

Vad som även återfanns i informanternas utsagor och som inte bör glömmas bort var hur detta 

samarbete påverkar medarbetare som inte aktivt deltog i det specifika samarbetet. Flera 

informanter påvisade att detta samarbete snarare blev ett hinder för lärande då omkringliggande 

samtal fungerade störande. 

IF3: Ja alltså lokalerna och sättet att jobba på så… äh… det är klart att man vänjer sig till en viss nivå, 

men det är ju ofrånkomligt att det blir störningar. Det gör det… Vissa personer kan ju bara inte hålla 

käften eller hålla ner ljudnivån, eller hålla sig till fastbestämda rutiner så är det ju… och det stör ju 

naturligtvis (…) 

Detta kunde resultera i att en del av medarbetarna valde att sitta enskilt för att slippa bli 

störda. Visserligen blev koncentrationsförmågan högre men samtidigt så genererade denna 

lösningen inte ett lärande som går parallellt med syftet med de båda organisations-

förändringarna. Alltså valde vissa medarbetare sin plats utifrån möjligheten att slippa blir 

störd av andras samtal istället för att planera var man sitter utifrån de arbetsuppgifter som 

skulle utföra. Det går att argumentera att dessa individer gick miste om det lärande som kan 

ske vid överhörning av samtal och därmed inte fick ta del av information som annars skulle 

ha kommit mer naturligt. Därmed går det att hävda att det informella lärandet i form av 

samtal och interaktion med kollegor blev mindre men det är däremot svårt att uttala sig kring 

det informella lärandet som kan ske i det enskilda arbetet.  

Temat Människan i organisationen bidrar med svar till främst vår första frågeställning. Här 

lyfts de anställdas olika roller och interagerande i relation till hur det påverkar lärandet. Vi 

menar att empirin påvisar att lärandet både främjas och hindras av den ökade möjligheten 

att interagera som följer av det nya aktivitetsbaserade kontorslandskapet. Lärande ökar även 

vid integreringen av nyanställda och därmed bidrar organisationsförändringen till något 

positivt.  Dock går det även att argumentera att det nya beroendeskapet som följer i samband 

med organisationsförändringarna i detta fall fungerar hämmande för medarbetarnas lärande.  

5.4 Sammanfattning av resultat och analys 

I vår analys av intervjuerna framkom det att informanterna var relativt eniga kring vad som 

hindrar och främjar lärande. Gällande många av de underkategorier och teman som lyfts 

fungerar dessa som både hindrande och främjande på samma gång, beroende på sammanhang 

och synvinkel. Exempelvis fungerar de tekniska hjälpmedlen och en lättare 

kompetensöverföring i och med det nya kontorslandskapet, som främjande för medarbetarnas 

lärande. Däremot är dessa två aspekter även något som lyfts av vissa medarbetare som något 

som hindrar dem i lärandet. De tekniska hjälpmedlen är då något som begränsar dem i arbetet 

och samtal mellan kollegor fungerar som ett störande moment när de själva inte deltar i 

samtalet. Vidare menar informanterna att det finns aspekter som endast fungerar hämmande 
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för lärande, såsom underkategorierna Stöd från chefer, Fysisk arbetsmiljö och 

Informationstillgång. Vad man dock tydligt kan se är att både formellt och informellt lärande 

har varit närvarande i samband med dessa organisationsförändringar, men i olika stor 

utsträckning, där båda dessa delar har fungerat främjande för lärandet. Med andra ord besvaras 

vår frågeställning gällande medarbetarnas upplevelse om vad som hindrar och främjar lärande 

i samband med en organisationsförändring av den analys som förs i de olika underkategorierna. 

Gällande frågeställningen om medarbetarens upplevelse av påverkansmöjligheterna i det egna 

lärandet i samband med organisationsförändringar, finns det däremot mer delade meningar som 

tillsammans utgör svaret på vår frågeställning. En del informanter menar att de har haft ytterst 

litet inflytande på förändringsprocessen medan andra hävdar att det är precis tvärtom. Trots en 

mer grundlig analys av informanternas utsagor är det svårt att säga om medarbetarnas 

inflytande i förändringsprocessen endast har gällt mindre aspekter som inredning och utseende 

på lokalerna eller om det även har gällt större aspekter. Vad vi dock vill poängtera är att både 

teori och empiri påvisar vikten av att göra medarbetaren delaktig och ge denne 

påverkansmöjligheter i förändringsprocessen, då detta kan positivt påverka den anställdes 

lärande. 
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6.0 Diskussion 
I följande del kommer en diskussion kring studiens resultat och analys i relation till studiens 

syfte och tidigare forskning att göras. Återfunna likheter och olikheter mellan studiens resultat 

och tidigare forskning kommer uppmärksammas. Vidare kommer en argumentation kring 

behovet av framtida forskning även att föras. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

I en värld där marknaden ständigt förändras och där konkurrensen blir allt större (Hetzner, 

Gartmeier, Heid & Gruber, 2009) blir kravet på organisationens förändringskraft allt 

betydelsefullare. I takt med att kunskapstjänster blir en allt vanligare handelsvara blir 

medarbetarens roll i en organisations konkurrenskraft viktigare (Jonsson, 2012, s. 9). I 

inledningen till denna studie problematiseras det att medarbetarnas perspektiv ofta blir 

åsidosätta i en förändringsprocess och hur det kan komma att påverka medarbetarnas lärande i 

förändringen. Det argumenteras även att det är medarbetarna som är organisationens främsta 

konkurrensfördel i en väldigt förändringsbenägen marknad. Tittar vi på den myndighet som 

studeras i denna studie, kan man hävda att så är fallet även i denna organisation. 

Syftet med denna studie var att bringa kunskap kring medarbetarens uppfattning av 

lärmöjligheter i samband med en organisationsförändring, vilket vi anser att vår analys har 

gjort genom att belysa vad medarbetaren ser som hinder och möjligheter gällande lärande och 

inflytande. Tanken var att vi skulle lyfta medarbetarens roll i en organisationsförändring och 

hur denna ser på möjligheter till ett eget lärande och påverkan. Trots att formuleringen av vårt 

syfte fokuserar på möjligheter till lärande, vilket kan tolkas ha en mer positivt ton, menar vi att 

detta även inkluderar vad som hindrar dessa möjligheter. I vår resultat- och analysdel återfinns 

främst aspekter som medarbetaren menar hindrar lärande men detta anser vi ändå bidrar till 

studiens syfte då den lyfter medarbetarens upplevelse av det inte finns så många lärmöjligheter. 

Med andra ord bidrar informationen kring vad medarbetare upplever hämmar lärande genom 

att ge kunskap om vad man istället skulle kunna göra för att främja lärande. 

Några av de mer väsentliga och övergripande aspekterna som framkom i vår analys av 

resultatet, är vikten av att inkludera och göra medarbetaren delaktig i förändringsarbetet då de 

har en väsentlig påverkansförmåga på förändringsprocessens framgång (Nielsen & Simonsen 

Abildgaards, 2013). Även Schultz (2013) och Hetzner et al. (2009) lyfter att det är viktigt att 

involvera och engagera medarbetarna för att få dem att förstå varför förändringen är nödvändig. 

Fortsättningsvis hävdar vi att ett väl fungerande informationsflöde mellan beslutsfattarna i en 

organisation och dess medarbetare kan påverka de anställdas inställning till förändringen och 

därmed blir nödvändigt lärande mer tillgängligt. Även hur stödet från organisationen kan 

influera medarbetarens lärande är något som bör noteras. Detta är även något som flertalet 

tidigare studier redan kommit fram till, att en bra kommunikation och ett aktivt stöd från 

ledarna hjälper medarbetarna att arbeta med det eventuella motstånd de kan känna mot 

förändringen (jfr Janssens, Smet, Onghena och Kyndt 2017; Schultz, 2013; Bresciani, Griffins 

och Rust, 2009; Smith, 2005; Hetzner, Gartmeier, Heid & Gruber, 2009). 
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I vår analys framkom det även hur avsaknad av stöd från organisationen kan fungera hämmande 

för medarbetarnas lärande. Resultatet visade att det fanns en relativt gemensam uppfattning om 

att medarbetarna efterfrågade mer stöd från chefer och ledning vid själva införandet av det 

aktivitetsbaserade kontorslandskapet. Detta går i linje med existerande forskning, då Lancaster 

och Di Milia (2014)  samt Wallo och Pio (2015) påvisar att en chefs delaktighet i medarbetarens 

lärande och utbildning kan gynna själva förändringsprocessen. Genom att det endast fanns ett 

fåtal chefer på plats vid införandet av förändringen, går det att argumentera att lärandet bland 

medarbetarna hämmades eftersom det inte fanns en så stor tillgång till nödvändig kunskap 

rörande förändringsprocessen. Det finns således likheter mellan den tidigare forskningen (jfr 

Lancaster & Di Milia, 2014;  Wallo & Pio,2015)  och vårt resultat rörande chefers närvaro och 

delaktighet i medarbetarnas lärande och utveckling kan ha positiv påverkan på 

förändringsprocessen. Dock bör här noteras att trots att vårt resultat går i linje med Lancaster 

och Di Milias (2014) tankar är det fortfarande svår att säga i vilken utsträckning medarbetarnas 

lärande hade ökat om chefsstödet hade varit större. Detta då lärande är en komplex process som 

påverkas av en rad olika faktorer, exempelvis flödet av information och kommunikation. 

En annan aspekt som lyfts i vårt resultat är bristen på information och kommunikation som 

medarbetarna upplevde. Det fanns en entydig uppfattning bland medarbetarna om att de 

önskade att få mer och framförallt tidigare information rörande förändringsprocesserna. 

Tidigare forskning belyser vikten av att göra just detta, att tidigt delge medarbetarna 

information samt att arbeta med att bibehålla en god kommunikation genom hela 

förändringsprocessen (Janssens, Smet, Onghena och Kyndt, 2017; Schultz, 2013; Smith; 2005; 

Bresciani, Griffins & Rust, 2009). Vad denna studie kan bidra med är därmed att belysa vilka 

konsekvenser som kan uppstå av bristfällig information och kommunikation. Vi kan se att det 

är något som är återkommande i flera olika frågor. Detta väcker tankar och frågor kring om det 

går att ens ge för mycket information om förändringsarbetet? Är det bättre att informera för 

mycket än för lite, för att på så vis ge medarbetare möjligheten att själva sortera ut den 

information de finner intressant? Utgår vi från den tidigare forskningen som lyfts ovan, finns 

det flera indikationer på att mer information tidigare i processen skulle gett medarbetarna en 

större känsla av delaktighet. Även våra slutsatser kan sägas poängtera tanken om att det inte 

finns något som kallas “för mycket information” utan att medarbetarna gärna själva vill fatta 

beslut kring vad som är användbar information för just dem.  Men det är inte endast delaktighet 

i form av informationsdelning som påverkar medarbetares lärande i organisationsförändringar 

utan andra former av delaktighet har även de betydelse. 

I vår empiri belyses att avsaknad av delaktighet bland berörda medarbetare, både i form av 

inflytande och förståelse av syftet med förändringarna, fungerar som ett hinder för lärande. I 

litteraturgenomgången visar vi några studier som lyfter just vikten av att inkludera 

medarbetaren i förändringsprocessen, att skapa förståelse för syftet med förändringen och 

varför den bör göras (Weston, Ferris & Finkelstein, 2017; Crick, Haigney, Huang, Coburn & 

Goldspink, 2013). I en organisationsförändring bör man alltså utgå från medarbetaren och dess 

lärande och genom att skapa förståelse, engagemang och rätt attityd till förändringen kan man 

sedan påverka förändringen och lärandet till det positiva (ibid; Smith, 2005). Detta är alltså 

kunskap som myndigheten, i alla fall sett utifrån vad som framkom i denna studie, inte använt 
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i sin förändringsprocess. De tog alltså inte tillvara på den kunskap som redan fanns inom 

organisationen. Detta stöds av vad Bolt (2007) och Lancaster och Di Milia (2014) lyfter 

gällande att medarbetaren och dennes förkunskaper bör inkluderas i både planeringen och 

genomförandet av formella utbildningar. Om den berörda myndigheten hade involverat sina 

medarbetare i större grad, hade detta kunnat främjat medarbetarnas lärande i förändringen då 

deras erfarenhet av arbete och kunskap om arbetssätten hade kunnat bidra till en mer lyckad 

organisationsförändring. Detta styrks av både denna studies slutsatser och tidigare forskning. 

Vidare belyser vår analys att det på myndigheten även skedde vad Bolt (2007) kallar “repetitivt 

lärande”. Vad som dock skiljer mellan vårt resultat och den tidigare forskningen, är att inom 

denna myndighet verkar detta “repetitiva lärandet” inte ha skapat så stor frustration bland 

medarbetarna. Detta kan bero på att medarbetarna har en stor förståelse och respekt för att alla 

medarbetare inte innehar lika stor kunskap rörande exempelvis teknik och att det därför finns 

behov för mer grundläggande utbildningar. Vidare finns det en återkommande förståelse inom 

organisationen för att myndigheten rent ekonomiskt inte hade möjlighet att tillhanda två olika 

utbildningar eller direkt införa de olika förändringar som de anställda föreslår. Detta tror vi kan 

dämpa eventuella frustrationen gällande “repetitivt lärandet” i den formella utbildningen och 

påverka känslan för en avsaknad av påverkansmöjligheter. Med andra ord påvisar vår empiri 

de konsekvenser som uppkommer när en organisation inte gör medarbetaren delaktig i 

förändringsprocessen. 

Tätt sammankopplat med medarbetarnas delaktighet är den anställdes möjlighet till inflytande, 

genom att få en förståelse för förändringen och dess syfte kan medarbetaren lättare förstå samt 

delge vidare hur förändringen kan komma att påverka lärande (Nielsen & Simonsen 

Abildgaards, 2013; Smith, 2005). I likhet med Smith (205) så lyfter våra slutsatser tanken om 

att medarbetarens möjlighet till inflytande i förändringsprocessen har betydande påverkan på 

dess utgång. Saknar medarbetaren möjlighet att påverka finns det risk att läranade hämmas och 

förändringen påverkas negativt. Sett utifrån detta anser vi att studien även kan bidra med att 

den väcker relevanta och kanske nödvändiga frågor kring medarbetarens verkliga 

påverkansförmåga och delaktighet i förändringsprocessen. Som vi nämnde tidigare i 

analysdelen anser vi det svårt att bedöma medarbetarnas faktiska inflytande i beslutsprocessen. 

I empirin framkom det att en enkät har gjorts för att inkludera medarbetarnas åsikter i 

utformningen av förändringsprocessen men utan ytterligare studier är det svårt att säga uttala 

sig om hur resultatet från enkäten faktiskt har använts. Detta väcker frågor: Är de genomförda 

förändringar verkligen ett svar på den information som framkom i enkäten och vilken betydelse 

hade egentligen medarbetarnas åsikter? 

Fortsättningsvis menar vi att det går att ifrågasätta om denna information verkligen blev en del 

i beslutsunderlaget då studiens informanter gav en förhållandevis enig bild kring att de i det 

vardagliga arbetet inte utförde arbetsuppgifter som passade ett aktivitetsbaserat 

kontorslandskap. Med andra ord hävdar vi, att om medarbetarna verkligen hade blivit 

inkluderade i förändringsprocessen borde det tidigare ha uppstått en diskussion kring de 

effekter och problematik som återfinns i organisationen idag. Vi ställer oss därför frågande till 

om organisationsförändringarna hade sett ut som de gör idag om medarbetarna hade varit 

delaktiga i en större grad. Vår kritiska frågeställning finner stöd i Janssens et al. (2017) slutatser 

om att det är viktigt för en förändrings framgång att medarbetarna upplever en känsla av 
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kontroll över arbete. Detta genererar i sin tur mer övergripande frågor kring delaktigheten bland 

medarbetarna. Vi undrar därför om den delaktighet som organisationen försöker ge sken av, 

endast existerar som en fin tanke inom organisationen och att i verkligheten är medarbetarna 

inte särskilt delaktiga? Vi törs dock inte ge oss in i en djupare diskussion kring detta då vi anser 

att vår empiri inte kan ge helt entydiga belägg för denna tankegång. Däremot menar vi att det 

kan vara en frågeställning som är värd att utforska ytterligare och som definitivt kan påverka 

medarbetarens uppfattning av lär- och påverkansmöjligheter i samband med en 

organisationsförändring. 

Sammantaget kan man se att den undersökta myndigheten inte baserat sin intervention på den 

tidigare forskning som redan finns rörande lärande i förändringsprocesser och därför kan vi nu 

se en rad olika konsekvenser angående medarbetarens lärande och påverkansmöjligheter i 

samband med organisationsförändringar. Därmed går det att argumentera att mycket av den 

problematik som har uppstått i och med förändringarna hade kunnat förhindrats med hjälp av 

redan existerande forskning. 

6.2 Framtida forskning 

Precis som vi nämnde ovan så finns det ett värde för framtida studier att mer djupgående studera 

relationen mellan en idealbild av medarbetarnas påverkansmöjligheter och hur det ser ut i 

verkligheten. Men det finns även en rad andra områden som kan vara av intresse att studera i 

framtiden. Eftersom våra resultat påvisar en rad olika hinder och möjligheter för lärande och 

där dessa fungerade olika i olika sammanhang kan det definitivt framkomma ytterligare 

information kring studiens frågeställningar om urvalet hade varit större. Med andra ord kan det 

vara av intresse att utvidga studien till fler avdelningar på på myndigheten för att se om 

resultatet hade blivit annorlunda. Likaså kan det i framtiden vara av vikt att granska fenomenet 

utifrån andra teoretiska grunder eller välja att titta på fenomenet ur ett annat perspektiv, till 

exempel ur endast de nyanställdas eller långtidsanställdas perspektiv. 

Vidare vore det av intresse att jämföra resultatet med empiri hämtat från en organisation i den 

privata sektorn för att kunna föra en diskussion kring om privatanställda och offentligt anställda 

har olika uppfattningar av lärmöjligheter i samband med organisationsförändringar. Detta 

skulle kunna bidra till att organisationer blir mer medvetna om sina svagheter och styrkor 

gällande fenomenet och därmed kunna inspirera varandra till förbättring. Vi menar även att det 

vore intressant att jämföra resultaten med andra organisationer som också har infört 

aktivitetsbaserat kontorslandskap, men där medarbetarna upplever att de har arbetsuppgifter 

som mer passar denna typ av kontorsuppbyggnad. Kanske skulle andra hinder och möjligheter 

gällande lärande då framkomma. Utifrån denna jämförelse skulle man eventuellt kunna få svar 

på om de aspekter som upplevdes som hinder till lärande endast berodde på att förändringen 

inte fungerade med det existerande arbetssättet eller om de är mer allmänna problem som skulle 

ha uppstått ändå. Avslutningsvis menar vi att det också vore av intresse att i framtiden göra 

studier där man tittar på hela förändringsprocessen från start till mål och då kanske kombinerar 

olika metodval. Detta skulle göra att man få en chans att granska hela processen mer 

heltäckande och därmed kunna ställa mer djupgående frågor kring de olika faserna. Skulle man 

även kombinera olika metoder så skulle man få möjlighet att ta del av information som annars 

är svår att få tag på genom endast intervjuer. Till exempel kan det vara svårt för informanten 
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att delge hur de faktiskt agerar genom att endast låta dem berätta om hur de gör. Skulle man 

istället kombinera till exempel intervjuer och observationer kan man få ta del av vinklar av 

medarbetarens lärande som annars kanske missas eller förskönas. Alltså finns det en mängd 

olika aspekter att i framtiden utforska och bygga vidare på, som alla kan bidra till att bringa 

fortsatt kunskap kring medarbetarens uppfattning av lärmöjligheter i samband med en 

organisationsförändring. 
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Bilaga 1- Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

1. Beskriv kortfattat din nuvarande roll. 

2. Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

3. Vad har du för utbildning? 

 

Inledande frågor 

4. Berätta om första gången du hörde att talas om det nya kontorslandskapet och 

digitaliseringen. (mentala inställningar) 

- minns du vad du tyckte om det då? (mentala inställningar) 

- Vad var syftet med förändringarna? (delaktighet + mentala inställningar, förstod de 

varför förändringen infördes?) 

5. Har du och ditt arbete påverkats av det nya nya kontorslandskapet? Berätta hur. 

6. Har du eller ditt arbete påverkats i och med digitaliseringen, till exempel i form av 

planering och arbete utifrån outlook. Berätta hur. 

7. När ni precis hade flyttat till det nya kontorslandskapet, kände du dig osäker på hur 

någon av dina arbetsuppgifter skulle utföras? 

-Hur gjorde du då i så fall? Exemplifiera gärna. 

8. När ni precis hade börjat arbeta med att planera allt arbete i systemet och digitaliserat  

handläggningen, hur sökte du information kring hanteringen av systemet som du 

kanske kände dig osäker på? Exemplifiera gärna. 

 

Formellt lärande (Mellanliggande frågor) 

9. I samband med förändringen, skedde det någon sorts utbildning eller insats för att 

utveckla ditt kunnande på arbetsplatsen? Exemplifiera gärna. 

-om ja: Vad var syftet med utbildningen? (delaktighet + mentala inställningar, 

förstod de varför förändringen infördes?) 

10. Hur uppfattar du dessa insatser? (ses till fråga 9) - om negativt, hur upplever du att 

insatsen skulle kunna gjorts istället? 

11. Om ja på fråga 9: Hur upplevde du möjligheten att påverka innehållet i utbildningen? 

(delaktighet) 

 

Informellt lärande (Mellanliggande frågor) 

12. Berätta om något du ansåg gick särskilt bra gällande din anpassning till det nya 

arbetssättet. 

13. Uppstod det problematik, i och med nya kontorslandskapet, som du inte hade fått 

utbildning kring? 

- om ja, hur hanterade du det? 

14. Uppstod det problematik, i och med digitaliseringen, som du inte hade fått utbildning 

kring? 

- om ja, hur hanterade du det? 

15. Fanns det något samarbete mellan dig och dina kollegor i utformningen av det nya 

arbetssättet? 
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- Hur såg samarbetet i så fall ut? 

- Uppstod det någon problematik? 

 

Avslutande frågor 

16. Upplevde du att det fanns möjlighet för dig att påverka förändringsarbetet? 

(delaktighet) Om ja, kan du exemplifiera? Om nej, hade du velat möjlighet att 

påverka? 

17. Upplevde du att du fick stöd från organisationen gällande hur du anpassade dig till de 

nya arbetsförhållandena? Exemplifiera gärna. (delaktighet) 

18. Vad har du för uppfattning kring det nya kontorslandskapet nu när du har jobbar i det 

ett tag? (mentala inställningar) 

- är det något du anser kan förbättras? 

19. Vad har du för uppfattning kring digitaliseringen nu när du har jobbar i det ett tag? 

-är det något du anser kan förbättras? (mentala inställningar) 

20. Är det något angående det nya kontorslandskapet/digitaliseringen i relation till din 

anpassning som vi inte har tagit upp och som du vill tillägga? 
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Bilaga 2 - Samtyckesformulär 

 

Uppsala universitet 

Studenter: 

Emma Lindberg 

Ebba Hasselberg 

             

Till berörda deltagare 

Medgivande för deltagande i en studie kring medarbetares uppfattning av lärmöjligheter i samband 

med en organisationsförändring 

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att bringa kunskap kring medarbetarens uppfattning av 

lärmöjligheter i en organisationsförändring. Vi önskar därmed att få ta del av medarbetarens 

upplevelse kring aspekter så som vad som hindrar och främjar lärande i en organisationsförändring. 

Ytterligare avser vi att titta närmare på om informanternas tankar kring möjligheten att påverka det 

lärande som uppstår i och med förändringen. 

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer (ca 30 minuter/intervju) som kommer att genomföras 

och därefter analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används 

kommer det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de 

enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer. 

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på seminarier 

samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda personer att namnges 

och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och andra uppgifter som 

möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt i 

enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204). 

Medgivande: 

Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet i 

undersökningen. 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under intervjun avbryta 

sin medverkan. 

□               Jag vill medverka i studien. 

□               Jag vill inte medverka i studien. 

Datum         __________________________________________ 

Underskrift      ___________________________________________________ 
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Bilaga 3 - Allmänt informationsbrev 
 

 

 

Hej anställd på XXX, 

Vi är två studenter som utbildar oss till personalvetare på Uppsala Universitet och som 

skriver vårt examensarbete inom pedagogik med inriktning vuxna och arbetsliv. Det är med 

detta i åtanke som vi nu kontaktar er. 

I vår C-uppsats vill vi titta på medarbetares uppfattning kring lärande och 

organisationsförändringar och då ert kontor nyligen genomgått en större förändring i och med 

er flytt till nya kontorslokaler med aktivitetsbaserade arbetsplatser, hoppas vi att ni kan hjälpa 

oss med att få en inblick i just detta. Ytterligare är vi intresserade av hur det nya arbetet med 

att planera och utifrån outlook har påverkat ert vardagliga arbete samt hur ni har anpassat er 

till detta. Vi har fått godkänt av både ledningen inom er organisation samt [namn på person] 

m.fl. att genomföra denna studie då de finner studien både relevant och intressant. 

Informationsinsamlingen kommer ske i form av enskilda intervjuer. Då vi inte har möjlighet 

att intervjua alla anställda på avdelningen kommer ett antal medarbetare att bli slumpmässigt 

utvalda. De som slumpas fram kommer att kontaktas i ett separat mail där vi vill, inom relativ 

snar framtid boka in ett intervjutillfälle. Eftersom dessa intervjuer måste ske utanför arbetstid 

kommer vi behöva boka in ett möte antingen innan eller efter individens arbetsdag, under 

någon av deras raster eller rent ut av vid en helt annan tidpunkt som passar dem bättre. Då vi 

förstår att detta kan upplevas en aning problematisk kommer vi vara både flexibla och 

tillmötesgående gällande vilken tid och dag som intervjun ska genomföras. Vi ser helst att 

intervjun genomförs vid ett personligt möte men underlättar för individen är telefonintervju 

även en möjlighet. Intervjun kommer ta ca 30 minuter och man kan närsomhelst välja att 

avbryta sitt deltagande. Den information som redan samlats in kommer då inte användas i det 

fortsatta arbetet. Allt material kommer behandlas konfidentiellt och kommer förvaras separat 

från det slutgiltiga arbetet. Individens uppfattningar kommer även kodas för att materialet 

inte ska kunna kopplas till enskilda personer samt att det insamlade materialet endast kommer 

användas i denna studie och därmed inte bli tillgänglig för ytterligare studier. Det slutgiltiga 

arbetet kommer publiceras i en databas för examensarbete inom pedagogik. 
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Eftersom vi är ute efter medarbetarens upplevelse kommer intervjun att helt utgå från 

personliga åsikter och uppfattningar och därmed finns det inget rätt eller fel svar. Genom att 

delta i denna studie kan man hjälpa till att lyfta och förtydliga kunskap kring en medarbetare 

som resurs i en organisationsförändring. Vi menar att just medarbetarens uppfattning kring 

lärande i organisationsförändringar är något som kan generera ytterligare kunskap och 

lärande inför framtida förändringar och därmed behöver belysas ytterligare. Det är därför vi 

nu hoppas att så många som möjligt vill ställa upp och bidra till denna studie och 

förhoppningsvis även till framtida organisationsförändringars genomförande och framgång. 

Som tidigare nämnt är vi väldigt flexibla angående tidpunkt för intervju men om möjligt 

önskar vi att genomföra intervjuerna någon gång under veckorna 47-49. För att underlätta 

ytterligare för informanterna har vi fått möjlighet att genomföra intervjuerna på lämplig plats 

hos er på XXX men vi kan även ta oss till andra platser om det skulle passar den enskilde 

informanten bättre. Vid intervjutillfället kommer det även finnas fika för den som är sugen. 

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Vi vill återigen understryka 

att deltagandet är frivilligt och man när som helst kan välja att avsluta sin medverkan. Den 

som vill har även möjlighet att ta del av den slutgiltiga uppsatsen. 

Vi ser fram emot att träffa er! Ha en fortsatt fin dag!  

Med vänliga hälsningar, 

Emma Lindberg och Ebba Hasselberg 

xxx.xxx@hotmail.se   xxx.xxx@hotmail.com 

073-XXX XX XX  070-XXX XX XX 
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Bilaga 4 - Personligt informationsbrev 

 

Hej! 

Du har blivit slumpmässigt utvald att få möjlighet att delta i vår C-uppsats kring 

medarbetares uppfattning om lärmöjligheter i och med en organisationsförändring. Vi hoppas 

nu att du kan tänka dig att hjälpa oss med att samla information kring detta ämne. 

Vi önskar att få genomföra en cirka 30 minuters individuell intervju med dig, antingen genom 

ett personligt möte eller via telefon. Eftersom intervjun måste ske utanför arbetstid så är vi 

flexibla om när och var du kan träffas eller prata via telefon. Deltagandet är helt frivilligt och 

du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst, även om intervjun har påbörjats, utan att 

behöva uppge anledning till detta. Om så skulle vara fallet, så kommer all information vi har 

fått från dig att raderas och inte användas i det slutgiltiga arbetet. All information kommer 

även kodas så att inga utsagor kan spåras tillbaka till dig. Vi vill även trycka på att det inte 

finns några rätt eller fel svar, utan vi är ute efter att få fram dina personliga uppfattningar. 

Vi hoppas att du vill ställa upp på en intervju och hjälpa oss med vår C-uppsats. Vi önskar att 

få genomföra intervjun inom de närmaste två veckorna (veckorna 48-49) och om vi träffas 

personligen lovar vi att bjuda på fikabröd. Oavsett om du har möjlighet att deltaga i denna 

studie eller inte, önskar vi ett svar från dig så snart som möjligt för att kunna börja planera in 

intervjuerna under dessa veckor. Du kan ge ditt svar i ett vändande mail och om du har frågor 

eller funderingar är det bara att kontakta oss på denna adress. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ebba Hasselberg och Emma Lindberg 

xxx.xxx@hotmail.se   xxx.xxx@hotmail.com 

073-XXX XX XX  070-XXX XX XX 


