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Hej! 

Mitt namn är Emelie Johansson och jag studerar vid Samhällsvetarprogrammet för 
organisation och samhällsförvaltning vid Blekinge Tekniska Högskola. Den treåriga 
utbildningen, med huvudämnet sociologi, leder till en filosofie kandidatexamen. 
Återkommande moment under utbildningstiden är arbetsplatsanknutna studier, vilket innebär 
att studenterna knyts till en organisation, i mitt fall Marinbasen i Karlskrona. Syftet är att 
pröva teoretiska kunskaper inom en praktisk verksamhet. För närvarande skriver jag min 
kandidatuppsats. Syftet med studien är att kartlägga förändringsarbetet inom Försvarsmakten 
och belysa hur det, utifrån ett individperspektiv, påverkar en grupp anställda inom HR- 
avdelningarna vid Karlskrona garnison. Studien utgår från följande frågor: 
 

1. Hur upplever arbetstagaren förändringsarbetet som genomförs av Försvarsmakten 
våren år 2009? 

2. I vilken utsträckning upplever arbetstagaren delaktighet i förändringsprocessen? 

HR personal är den grupp anställda som bedömts vara mest berörda av förändringsarbetet. 
Eftersom du arbetar inom HR- avdelningen är du utvald till intervju. Du ska känna till att 
deltagandet är helt frivilligt och om du väljer att deltaga har du rätt att avbryta när du så vill. 

Den information som framkommer i intervjuerna kommer endast att användas i min 
kandidatuppsats. Informationen som lämnas behandlas konfidentiellt. Intervjun kommer att 
spelas in på ljudband.  
 
Jag vill framhålla vikten av att du väljer att dela i studien. Det är betydelsefullt att få fram 
information från de personer som är mest berörda av förändringsarbetet, för att resultatet i 
uppsatsen ska bedömas som trovärdigt och tillförlitligt.  
 
Jag har önskemål att börja intervjuandet under slutet av vecka 19 och därefter under vecka 20.  
Det vill säga från och med torsdagen den 7 maj och till och med fredagen den 15 maj. 
Intervjun tar cirka 30-60 minuter. Är du inte intresserad av att delta kan du höra av dig till mig 
inom kort (kontaktuppgifter lämnas i slutet av brevet). I annat fall förutsätter jag medverkan 
och kommer inom det närmaste höra av mig till dig angående intervjutid. Du får lov att lämna 
önskemål om tid och dag.   
 
Avslutningsvis vill jag tacka dig för att du tar dig tid och deltar i denna studie! 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Emelie Johansson 
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Kontaktuppgifter: 
 
E-brev, eme_johansson85@hotmail.com 
 
Mobiltelefonnummer, 070-336 38 62 
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