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Inledning 

Företag och organisationer ställs inför förändringar vilket påverkar individens dagliga arbete. 
Företag och organisationer möter samhällets behov och krav vilket kan påverka individernas 
arbetsuppgifter och välmående. Samhället och individer påverkar varandra, individens 
utveckling och processer sker i relation till den kontext som denne befinner sig i (Per-Erik 
Ellström & Glenn Hultman, 2004). Förändringar inom arbetslivet kan innebära nya 
förutsättningar för individen att utföra sina arbetsuppgifter på med mera. I och med att företag 
och organisationer utvecklas och verkar i samspel till ett samhälle så blir 
samhällsutvecklingen något som företag och organisationer anpassar sig till. Detta på grund 
av nya krav och behov efterfrågas. Det innebär att individer som befinner sig inom företag 
och organisationer också ställs inför nya krav och behov och som kan påverka deras 
arbetssituation. Kanske behöver kompetensen förnyas eller nya arbetsmoment införas som 
kan leda till en stor konkurrensfördel för företag och organisationer på marknaden. En 
förändring i det vardagliga arbetslivet kan ha flera olika effekter på individen på arbetet 
liksom sitt välmående. En förändring kan även medföra en otrygghet som en konsekvens av 
en förändring inom företaget. I och med att förändringsarbete innebär många olika processer 
så är vårt intresse i studie att undersöka individens upplevelse av förändringar i de vardaglifa 
arbetsrutinerna. Den ökade förståelsen för individens upplevelse av förändringar i de 
vardagliga arbetsrutinerna hoppas vi kunna leda fram till en större förståelse inför att en 
förändring ska äga rum.  

Bakgrund 

Under denna rubrik kommer följade att tas upp: Individens lärande, förändringsarbetets 
balans, individens förändring, arbetsplatsen som social struktur och arbetsplatsen som 
läromiljö. 

Vi lever i ett samhälle som har en snabb utveckling och snabbt förnyas i olika former, vilket 
medför nya begrepp, perspektiv och trender. Företag och organisationer anammar och 
anpassar sig till nya trender och den utveckling som aktualiseras i det samhälle som dem lever 
och verkar inom. Anledningen till att företag och organisationer anpassar sig till förändring 
och utveckling grundar sig i viljan att överleva och stå sig konkurrenskraftiga på marknaden. 
Aktuell forskning och litteratur inom organisationsteorin speglar hur organisationer och 
företag sattsar och fokuserar på lärande och förändringsarbeten. I och med att organisationer 
och företag ställs inför förändring så medför det att förändringsarbeten är en del av det 
vardagliga arbetet. Forskning dem senaste åren pekar på att organisationer och företag väljer 
att fokusera och arbeta aktivt med lärande som har blivit mer som en strategisk innebörd (Dan 
Tedenljung, 2008).  

Individens lärande 
Individens lärande är ett komplext begrepp och innefattar en rad olika faktorer, aspekter och 
processer som vi anser är viktigt att tydligöra. 
   Begreppet lärande är brett och innefattar en mängd olika faktorer, aspekter och processer. 
Organisatoriskt lärande som bland annat innefattar nya arbetsuppgifter i och med en 
förändring är något som organisationer och företag avsätter resurser för. Exempelvis för att 
lösa ett problem som ställts inför. Ett exempel på problem som organisationer och företag kan 
ställas inför är att effektivisera ett specifikt arbetsmoment för att öka produktiviteten. Hur 
påverkas individen och hur upplever denna en sådan process?  
   En förändring av ett arbetsmoment innefattar en mängd olika aspekter och faktorer såsom 
information till den som utför uppgiften, eventuella avsättningar av resurser för förändring i 
tekniska verktyg, tid och ekonomiska resurser, anpassa till redan befintliga rutiner, normer, 
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regler. Dessa nämnda faktorer och aspekter utgör en del av förändringsarbete och dess process 
som påverkar individen. 
  Knud Illeris (2007) beskriver individens lärande som en process mellan individen och den 
verksamma kontexten. Kontexten kan innebära vardagslivet samt arbetsplatsen. Processen 
innebär att ny information krockar med individens stabila tänkande och scheman, som sedan 
bearbetas av individen för att åter finna balans. 

Förändringsarbetets balans 
En av de vanligaste orsakerna till att en förändringsprocess skapas, beror på företag och 
organisationers strävan efter att skapa en balans i relation till samhällsutveckling (Ellström & 
Hultman, 2004), likt med individens lärande som beskrivs ovan av Illeris (2007). Viktigt att 
betona är att en förändring inom en organisation eller företag, inte nödvändigtvis behöver 
innebära en positiv utveckling eller bidra till en ökad effektivitet och produktivitet. En 
förändring kan också innebära en negativ effekt och minska effektiviteten, om individen 
upplever förändringen som påtvingad och eller rentav kränkande gentemot dennes 
grundläggande uppfattning.  
   En svårighet som organisationer och företag har att handskas med i förändringsarbeten är 
individens förinställning till just själva förändringsarbetet. Att tydliggöra och förstå individens 
uppfattning och upplevelse av dessa processer kan vara betydelsefulla för framtida och 
fortsatta förändringsarbeten.  
   Den negativa reaktionen från individen kan bero på ett missnöje mot en förändrad situation 
på arbetsplatsen (Illeris, 2007). Höga krav från beslutsfattar kan vara ett exempel som kan 
leda till att medarbetarna känner sig maktlösa, vilket kan leda till att engagemanget på 
arbetsplatsen sjunker bland dem anställda. I längden kan detta leda till en minskning av 
individens effektivitet och välmående som kan påverka hela organisationen. I och med att 
företag och organisationer anpassar sig till samhällets krav och utveckling handlar det åter om 
att finna en balans i förändringsarbeten, att anpassa det nya till det som redan finns i 
företagets kultur och grund. Bara för att nya metoder och verktyg finns tillgängliga i och med 
en utveckling så behöver de inte vara rätt steg att ta för en given verksamhet (Ellström & 
Hultman, 2004). Allt eftersom samhällets utveckling inte är anpassat efter enskilda företag 
eller organisationer, medför detta visa svårigheter för att företag och organisationer att 
anpassa en förändring efter verksamhetens ramar. Återigen är det individen som ställs inför 
dessa förändringar. 

Individens förändring 
Ett förändringsarbete innefattar alltså en mängd olika aspekter, faktorer, anpassningar, 
parallella processer och utvecklingar. Alla förändringsarbeten behöver inte nödvändigtvis 
innefatta en förändring för individen i produktion eller på golvet. Om en organisation väljer 
att genomföra en förändring med en samarbetspartner eller kund så behöver inte det påverka 
individen något nämnvärt.   
   Individens upplevelse av ett förändringsarbete varierar och är svårt att generalisera, med 
tanke på att varje individ upplever en förändring på olika sätt (Tedenljung, 2008).     
   De val som organisationer och företag väljer att ta kan förbättra och skapa en miljö som 
fokuserar och strävar efter ett mer effektivt lärande. Individens upplevelse av en förändring 
inom arbetslivet är avgörande om resultatet blir positivt eller negativt (Otto Granberg, 2009). 
Men vad lär sig individen av ett förändringsarbete? 
   Genom att lyfta och poängtera lärandets betydelse samt prata om och använda tydliga 
riktlinjer kring en förändringsprocess, så blir inte en förändring något främmande och eller 
något som bemöts med motstånd. Om företag och organisationer tillsammans lyckas skapa en 
sådan miljö där förändringar tas emot med en positiv attityd, kan det leda till att individen 
lättare accepterar själva förändringsprocessen, vilket i sin tur kan leda till en positiv 
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utveckling för organisationen eller företaget (Ellström & Hultman, 2004). 
   Individens upplevelse och uppfattning av förändringar är av stor betydelse för hur dennes 
förinställningen till nästkommande förändring ska tas emot. Har individen en positiv 
inställning till förändringar, så är chanserna större att utfallet bli mer positiva än om en 
negativ förinställning infunnit sig hos individen. Stort ansvar ligger hos företaget och 
organisationer för hur individen ska arbeta med och ta emot en förändring. Individens lärande 
i dagens samhälle är en process som innebär ny information som ska läras. Detta sker i ett 
samspel mellan individen och den kontext som man befinner sig i (Illeris, 2007). Det är 
kontexten som erbjuder ny information och som sedan kan leda till ett lärande.  Viktigaste och 
mest avgörande faktorn om en förändring blir positiv eller inte är individens upplevelse av 
själva förändringsprocessen. 

Finns det en genomförandeplan för hur förändringsarbeten ska fungera och genomföras 
arbetsplatser? Och följer man dem i sådana fall?  

Arbetsplatsen som läromiljö och arena för förändring 
Arbetsplatsen utgör inte bara en arena för produktion och verksamhetsmål utan även utgörs av 
sociala strukturer där individer tillsammans och i relations till varandra verkar inom. Det 
innefattar en rad olika faktorer och aspekter så som gemenskap, tillit, kommunikation, lärande 
med mera. En förändring och ett lärande innefattar att individens stabila tänkande och tillvara 
kantas eller krockar med ny information (Illeris, 2007). Individen bearbetar den nyvunna 
informationen och anpassar den till sitt redan kunnande och kunskap för att finna balans.  

Arne Maltén (2000) beskriver att en arbetsplats har stort inflytande och betydelse för hur en 
förändring ska tas emot och arbetas med. Om ledningen väljer att genomföra en förändring 
där man inte tar hänsyn till de anställdas känsla och integritet. Genom att istället ta hänsyn till, 
och fundera på, hur de anställda kommer att uppleva samt hur den kan påverka deras dagliga 
rutiner underlättar i ett förändringsarbete. Detta är något som chefer eller ledningen bör ta 
hänsyn till innan företaget eller organisationen påbörjar en förändringsprocess, som kan 
tänkas påverka medarbetarnas dagliga rutiner. Genom att skapa en ökad förståelse för hur 
förändringar kan påverka individen ökar chansen att förändringen accepteras av 
medarbetarna, vilket även kan underlätta hela förändringsprocessen.  
   Bosse Angelöw (2010) beskriver att ett förändringsarbete är som att övergår från ett 
tillstånd till ett annat, där begreppet förändring beror på individens värderingar och 
tolkningar. I och med detta tolkar varje individ, på olika sätt, beroende på om man har en 
positivt eller negativ syn till förändringar. Individens upplevelse av förändringar i det dagliga 
arbetet påverkas av förinställningen.  
   Vi lever i ett samhälle under snabbt förändring och utveckling, viket innebär att företag och 
organisationer måste anpassa sig. Anpassningen uppkommer i och med att man vill fortsätta 
bedriva sin verksamhet och stå sig konkurrenskraftiga på marknaden (Angelöw, 2010). 

Tidigare forskning  
Nanette Cowardin-Lee och Nermin Soyalp (2011) benämner vikten av att det ska finnas tillit 
och socialt stöd på arbetsplatsen för att en förändring ska få ett så positivt utfall som möjligt. 
Ett bra socialt stöd på arbetsplatsen kan underlätta i ett eventuellt förändringsarbete, det kan 
motverka eventuella negativa reaktioner från medarbetare, i och med att de sociala 
strukturerna skapar en förutsättning och miljö för var varje individ ska få en känsla av kontroll 
och stöd. Aspekter som kan störa och kanta denna sociala struktur på arbetsplatsen är 
exempelvis omplaceringar eller avskedningar. Det kan rubba den rådande balansen som 
arbetsgruppen upprätthållit.  
   Omplacering och avskedning är begrepp som företag och organisationer brottas med i 
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verksamheten samt något som individer är medvetna om. Omplacering och avskedning kan 
göra att en förändring bemöts med negativa reaktioner från de anställda i och med att obalans 
och otrygghet finns (Cowardin-Lee och Soyalp, 2011).  
    Enligt Cowardin-Lee och Soyalp (2011) kan relationen mellan medarbetarna och 
ledaren/ledningen hjälpa individen att hantera och bemöta en förändring inom organisationen. 
Denna relation kan motverka den negativa stress som kan uppstå och öka i och med 
förändringar. Jamie C. Gorman och Nancy J. Cooke (2011) beskriver att det är dem sociala 
relationerna och integrationerna med varandra som faktorer och aspekter sprids. Vilket även 
inkluderar spridning av osäkerhet och otrygghet liksom kunskap och information. Resultatet 
av att osäkerhet sprids vidare bland medarbetare leder till att den kontroll och balans, som 
individer hjälps åt att upprätthålla, kan försvinna.  
   Förändringar inom organisationer och företag kan exempelvis innebära att individer får göra 
sina nuvarande arbetsmoment på annat sätt eller rent av nya arbetsuppgifter. Det kan innebära 
att den nuvarande kompetensen, som individen i fråga inte besitter eller längre anses vara av 
vikt, måste utvecklas för att förändringen kräver det. Det kan även påverka ansvaret och 
inflyttandet på företaget eller organisationen i och med att arbetsuppgiften förändras (Gorman 
och Cooke, 2011).  
   Littlejohn Allison, Milligan Colin och Margaryan Anoush (2012) poängterar betydelsen av 
arbetslärande, att hela tiden söka efter en bättre metod för arbetslärande. Detta kommer i sin 
tur hjälpa företaget att stimulera sina medarbetare och bidra till högre intresse för lärandet på 
arbetet. Deras resultatet ger en bild av att företag och organisationer kontinuerligt ska rikta in 
sig på sökandet efter bättre metoder för arbetslärande, samtidigt som balansen och 
anpassningen till den nuvarande verksamheten nämns som viktiga faktorer i förändringar att 
förhålla sig till. Att aktivt arbete med förändringar och tydligöra dem processer det innefattar 
kan arbetsplatsen genom detta skapa en arbetsmiljö som gynnar utveckling, lärande samt 
individens inställning till en förändring (Allison et al., 2012). 
   Tidigare forskning av Cowardin-Lee och Soyalp (2011) lyfter att företag kan ta stor vinning 
av att involvera sina medarbetare i den förändring som verksamheten ställs inför. Genom att 
ta hänsyn till de egenskaper och kunskap som medarbetarna besitter, skulle organisationer och 
företag kunna skapa bättre förutsättningar för ett lyckat förändringsarbete.  
   Att alla inom företaget eller organisationen strävar tillsammans mot gemensamt uppsatta 
mål skulle gynna alla som är verksamma inom verksamheten. Cowardin-Lee och Soyalp 
(2011) benämner att en verksamhet som kan få anställda och chefer att sträva mot 
gemensamma mål gynnar förändringsarbeten och viljan att nå målen. Vidare poängterar 
författarna i resultatet att ledningen kan skapa tryggare arbetsplats för sina anställda genom 
engagemang och delaktighet. Genom att vara engagerad och delaktig, som chef, så kan 
medför detta att anställda får större tillit och trygghet i en eventuell förändring. 
   Ytterligare en faktor som visade sig vara betydelsefull var eget ansvar och självständighet. 
Dessa faktorer ökar chansen för individens upplevelse att det blir en positiv inställning i 
relation till den rådande förändring som företaget anpassar sig till. Detta medför att 
medarbetarna får en positiv upplevelse och en ökad trovärdighet för arbetsplatsen som strävar 
efter att skapa en trygg och säker miljö för varje individ som befinner sig i verksamheten 
(Gorman och Cooke, 2011 & Cowardin-Lee och Soyalp, 2011).  

Vidare lyfter Goman och Cooke (2011) vikten av ett gott samarbete mellan anställda för att 
finna trygghet och tillit. Förenklat kan det beskrivas som med en bättre laganda i 
arbetsgrupperna. Men för att kunna uppnå ett positivt lagarbete så anser Gorman och Cooke 
(2011) att företaget bör hålla grupperna intakta under en period för att skapa en 
trygghetskänsla bland de anställda, som gör att arbetsplatsen blir säkrare och att fokuset ligger 
på att öka effektiviteten på arbetsmomenten. Men det finns även en nackdel med att behålla 
grupperna intakta under en längre tidsperiod, i och med att risken ökar att medarbetarna blir 
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bekväma vilket kan resultera i att resultatet sjunker och effekten blir negativ.  
   Problemet som detta medför är svårigheten att avväga när en arbetsgrupp är effektiv och 
välfungerade eller när den är bekväm och ineffektiv. 

Teoribeskrivning 
Under denna rubrik kommer vårt val av teori att presenteras och beskrivas: Illeris (2007) 
lärandets tre dimensioner; innehållsdimensionen, drivkraftsdimensionen och 
samspelsdimensionen samt en sammanfattning. Dessa tre dimensioner fokuserar på olika 
aspekter inom lärandet, och tillsammans skapar en helhet och balans.  

Innehållsdimension 
En grundläggande princip för denna dimension är att lärandet har olika former av innehåll, 
insikt, kunskaper, färdigheter, förståelse, åsikter, attityder eller kvalifikationer (Illeris, 2007). 
Innehållsprincipen handlar om det som individen lär sig och att kunna skapa en mening för 
innehållet. Det finns olika typer av lärande som exempelvis kan vara, kunskap, färdigheter 
och förståelse för att nämna några. Skulle lärandet sakna dessa så skulle det vara meningslöst 
att ens prata om lärande i det fallet. Titta man ur ett bredare perspektiv så kan 
innehållsdimensionen ses mer som en bildning där att lära står i centrum. Vilket är något som 
påverkar individens personliga egenskaper i form av självständighet och samarbetsvillighet, 
som är viktiga faktorer i en lärande process. Individens personliga egenskaper kan stärkas 
med hjälp av en lärande process (Illeris, 2007). Något som tydliggjorts på senare tid är att 
lärandet sträcker sig betydligt längre än enbart skolan och utbildning. Lärandets 
innehållsdimension innefattar en rad fler olika faktorer och aspekter än enbart skola och 
utbildning. Lärande är något som pågår överallt vilket, utöver skola, även innefattar fritid 
arbetstid. Problemen med detta är att stora delar av all information har ett innehåll, som gör 
det svårare att hitta specifik information som är just anpassat för individens lärande. 
Exempelvis är det viktigt att innebörden och meningen med en förändring framgått för att ett 
lärande ska kunna uppstå. 
   I och med att vi lever i ett ständigt förnybart informationsflöde erbjuder det individen på ett 
snabbt och enkelt sätt tillgång till möjligheten att lära.  
   Illeris (2007) beskriver genom lärandets tre dimensioner vad som är utmärkt när det 
kommer till lärandet i arbetslivet. Med hjälp av innehållsdimensionen får lärandet en mening 
för individen i relation till arbetet. Det medför att lärandet, i relation till en förändring i de 
vardagliga rutinerna, får en mening.  
   Lika så anser vi att individens upplevelse av en förändring får ett innehåll, så medför detta 
att läroprocessen kan få en positiv effekt på individen i form av en ökad drivkraft och 
motivation i arbetet.   

Drivkraftsdimension 
Som nämndes ovan samspelar drivkraften i en balans med innehållet, det driver individen till 
viljan att lära och att det innefattar olika aspekter som individen investerar i en lärosituation 
(Illeris, 2007). Nyfikenhet och viljan att lösa problem är det som driver oss människor vidare i 
viljan att lära. Samspelet mellan drivkraften och innehållet är i väldigt nära relation till 
varandra, det är innehållet som är avgörande för hur stor drivkraft individen lägger på den 
rådande lärosituationen. Det är även något som sker i en förändringsprocess då det kan 
innebär en förändring som medför att individen måste ta del av ny information. Något som 
genomsyrar dessa två dimensioner är att lärandet sker i någon form utav socialt sammanhang, 
som kan kommer att påverka lärosituationen.  

Drivkraftsdimensionen handlar om individens känsla om viljan eller motivationen att söka ny 
kunskap. Oftast finns det en orsak till varför människan väljer att söka ny kunskap. 
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Otillfredsställelse kan vara ett exempel på detta som medföra att viljan till en förändring 
uppstår. Det kan uppstå då arbetsplatsen blivit för bekvämt och otillfredsställd, genom en 
förändring så kan individens vilja och motivation stärkas till den rådande situationen. En 
förändring kan ibland vara behövligt för att motivera personer som saknar drivkraft. Det 
medföra att nyfikenheten till lärande uppstår, som driver individen framåt mot nya kunskaper 
som ska kunna utvecklas personen ytterligare (Illeris, 2007). Genom att förstå meningen med 
och drivkraften i en förändring kan individen finna ett samspel i sina vardagliga arbetsrutiner.    

Samspelsdimension 
Något som ständigt återkommer när man pratar om lärande i samhället, är att det oftast sker i 
samspel med något (Illeris, 2007). Här ses lärandet mer som en förbindelse mellan människan 
och den sociala eller samhälliga planet. Till skillnad från innehålls- och 
drivkraftsdimensionen handlar samspelsdimensionen om handlingar, kommunikation och 
samarbete. Generellt sett varierar samspelet när det uppstår mellan den som lär och 
omvärlden. Illeris (2007) beskriver samspelsdimensionen ur två nivåer. Den första nivån är 
individens närliggande sociala nivå som sammanfattar där spelet utspelar sig, till exempel 
arbetes - eller socialgrupper. Den andra nivån är mer övergripande och fokuserar mer på den 
samhälliga nivån (Illeris, 2007).  
   De olika förändringarna påverkar individen på olika sätt beroende på vilken situation som 
personen i fråga befinner sig i. Det innebär att individens nuvarande livssituation inkluderas i 
lärandeprocessen och utgör kontexten för lärandet. Samspelsdimensionen kan uppkomma i 
olika former i det verkliga livet exempelvis kan det vara deltagande, förmedling, upplevelse 
etc, Detta hjälper individen att utvecklas genom ett socialt beteende, som har växt och fått 
betydligt mer fokus än tidigare. Samspelsdimensionen innefattar och utvecklar individens 
förmåga att engagera sig samt dennes sociala samspel med individer. För att individen ska 
utnyttja lärandet ytterligare så ligger stort ansvar i att förstå processerna och samspelet. 
Effekten av samspelsdimensionen bidrar till en utveckling i människans förmåga att engagera 
sig i företaget och bli mer delaktig i de sociala samspelen mellan sina medarbetare.  

Sammanfattning 
Illeris (2007) beskriver i lärandets tre dimensioner en mängd faktorer och aspekter som faller 
inom någon av de tre dimensionerna, innehållsdimensionen, drivkraftdimensionen och/eller 
samspelsdimensionen. Vi har valt att använda oss av denna teori för att begreppet förändring, 
som vi valt att tolka och använda, bland annat innefattar dem begrepp och processer som 
återges i teorin. Ett objekt måste finnas i en lärandeprocess som beskrivs i 
innehållsdimensionen, som i relation med individens drivkraft hos subjektet som är 
drivkraftsdimensionen. Dessa två arbetar tillsammans med individen och sätts i samspel med 
omvärlden vilket beskrivs i samspelsdimensionen (Illeris, 2007). 

Problemformulering 

Under denna rubrik presenteras problemformuleringen för vår studie samt syfte och 
frågeställningar. 

Vi lever i ett samhälle som snabbt förändras och utvecklas. De olika förändringarna påverkar 
individer på olika sätt beroende på vilken situation denne befinner sig i. Vidare strävar 
samhället, organisationer och företag efter att finna balans i dessa stunder. Dessa förändringar 
i organisationer och företag är något som kan påverka individers vardagliga arbetsrutiner. 
   Detta medför att individer i viss mån måste vara öppen för individuella och organisatoriska 
förändringar. Förändringar som sker inom arbetsrutiner och moment kan bero på en ökad 
efterfråga eller en anpassning för att växa sig konkurrenskraftigare på den befintliga 
marknaden.  
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   Det handlar om att effektivisera och på så vis utveckla sin verksamhet i förhållande till dem 
krav som ställs på organisationer som vill kvarstå konkurrenskraftiga i takt med samhällets 
kontinuerliga utveckling och förändring. Genom att skapa och genomgå nya förändringar 
skapar olika upplevelser hos individen, beroende på hur förändringen påverkar det vardagliga 
arbetet och hur det upplevs. I och med vad som framkommit ur tidigare forskningen och 
beskrivs i litteraturen så finns det ett problem i tillvägagångssättet och förståelsen för 
individens anpassning till förändringar, vilket utgör det vetenskapliga problemet i arbetet.  
   Hur kommer dessa förändringar påverka individen då företagen i dagens samhälle måste 
anpassa sig efter samhällets utvecklingskurva, vad kan de ge för effekt på individens 
upplevelse av förändringar i det vardagliga arbetet? Vad lär sig individen av 
förändringsarbeten? Hur påverkar dessa förändringar individens upplevelse av de vardagliga 
rutinerna, med denna studie hoppas vi kunna presentera en större förståelse för individens 
upplevelse av förändringar i det vardagliga arbetet.     

Syfte 
 Utifrån tidigare forskning, litteratur och nya trender så har studiens syfte arbetats fram. Vårt 
syfte med studien är att skapa en större förståelse för individens upplevelse av förändringar i 
de vardagliga arbetsrutinerna. 

Frågeställningar 
Vilka faktorer är avgörande för individen upplevelse av förändringar i de vardagliga 
arbetsrutinerna? 

Hur ser läroprocessen ut för individer i/under/efter förändringsarbeten? 

Metod 
Under denna rubrik kommer vi presentera och motivera vårt tillväggångssätt i studien genom: 
ansats, urval och tillväggångssätt, datainsamlingsmetod, bearbetning av analys och data, 
etiska ställningstaganden, reliabilitet och validitet samt förförståelse  
  
I detta avsnitt kommer vi beskriva våra vetenskapliga ställningstaganden, och motivera för – 
och nackdelar med de val som vi valt att gjort. Cohen, Manison och Morison (2007) betonar 
betydelsen i att tydliggöra forskarens tanke process, och förklara och motivera valet av metod. 
Allt för att tydliggöra tankeprocessen som kommer att öka trovärdigheten i studien.  
   Utgångspunkten i vår studie är att undersöka vilka faktorer är avgörande för individens 
upplevelse av förändringar i de varliga arbetsrutinerna, och hur ser läroprocessen ut för 
individer i/under/efter förändringsarbetet. Med utgångspunkt hur dessa två påverkar individen 
handlande och tänkande ur ett läroperspektiv under ett förändringsarbete. Då kunskap på en 
arbetsplats uppstår genom individens handlingar med omgivningen, där personer 
kommunicera med varandra och bearbetar information (Stensmo, 2007). Forskning innebär att 
ge ett perspektiv på tillvaron (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009). Eftersom på förhand finns 
det visa perspektiv som är mer självklara än andra, så måste läsaren få insikt i forskarens 
perspektiv. Genom metod avsnittet hoppas vi att klargöra vår forskning och våra perspektiv, 
för att på så sätt väcka intresse för läsaren och en förståelse för vår studie. Att klargöra det 
vetenskapliga problemet så att det återspeglas igenom hela studien, skapar det en hållbarhet 
som stärker det pedagogiska problemet som vi forskar om (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 
2009).    

Vi har valt att använda metoden som ett redskap istället för genomför vår undersökning med 
en vetenskaplig verksamhet. För målet med vår studie är med hjälp av en metod skapa en 
vetenskaplig studie, som då ses mer som ett redskap för att skapa ett vetenskapligt perspektiv 
på vårt problem. Det är med hjälp av metoden som vårt tillvägagångssätt har blivit 
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vetenskapligt.  Med hjälp av att beskriva, förklara och motivera de val som vi har gjort kunna 
skapa ett sammanhang hur olika aspekter hänger ihop och påverkar varandra. Nedan kommer 
metoden beskrivas som vi har valt att använda oss utav i rapporten.  

Ansats 
Efter att syfte, frågeställning och våra ställningstaganden hade blivit klara så valde vi ansats. 
Ansatsen ska fungera som ett verktyg som beskriver förhållandet mellan forskningsobjektet 
och oss som forskare. Genom att syftet innebar att vi ville undersöka individens upplevelse så 
ansåg vi att detta skulle kunna generera i beskrivna delar som tillsammans skapar en helhet så 
valde vi en hermeneutisk ansats. Valet föll, utöver syftets betydelse, naturlig för vår typ av 
fältstudie, samt att vi båda arbetat med och kring denna ansats och ansåg att vi behärskade 
denna bäst.  
   Hermeneutik är en tolkande ansats, som används av forskare när det gäller att tolka eller 
översätta texter och visa dess innebörd (Steiner Kvale & Svend Brinkmann, 2009). Vi har i 
vår tolkning av intervjuerna valt att använda analysens sex steg som beskriv av Kvale och 
Brinkmann (2009). Denna forskningsmetod används när forskare söker efter att finna en 
tolkning eller en helhet av forskningsområdet, men det innebär att fokuset inte ligger på att 
utreda vad som är sant eller inte utan få en helhetsbild av fenomenet. Genom en hermeneutisk 
angreppsätt får vi möjlighet till att kunna tolka område mer fritt, men hjälp av vår teori och 
empiris kunna stärka de resultat som vi får fram.  
   Med hjälp av denna ansats kommer man få sina svar genom att tolka, förstå, som ger oss en 
bild över vad respondenterna svar som sedan kopplas ihop till en helhet. För att kunna skapa 
sig en helhetsbild över respondenternas svar, passar den hermeneutiken oss bäst.  
   Genom denna typ av ansats väcks nya insikter fram som byggs ihop med 
tolkningsprocessen i reslutat delen. Våra egna erfarenheter har växt under studiens gång och 
som vi ser som något positivt för att kunna skapa en förståelse för resultatet. Målet med vår 
undersökning har varit att se hur förändringar påverka individen, och inte att hitta några 
antaganden om den så kallade sanningen.   

Urval och tillvägagångssätt 
I undersökningen genomfördes fem semistrukturerade intervjuer och en djupintervju. Vi 
använde oss av ett bekvämlighetsurval i denna studie. Vi skickade ut ett informationsbrev där 
vi kort vi beskrev vad studien syftar till samt att deltagandet är högst frivilligt och att dem när 
som helst kan avsäga sig sin medverkan utan någon närmare motivering. Ett krav vi hade på 
vilka respondenter som kunde medverka i studien var att de minst arbetat tre år på sin 
nuvarande arbetsplats samt att det genomgått någon form av förändring oavsett karaktär. 
Respondenterna var i åldrarna mellan 25-55. Vi grundade bland annat vårt val på det som 
Coetzer (2007) beskrev i sin urvalsmotivation, respondenterna ska matcha studiens ändamål 
och syfte, för att på så sätt kunna undersöka det valda fenomenet. Vi hade sedan tidigare 
undersökningar kontakt med dessa två företag, vilket underlättade både i själva tillfrågningen 
samt i och med att vi har en viss förkunskap om hur företagens dagliga verksamhet såg ut. 
   I vår första kontakt med respondenterna för denna studie bokade vi datum och tid som 
passade dem. Tre intervjuer gjorde på ena organisationen och en djupintervju, och de 
resterande två genomförde på den andra arbetsplatsen. Det fanns inget val i att vi genomförde 
tre intervjuer på ena och två på andra arbetsplatsen utan så blev bara utfallet. 
   Vi genomförde våra intervjuer via Skype, då respondenterna befann sig på en annan ort. 
Vidare spelades intervjuerna in samt transkriberades och slutligen analyserades med hjälp av 
dataprogrammet Atlas Ti.  
   Det fanns för – och nackdelar med att genomföra de intervjuerna via Skype. Samtidigt 
ansåg vi att fördelarna vägde över, då det geografiska avståndet mellan oss och 
respondenterna blev för stort för att genomföra samtliga intervjuer på plats. Vidare ansåg vi i 
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valet av insamlingsmetod att med hjälp av Skype, i skillnad från telefon, att vi kunde se 
kroppsspråk vilket skapar en känsla av att vi inte befann oss så långt ifrån varandra som vi 
faktiskt gjorde.  
Intervjuerna spelades in med hjälp av verktyg i datorn som gav oss möjlighet till en 
transkribering i lugn och ro samt att undvika att glömmer vad som sagts. Vidare tog vi hjälp 
av datorprogrammet Atlas Ti i tolkningen och viljan att skapa en förståelse i översättningen 
av samtalen. Materialet som bearbetades med hjälp av Atlas Ti underlättade arbetet att skapa 
en överblick i vilka faktorer som har störst inverkan på deltagarna samt i skapandet av en 
helhet. Detta kommer att hjälpa oss att kunna skapa ett perspektiv till respondenternas egna 
tolkningar.  

Datainsamlingsmetod  
Datainsamlingsmetoden som användes i studien var semistrukturerade intervjuer, ett antal 
utgångsfrågor som kompletterades med följdfrågor under intervjuernas gång. Första intervju 
tillfället utgjorde även första steget i vår tolkning, där respondenten beskrev sin upplevelse av 
vårt område. Även andra steget i tolkningen genomförde respondenten själv då han eller hon 
beskrev sin upplevelse. Valet av semistrukturerade intervjuer grundar sig på vårt syfte i 
studien, viljan att undersöka individens uppfattning av förändringar i de vardagliga 
arbetsrutinerna.   
   Ytterligare fördel med semistrukturerade intervjuer i denna studie är att intervjupersonerna 
får samma utgångsfrågor vilket underlättar bearbetningen och analyseringen av det insamlade 
materialet. Att vi fick komma med följdfrågor, i och med vald intervjuform, utgjorde även 
steg tre i tolkningen. Vi genomförde även en djupintervju med en av dem sju respondenterna, 
där fokuset låg på att på ett djupare perspektiv samt kunna fråga vidare på intressanta aspekter 
som lyfts i första intervjun med respondenten. Med hjälp av en djupintervju kunde vi gå 
djupare in i området och fokusera mer på detaljer, och val lite mer flexibel under själva 
intervjun. Vidare var förhoppning om att respondenten själv vågade berätta mer ingående, 
vilket är en av styrkorna i djupintervju: Djupintervju är lämplig då området kan vara 
personligt eller känsligt för respondenten (Kvale & Brinkmann, 2009). 
   Även denna intervju gav oss möjlighet att på ett djupare plan skapa en förståelse och 
kunskap om respondentens upplevelse av förändringar i de vardagliga arbetsrutinerna. 
   Efter att vi tagit del av datan och bearbetat den, vilket utgjorde steg fyra i tolkningen, insåg 
vi att frågetecken fortfarande fanns gällande vissa frågor. Vi valde att genomföra ytterligare 
en djupintervju, vilket motsvarar steg fem i tolkningen, med en av respondenterna för att 
försöka få svar på de frågor vi hade stött på. Efter genomförd intervju återgick vi enligt 
hermeneutiskt arbetssätt till steg fyra för ytterligare tolkning av materialet.  

Bearbetning och analys av data 
Intervjuerna genomfördes via Skype, på grund av det geografiska avståndet som var mellan 
oss och intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2009). Samt spelades intervjuerna in med 
hjälp av ett verktyg i datorn, detta för att underlätta analys – och tolkningsprocessen steg fyra 
i analysens sex steg. Vidare underlättade inspelningen i att lättare kunna gå tillbaka och åter 
lyssna på intervjuerna i transkriberingen. 
   Positivt var att vi var två författare som läste igenom och sedan diskuterade intervjuerna 
med varandra, lyfte våra perspektiv och på så vis stimulerade vårt lärande. Med hjälp av Atlas 
Ti analyserade vi materialet som framkommit genom intervjuerna. Vi började med att 
strukturera upp kategorierna som vi skulle använda oss utav i resultatdelen. Det transkriberade 
dokumentet fördes in i analysprogrammet, där vi med hjälp av verktyget Word Croncher 
hittade ord/begrepp som var återkommande över intervjuerna. Vidare, med hjälp av verktygen 
i Atlas Ti, kunde vi hitta citat som stärker utfallet och resultatdelen.  
   Citaten och delarna som vi valde ut av det bearbetade materialet, och som hjälp oss skapa en 
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förståelse av respondenternas tolkningar av vårt fenomen, utgjorde en helhet. Louis Cohen, 
Lawrence Manion & Keith Morrison (2007) beskriver att detta tillvägagångssätt är bra att 
presentera ett resultat på, då all data blir presenterat i ett sammanhang och ger ett lättläst 
resultat. Huvudtesen för hermeneutik är att man ska leva sig in i en annan människas 
situation, för att senare kunna komplettera med sin egen kunskap (Kvale & Brinkmann, 
2009), vilket vi ansåg att vårt arbetssätt medförde. Dessa val, i grunden, baserade på att öka 
förståelse individens upplevelse för förändringar i de vardagliga arbetsrutinerna.  

Etiska ställningstaganden  
Gällande det etiska ställningstagandet fokuserade vi mycket på att tydligöra vad som gjort och 
inte gjorts samt försök i att visa på vår öppenhet och insyn i hela arbetets gång. I och med att 
vi är två författare i detta arbete så har ett resonemang förts mellan oss i valen som gjorts i 
arbetet. Respondenterna kontaktades via mail, där vi bifogade ett informationsbrev där vi 
förklarade vad vi skulle undersöka samt poängterade att deltagandet är helt frivilligt och att 
respondenterna när som helst kunde avsäga sitt deltagande. Utöver att vi beskrev att intervjun 
var helt frivillig så meddelade vi att allt material skulle behandlas konfidentiellt och att det de 
enda personuppgifterna som vi kom att använda och behöva i redovisningen var deras ålder. 
   I transkriberingen skrev vi om alla namn som nämnts, oavsett hur i intervjuerna, allt för att 
behålla det etiska ställningstagandet genom hela arbetet och skydda respondenternas 
identiteter som vi lovades. 

Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten och validiteten beskriver hur delvis kvaliteten på genomförandet av studien. 
Reliabiliteten handlar om hur väl själva insamlingen av materialet har genomförts (Ulf 
Bjereld, Maria Demker & Jonas Hinnfors, 2009) . Efter idébollande med varandra valde vi att 
genomföra denna kvantitativa studie, vilket oavsett val har krävt motiveringar och 
ställningstagande för att stärka trovärdigheten av hela studien, något vi arbetat efter att uppnå. 
Vi resonerade och strävade efter att beskriva arbetet sås att vem som helst sedan ska kunna 
genomföra och nå fram till ett liknande material som kan stärka värdet av vår studie. Vidare 
handlar reliabiliteten om att inte ställa ledande frågor eller på något sätt påverka intervjuerna 
(Kvale & Brinkman, 2009). Oavsett hur medvetna vi är om det sistnämnda, att inte påverka 
och leda intervjuerna, så anser vi att det är en mänsklig faktor att inte helt kunna stänga av sin 
kunskap och egna uppfattning.  
   Vidare handlar reliabilitet om att studien ska kunna genomföras av vem som helst och 
resultera i ett liknande resultat som vi kom fram till (Bjereld at al., 2009).  
   Om reliabiliteten handlar om hur studien mätts så behandlar validiteten vad som mätts. 
Validitet kan sägas lika med studiens giltighet, har det som avsetts undersökas undersökts 
(Bjereld et al., 2009). Vårt resonemang kring begreppet validitet, har på sätt och vis 
genomsyrat hela arbetet: att undersöka det som avsetts undersökas. Exempelvis har i 
utformningen av intervjufrågor så genomförde vi ett antal pilotundersökningar för att finna 
frågorna som gav oss material som speglar det vi avsåg att undersöka, är att skapa en större 
förståelse för individens upplevelse av förändringar i de vardagliga arbetsrutinerna. Genom att 
vi genomförde sju semistrukturerade intervjuer så ansåg vi även att vi, både för att nå ännu 
djupare i svaren, samt för att stärka validiteten valde att genomföra två stycken djupintervjuer.  

Förförståelse 
Genom tidigare erfarenheter, gällande valt område, så valde vi att tydliggöra detta för att ge 
läsaren en inblick i varför utfallet av vår tolkning blivit som det blev. Vi har båda tidigare 
genomfört studier med fokus på hur ledarskapet inom företag och organisationer fungerar och 
påverkar. Vi har båda olika kunskaper om hur individer påverkar grupper och hur grupper 
påverkar organisationer. Vidare har vi båda två arbetad inom olika företag och organisationer. 
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Våra tidigare undersökningar legat till grund för detta arbete då vi på vägen stött på forskning 
och resultat som intresserat oss för individens upplevelse av förändringar i de vardagliga 
arbetsrutinerna.  

Reslutat 

Under denna rubrik kommer resultatet från intervjuerna presenteras: 
information/kommunikation, lärandet, arbetsmiljön och ledarskap. Varje kategori kommer att 
presenteras var för sig med ett eller flera kompletterande citat och beskrivande text. 

Resultatet i denna undersökning visar på olika samband genom den tolkning som gjordes av 
det bearbetade materialet. Under denna rubrik kommer det faktorer och samband som hittades 
i analysprocessen att presenteras, och där kategorierna kopplas ihop till studiens syfte. Vårt 
syfte med studien är att skapa en större förståelse för individens upplevelse av förändringar i 
de vardagliga arbetsrutinerna. Varje kategori som presenteras i detta avsnitt utgör delar för att 
utgör en helhet, allt enligt ett hermeneutisk arbetssätt (Kvale & Brinkmann, 2009).  
   Genom verktyget word cruncher i Atlas Ti så har vi kunnat hitta de ord som har återkommit 
flest gånger i den textkropp som utgjorts av vår transkriberade intervjudata som vi har 
analyserat. Utöver detta skapade vi genom resonemang med varandra koder och citat som har 
en betydelse när det kommer till förändring och lärande på arbetsplatsen.  

Information/kommunikation 
Den första kategorin är information/kommunikation, vilket majoriteten av respondenterna 
benämnde. Vikten av information/kommunikation framkommer tydligt vid en förändring på 
arbetsplatsen, samt vikten i en tydlighet och strukturerad information kring förändringen. 

Jag tycker i en förändring så måste man informera personalen för att annars och när det 
är dags för en förändring då kommer det ut på ett eller annat sätt och kommer då ingen 
klar information då blir det lätt en massa skvaller och skit och då kan det skapa en massa 
oro och osäkerhet och det skapar en massa frågor och därför tycker jag att såna som har 
ansvar för en förändring bör liksom informera på ett korrekt viss så man slipper den här 
otryggheten och även då om beskedet är negativt så är beskedet så är det att personalen 
får ett klart besked istället för att gå och vänta och känna sig osäker på sin framtid som 
jag anser påverkar arbetsuppgiften så det är väl det jag anser som det viktigaste när man 
genomgår en förändring från arbetsledningen håll alltså 

Detta citat stärker betydelsen av information/kommunikation när företaget genomgår en 
förändring. Citatet förklarar även olika faktorer som faller under kategorin information, samt 
vad som kan hända om personalen inte blir informerade eller får en bristfällig information. 
Finns det en klar och tydlig beskrivning om varför just den givna förändringen ska 
genomföras, minskar risken för motstånd som kan vara ett hinder i förändringsprocessen. 
Resultatet av oklar, otydlig och utebliven information kan leda till att en osäkerhetskänsla 
bland anställda och kan påverka förändringen negativt. Genom att ledningen tar ansvar för 
förändringen och återger en korrekt bild angående förändringen, så minskas risken för 
otrygghet hos individen.  

Ja det är väl viktigt som jag tidigare nämnde att får en klarhet och en god struktur när 
man genomgår en förändring så genom en bra kommunikation är nog de viktigaste 
faktorerna vid en förändring. 

Som framgår i citat anser respondenten att kommunikation är ytterligare en viktig faktor att ha 
förståelse för vid en förändringsprocess. Med hjälp av en god kommunikation mellan 
anställda och chefer, uppstår ett bättre socialt samarbete mellan de två parterna. Vidare 
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medför strukturerad och tydlig kommunikation att individerna ställer sig mer öppna inför 
förändringar. 

 Lärandet 
En effekt av att ett företag genomgår en förändring är att lärandet sätts i fokus. I och med att 
en förändring medför någon form av anpassning av individen. Dessa förändringar gör att 
individen måste anpassa sig, genom ny information, och anpassa den till sitt redan kunnande 
för att utföra uppgifterna. Resultatet visar att det är viktigt med mål i en förändring, som 
tillsammans med lärandet skapar process som individen tar vinst av innan, under och efter 
förändringen. Ansvaret för att lärande ska uppstå ligger hos bägge parter, anställda och 
ledning. 

jag var i alla fall på något sätt tills fred så accepterar ju det så kommer du kunna 
utvecklas och lära dig något nytt om du kan se det som en utmaning men jag själva anser 
att det kan vara svårt ibland att alltid se lärandet i allt som på något sätt ska kunna 
hjälpa mig att utvecklas 

Som framgår i detta citat anser respondenten att det är betydligt lättare att acceptera lärandet 
när man känner sig tillfreds på arbetsplatsen, att trivsel och omgivning är bra. Beskrivs 
anledningen och meningen med förändringen kan individen enklare förstå och ta sig an 
utmaning som den ställs inför. Är anledningen och meningen med förändringen tydlig och 
nått ut till alla medarbetare, ses det mer som en möjlighet för individen att utvecklas på. 
Vidare innebär detta också att individens syn och föreinställningen till förändringar förändras.      

så att alla har eller får gemensamma mål så man har något att sträva i mot att jag vet 
inte men att alla går ju liksom ihop och försöker få det att funka tillsammans så att hela 
gruppen tar ansvar för alla och att ingen går och tjurar det kommer väl att hända men 
jag tycker det är väldigt viktiga att man på något sätt samlar ihop gänget se det bästa av 
situationen och det som kommer och försöker se det positiva i det hela istället för det 
negativa med en positivt inställning så tror jag att man kan få väldigt mycket uträttat att 
man kanske blir mer driven eller kanske ja motiverad att bevisa något för någon 

Respondenten benämner vikten i att ha gemensamt uppsatta mål samt ha en positiv inställning 
till olika former av uppgifter på arbetsplatsen. Att individer tillsammans har gemensamma 
mål och rätt inställning ger gruppen möjlighet till att utvecklas och känna ett större ansvar och 
drivkraft gentemot sina arbetsuppgifter. Genom att gruppen arbetar med samma inställning 
mot ett gemensamt uppsatt mål, skapar detta en arbetsgrupp som är driven och motiverad till 
att bevisa vad var och en verkligen går för på arbetet. En positiv individuell inställning ökar 
chansen till en personlig utveckling till att kunna lära sig nya saker på arbetsplatsen och inom 
företaget.  

Arbetsmiljön 
Resultatet ovan visar vikten i att tillsammans som en enhet stäva mot gemensamma mål. För 
att detta ska ske krävs en arbetsmiljö som uppmuntrar och underlättar för detta. Arbetsmiljön 
kan beskrivas som en del där medarbetarna vistas i och integrerar med varandra.  

Som individ är väl det viktigt att tänka på att man på något sätt måste se och ställda upp 
och vara där och en förändring på en arbetsplats är man ju flera och så man måste 
arbeta som ett lag och så där så man måste hjälpa varandra även fast man själv inte är 
sugen på det alla kommer ju liksom inte tycka det är lika roligt med en förändring men 
det får man helt enkelt ta och acceptera 

Här påvisar respondenten vikten i att den sociala arbetsmiljön verkligen fungerar på 
arbetsplatsen, vilket är återkommande genom det övriga intervjumaterialet. Resultatet visar att 
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individen drar egen vinst utav att ställa upp och hjälpa gruppen. Att ha en väl fungerande 
arbetsgrupp ökar lagkänslan och viljan att hjälpa varandra, gör att gruppens behov går föra 
individens egna behov. Det innebär att en väl fungerande arbetsgrupp och ett gott klimat kan 
medföra att individerna, i en förändring, ser till vad som gynnar hela arbetslaget mest och bäst 
istället för att tänka och agera själviskt. Att individen kan sätta arbetsgruppens behov före och 
sina egna behov oavsett vad som hade gynnat individen bäst själv, alltså att kunna acceptera 
förändringarna och se hur positivt det kan påverka gruppen.  

Det är väl någonting som man får väl liksom ta det som det kommer förändringar det 
händer och det känns som de kommer snabbare och snabbare nu förtiden hahaha men 
jag kan väl tycka att visa liksom man blir ju lite trygg och så där och det är ju skönt men 
efter ett tag är ju risken att man blir bekväm och ibland behöver man förändringar för att 
kunna hitta någon ny gnista och kunna lära sig något nytt 

Citatet tydliggör att respondenten är medveten om att förändringar tillhör arbetslivet, och att 
man som anställd får vara beredd på att förändra sina rutiner då det genomförs en förändring. 
Respondenten beskriver att en förändring kan vara nyttigt i och med att man kan bli bekväm i 
sina arbetsuppgifter om det inte sker någon form av förändring. Var och en blir alltså trygg i 
det man gör utan några nya utmaningar i arbetsuppgifterna. En förändring medför att 
individen ställs inför något nytt i sina arbetsuppgifter vilket ses som en utmaning och inte som 
något skrämmande. Det är något som ledaren med delaktighet kan minska chansen att en 
osäkerhet sprids då företaget ställs inför en förändring.     

Ledarskap 
En faktor som varit återkommande genom intervjuerna och har en inverkan in hur individen 
upplever en förändring i sina vardagliga arbetsrutiner är ledarens delaktighet och 
tillgänglighet. Att ledarskapet är av ytterst vikt i en förändring har visat sig hjälpa individen 
att utvecklas och främjandet av att skapa en trivsam och trygg arbetsmiljö för samtliga 
individer. Genom ledarens delaktighet motiveras de anställda till att lättare acceptera 
förändringar och viljan att lära sig nya saker. Detta med förutsättningen att ledaren finns till 
hands och ger respons på individens handlingar och frågor. 

Det är ju jätte viktigt med både ledarskapet och kommunikationen så att man känner att 
man är med i processen så är det ju och inte bara ställs inför fakta hela tiden genom att 
ledarna ger ut en bra information varför det sker en förändring och motiverar så att jag 
kan förstå orsaken till förändringen så anser jag att det blir lättare att accepterar och få 
en positivt syn till förändringen men ja det är även viktigt att ledarna kan förstå vad vi 
anställda går igenom och hur förvirrad man kan blir om informationen inte är glassklar 

Citatet poängterar det mänskliga stödet från beslutsfattare. Respondenten lyfter vikten av ett 
ledarskap som är stöttande och finns tillhands när problem uppstår i förändringsprocessen. 
Vidare poängterar respondenten viken av att ledaren har en förståelse vad dem anställda går 
igenom under en förändring, det kan bland annat innefatta förvirrning och oklarheter.  

Vet inte riktigt, men kanske att chefen avsätter ett möte varje månad eller nått där vi alla 
kan prata och fråga om så lär man sig ju av varandra och vet vad man ska säga om 
kunden frågar. 

Citatet ovan belyser vikten av ett aktivt ledarskap som visar delaktighet och en förståelse för 
vad förändring och lärande kräver. Respondenten belyser vikten av att följa upp förändringar i 
dem vardagliga arbetsrutinerna. Som citatet visar är detta något som respondenten efterfrågar 
men som inte finns på dennes arbetsplats.  
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Sammanfattning av resultatet 
Resultatet har bildat kategorier som vi utformat med hjälp av det bearbetade 
intervjumaterialet. Kategorierna som arbetats fram återspeglar och besvarar studiens syfte att 
öka förståelsen för individens upplevelse av förändringar i de vardagliga arbetsrutinerna. 

 Information/kommunikation 
 Lärande 
 Arbetsmiljön 
 Ledarskap  

Analys 

Under denna rubrik kommer studiens innehåll att analyseras. Vi kommer analysera resultatet i 
förhållande till Illeris (2007) lära tre dimensioner: innehållsdimensionen, 
drivkraftsdimensionen och samspelsdimensionen.  

Meningen med förändring och lärande 
Illeris (2007) beskriver att innehållsdimensionen grundar sig i att ett lärande eller en 
förändring har ett innehåll. Finns det inte något innehåll så blir utfallet att lärandet saknar 
mening. I vår studies resultat framkommer vikten av att en förändring har ett tydligt innehåll 
och struktur för att individen ska kunna ta till sig förändringen och utveckla ett individuellt 
lärande. Resultatet som vi arbetat fram poängterar även vikten av att det ska finnas en tydlig 
mening med varför och hur en förändring ska ske. Vidare beskriver resultatet att lärandet 
uppstår om det finns just ovan nämnda faktorer i en förändring. Intressant är att vi kan se och 
tydliggöra den likheten av att förändring och lärande uppstår i samspel med varandra.  
   Innehållsdimensionen, i teorin, grundar sig i faktorer som återspeglar meningen i 
exempelvis en förändring men i sin primära mening lärandet. 
   Illeris (2007) beskriver att innehållsdimensionen inte enbart handlar om traditionellt lärande 
och det som gemene man associerar med skola och utbildning. Innehållsdimensionen 
innefattar även bland annat kunskap, färdigheter och attityder. Återigen stärks resultatet med 
stöd av teorin i och med att respondenterna nämner attitydens betydelse i en förändring av de 
vardagliga arbetsrutinerna. Attityden beskrivs i resultatet som en gemensam uppgift för alla 
inblandade att upprätthålla. Är inställningen/attityden positiv till en förändring så sprids detta 
bland dem anställda vilket genererar till ytterligare positivitet. Vice versa är det om en negativ 
attityd finns kring förändringar. Vi har genom ett gemensamt resonemang kommit fram till att 
en liknelse kan göras vid en cirkel. Det krävs en kraftansträngning från samtliga parter för att 
ett gott klimat ska kunna uppstå och en förändring ska kunna ros i hamn.  
   Vidare finns det en gemensam nämnare i empirin att varje individ måste våga göra fel. 
Prövar man inte sina kunskaper och färdigheter så vet man aldrig om man har lärt sig något 
eller lär sig något, detta märker vi båda är en återkommande mening i intervjumaterialet. Det 
innefattar i resultatet kategoriseringarna information/kommunikation och arbetsmiljö.  
Motiverat för vikten av en tydlig och klar kommunikation ska nå ut till alla inblandade, och 
att arbetsmiljön främjar och stötar varandra. 

Individens vilja 
Andra dimensionen i teorin är drivkraftsdimensionen som Illeris (2007) beskriver som 
individens vilja, motivation och känslor till sina uppgifter. Resultatet som vi presenterat visar 
att det just dessa faktorer är av betydelse för individen i en förändring. Vi har diskuterat kring 
just betydelsen av viljan att lära och vad som är den drivande faktorn. Genom vidare intervju 
gick vi in på vad det är som motiverar individen till att lära. Resultatet visar att det är en inre 
drivkraft och motivation som är avgörande för individens utveckling. Vidare har vi analyserat 
fram att det är nyfikenhet hos individerna som väcker viljan att lära mera. Vidare är det alltid, 



15 
 

vad som framgått ur resultatet, individens ansvar och inre drivkraft som avgör hur och om ett 
lärande ska uppstå i och med en förändring. Vidare märker vi att det finns en nära 
samhörighet mellan innehållsdimensionen och drivkraftsdimensionen vilket även nämns av 
Illeris (2007). Exempelvis är individens förståelse, vilket tillhör innehållsdimensionen, och 
vilja, som tillhör drivkraftsdimensionen, något som framkommit flertalet gånger i resultatet. 
Det medför att vi valt att tydliggöra samspelet men ändå skillnaderna mellan dessa två 
dimensioner. Skillnaderna är bland annat att drivkraftsdimensionen fungerar som en motor i 
individens förändring och lärande medan innehållsdimensionen mer behandlar förståelsen och 
innebörden hos förändringen och lärandet. Nyfikenhet är också en faktor som innefattas i 
drivkraftsdimensionen. Resultatet visar att nyfikenheten bidrar till att individen söker ny 
kunskap. Till drivkraftsdimensionen hör faktorer såsom individens förståelse, motivation, 
vilja med flera, vilket i vårt resultat innefattar kategorin lärande. 

Vikten av ett gott klimat 
Tredje dimensionen av teorin är samspelsdimensionen. Illeris (2007) beskriver 
samspelsdimensionen som ett samspel mellan individen och sin omgivning. Dimensionen 
fokuserar inte på något specifikt utan fokus riktas på det samspel som uppstår mellan, i vårt 
resultat av studien. Vi har resonerat och kommit fram till att ur ett förändringsperspektiv 
innefattar denna dimension hela samspelet och det övergripande mellan alla inblandade 
parter. Det är i samspel med sin omgivning som individen lär och det är genom detta samspel 
som lärandet får möjlighet att verka inom. Illeris (2007) benämner vikten av förståelsen för 
helhetsbilden av ett lärande. I resultatet framkommer samspelet mellan individer på 
arbetsplatsen som en återkommande och påverkande faktor i ett förändringsarbete. Det är i 
samspel med hela arbetsplatsen inklusive dem sociala konstruktionerna som individen 
genomgår en förändring och i det förlängda ett lärande. Dimensionen innefattar den sociala 
dynamiken, mellan såväl anställda som chefer. Ett fungerande samspel bland individerna 
skapar en väl fungerande grupp vilket underlättar förändringsprocessen. Resultatet av studien 
visar även på vikten av ett fullgott ledarskap i att exempelvis finnas till hands och vara 
delaktig i förändringsprocessen. Samspelet kan gynna lärandet i form av att klimatet 
accepterar och får en bättre förinställning till förändringsarbeten. Illeris (2007) beskriver 
vikten av ett fullgott samspel för bästa möjliga utfall för lärandet. I vårt resultat framgår 
vikten av ett socialt fungerande stöd, både bland anställda och chefer när individer ställs inför 
förändringar i de vardagliga arbetsrutinerna. Till denna dimension har vi valt att koppla 
följande kategorier från vårt resultat: information/kommunikation, lärande, arbetsmiljö och 
ledarskap. Motiveringen till att samtliga kategorier från resultatet innefattas i 
samspelsdimensionen är för att dem på ett eller annat sätt integrerar med varandra. 

Illeris (2007) beskriver dessa tre dimensioner var för sig men påvisar även vikten av att se 
dem ur ett helhetsperspektiv nä det kommer till lärande. Sammantaget krävs det ett innehåll 
och en mening i det som ska läras, en inre drivkraft och ett samspel mellan alla dessa faktorer 
för att uppnå målet.   

Diskussion 

Under denna rubrik kommer vi att koppla det analyserade resultatet till den teoretiska bas som 
vi har i studien, klargöra tolkning av teori och diskutera studien i helhet. 

Tidigare forskning som vi valt att använda oss av i studien har belyst vikten av att skapa en 
förståelse för faktorer, aspekter och processer som kan påverkar individen. Vi har valt att 
använda den tidigare forskningen som en utgångspunkt i problematiseringen av vår 
problemformulering. Vår problemformulering beskriver vikten av förståelsen för individens 
upplevelse vid en förändring i de vardagliga arbetsrutinerna. Det vetenskapliga problemet 
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som vi fokuserat på är förståelsen för individens upplevelse. I och med den 
samhällsutveckling som företag och organisationer verkar inom så visar helhetsbilden av 
studien att förändringar ofta innebär ett större individuellt engagemang och anpassning än att 
det avsätts tid och resurser för att just förstå processen, och skapa former av handlingsplaner 
vid eventuella förändringar.  

Resultatdiskussion 
Som tidigare forskning belyser så är vikten av positivt tillit, gemenskap och socialt stöd 
viktiga faktorer och förutsättningar för ett fungerande förändringsarbete. Lika så benämns 
motsatsen, en negativ förinställning kan innebära ett större motstånd i förändringsarbeten. 
Resultatet som vi presenterat i studien visar just på vikten av de sociala aspekterna. För att en 
förändring ska fungera krävs det ett gott och stöttande klimat på arbetsplatsen. För att uppnå 
detta krävs det en kraftansträngning av samtliga parter, anställda liksom chefer. Eftersom 
individens upplevelse av en förändring i de vardagliga arbetsrutinerna var studiens syfte så 
har resultatet kunna presentera faktorer och aspekter som anses vara av ytters vikt vid en 
förändring. Studiens resultat kategoriserades som delar av en helhet vilket också 
överrensstämmer med det hermeneutiska arbetssättet (Kvale & Brinkman, 2009). 
Kategorierna i resultatet är: information/kommunikation, lärande, arbetsmiljö och ledarskap. 
Vi har genom bearbetning och analys arbetat fram dessa kategorier, som var för sig innefattar 
en rad underliggande aspekter, som individen upplever och som har betydande karaktär vid 
förändringar i de vardagliga arbetsrutinerna.  
   Frågeställningarna i studien var: Vilka faktorer är avgörande för individen upplevelse av 
förändringar i de vardagliga arbetsrutinerna? Hur ser läroprocessen ut för individer under 
förändringsarbeten? Som svar på första frågeställningen är dem fyra kategorierna som 
presenterades i resultat delen. Och som svar på andra frågeställningen har vi genom resultatet 
hittat att lärandeprocessen innefattar en rad olika faktorer och aspekter som sträcker sig över 
tid. Exempelvis beskriver en av respondenterna beskriver vikten av att en positivt 
förinställning.     

Teoridiskussion 
Valet av illeris (2007) lärandets tre dimensioner föll på att vi efter en gemensam diskussion 
ansåg att förändringsarbeten och lärande delvis går hand i hand med varandra. Illeris (2007) 
nämner att det när ett lärande uppstår så är det ny information som rubbar individens stabila 
schemalagda tänkande, vilket medför en förändring. Vi vill tydliggöra att det inte är någon 
manipulation av Illeris (2007) lärandets tre dimensioner utan vi har använt teorin för att 
faktorerna och processerna går hand i hand.   

Metoddiskussion  
Fördelen med valet av vår metod och en hermeneutisk ansats föll sig i synnerhet på att vi ville 
undersöka individens upplevelse av valt problemområde. Tack vare vårt val av metod så har 
vi kunnat presentera individernas upplevelse av förändringar i de vardagliga arbetsrutinerna 
och samtidigt gett oss en större förståelse för just detta. 

Vidare har vi insett att förändringsarbeten och lärande i större utsträckning går hand i hand 
med varandra än vad vi från början trodde. 

Förslag på fortsatt forskning 
Förslag på fortsatt forskning är att exempelvis under en djupare och längre tid ta del av ett 
förändringsarbete inom ett eller flera företag och organisationer för att få en djupare och mer 
ingående förståelse för individens upplevelse av förändringar i de vardagliga arbetsrutinerna. 
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Vidare skulle observationer vara ett bra komplement för att tydligöra individens omedvetna 
reaktioner och handlingar. 
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Bilaga A 

Arbetsrelaterade förändringsarbeten 

Vi är två studenter, Oskar Wahlstedt och Joel Greider, som läser Samhällsvetarprogrammet 
för lärande och utveckling och kommunikation vid Blekinges Tekniska Högskola, Vi läser 
sista terminen och genomför ett kandidatarbete med fokus på arbetsrelaterade 
förändringsarbeten.  

Förändringar på arbetsplatsen innefattar en rad olika processer, faktorer och aspekter. Allt 
från planering till genomförande. Vi vill i vårt arbete undersöka individers upplevelser av 
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olika förändringar på arbetsplatsen för att kunna öka förståelsen för effekterna och påverkan 
av arbetsrelaterade förändringsarbeten.  

Har du varit med om en förändring eller är förändring ett ledord på din arbetsplats så tillfrågar 
vi dig om du vill delta i denna undersökning? Det som krävs är en intervju via Skype.  

Allt material och det som sägs mellan dig och oss behandlas konfidentiellt vilket betyder att 
ingen obehörig tar del av materialet, utan det är bara vi som undersökningsledare som tar del 
av materialet. I rapporteringen av resultatet kommer du som respondent avidentifieras så det 
inte går att koppla resultatet till dig som enskild individ.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
någon närmare motivering. 

Är du intresserad av att delta i vår studie eller har du några frågor kontakta oss gärna. 

Tack på förhand!  

Oskar Wahlstedt oskarwahlstedt@live.com 

Joel Greider joelgreider@Hotmail.com 

Bilaga B 

Intervjufrågor 

Vad har du för arbetsuppgifter på din arbetsplats? 

Har det förekommit några förändringar på din arbetsplats eller i dina arbetsrutiner? Isf hur? 
Beskriv, berätta. 

Vad anser du vara viktigt att fokusera på vid en förändring? Beskriv/berätta.  

Hur har denna/dessa förändringar påverkat ditt arbete?  

Vad hade du för roll i förändringen? Vad anser du om denna roll?  

Vad anser du varit viktiga faktorer i förändringen?   

Vad har förändringen lett till? 

Finns det något i dina arbetsrutiner som du anser skulle kunna förändras för att underlätta i 
arbetet?  

Varför anser du att detta skulle förändras? 

Vad anser och tänker du om förändringar på arbetsplatsen? 

Vad anser du vara av vikt vid en förändring? Vad är viktigt att tänka på som individ? 

Finns det utrymme för dig själv att göra förändringar i dina arbetsrutiner utan att det påverkar 
andra? Isf hur och vad.  

 


