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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka deltagarna i studien som lagt ned både tid och 

engagemang och gjort undersökningen möjlig att genomföra. Vi vill även framföra 

ett stort tack till vår kontaktperson och handledare på företaget, tack för förtroendet 

och all hjälp genom processerna. 
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konstruktiv feedback har ni hjälpt oss i skrivprocessen. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka vänner och familj som har stöttat och hjälpt oss 

genom hela processen. Tack för att ni har stått ut med oss under denna tid. 

 

Högskolan Dalarna, 

Juni 
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Sammanfattning 
 
Förändringar är vanligt förekommande i organisationer och forskning visar att 

många förändringsinitiativ tyvärr misslyckas. Genomförandet av förändringar som 

fokuserar på individens motivation är lyckosamma i bemärkelsen att personalen 

trivs och att arbetet inte blir lidande. Studien syftar till att ta reda på hur ledare kan 

arbeta för att främja medarbetares motivation vid organisationsförändringar. Genom 

ett kvalitativt perspektiv och en deduktiv ansats har vi undersökt vad som påverkar 

och främjar medarbetares motivation vid organisationsförändringar. 

Undersökningen har genomförts på två avdelningar i ett stort företag i Gästrikland 

som vid tiden för insamling av data, genomgick en förändring. Studien är en 

fallstudie med avsikt att undersöka den specifika skiftformsförändringen som 

företaget genomgick. Tillvägagångssättet för insamlingen av material är en process 

som ämnar att, genom delaktighet och diskussion ta reda på vad som motiverar 

medarbetare under förändringar. 

 

 Analysen av resultatet visar att individernas grundläggande behov i arbetet, till viss 

del inte varit uppfyllda vilket har lett till att en del personal givit uttryck för att de 

är omotiverade och att de känner ett motstånd mot förändringen. Det upplevda 

motståndet består i en rad olika känslor, bland annat; chock, oro och förvirring som 

uppkommer på grund av osäkerhet och brist på kontroll rörande individens 

arbetssituation. Känslorna hämmar motivationen och kan ge en upplevelse av att de 

grundläggande behoven i arbetet inte är uppfyllda, även fast de kan vara det. 

  

Studien visar att ledare kan påverka motståndet och främja medarbetares motivation 

under förändringar dels genom att bjuda in till delaktighet i ett så tidigt stadie som 

möjligt i förändringsprocesssen och dels genom att på ett tydligt sätt kommunicera 

och informera kring förändringens innebörd. Det gör att individen upplever kontroll 

över sin framtid i arbetet vilket påverkar upplevelsen av att de grundläggande 

behoven inte skulle vara uppfyllda och gynnar motivationen. Ledare behöver även 

vara lyhörda för att alla upplever förändringar olika och läsa av behov och önskemål 

och anpassa eventuellt stöd efter det.  

 

 

Nyckelord: Organisationsförändring, motivation, kommunikation, information, 

delaktighet. 

 

 

 



 

 

 

Summary 
 

Changes are common in organizations and unfortunately, research shows that many 

change initiatives fail. Change efforts that focus on the individuals’ motivation are 

more successful in the sense that the staff are happy and that work does not suffer. 

The purpose of this study was to examine how leaders can work to ensure the 

motivation of employees through an organizational change. With a qualitative 

perspective and deduction, we have studied what influences and promotes employee 

motivation in the context of organizational change.  

 

The survey was conducted as a case study in two departments of a large company 

in Gästrikland, Sweden with the intention of examining the specific change of shift 

form the company went through at the time. The procedure for collecting data was 

in the form of a process that through participation and discussion, aims to examine 

what motivates employees during organizational change. 

 

The analysis of the results shows that individuals' basic needs at work, to some 

extent, has not been met. Some of the staff have through various form of 

expressions, shown that they are unmotivated and that they feel a resistance to the 

change. The opposition consists of a variety of emotions, including; shock, worry 

and confusion that arises because of uncertainty and lack of control regarding the 

individual's work situation. The emotions inhibit motivation and individuals’ can 

experience a feeling that the basic needs of the work are not met, even though they 

may be. 

 

The study also shows that, by inviting employees to participate in the change process 

at an early stage and by open and honest communication and information regarding 

the change, leaders can influence the resistance and promote employees' motivation 

during change. This causes the individual to feels in control of their situation which 

in turn affects the experience of the basic needs. Leaders also need to be aware that 

individuals’ experience change in their own way and that their need for support 

varies because of this. 

 

Key words: Organizational change, motivation, communication, information, 

participation. 
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1. Inledning 
 

 

Forskning visar att hela 30-60% av företags förändringsinitiativ anses ha misslyckas 

eller gjort situationen värre än innan (Gilley, Dixon & Gilley 2008), varför är det så 

undrar vi? Alla människor strävar efter stabilitet och trygghet, en förändring rubbar 

i olika grad tillvaron och individen kan uppleva ett motstånd mot det nya som en 

förändring innebär (Janssen, 2010). Motståndet kan bero på osäkerhet inför 

förändringens påverkan på individen och hur framtiden kommer att se ut (Cullberg, 

2003). Om anställda lämnas i ovisshet om framtiden under förändringsprocessen 

påverkar det motivationen och arbetsutförandet negativt (Størseth, 2004). Cullberg 

(2003) menar att känslorna som uppkommer vid en förändring kan likställas med de 

som uppkommer vid en kris; såsom chock, oro och förvirring. Med hänsyn till 

mängden misslyckade förändringsförsök ställer vi oss frågande till ledares vetskap 

och kunskap kring dessa “förändringskriser” och hur de påverkar individens 

motivation. Misslyckade förändringsinitiativ verkar sakna eller innebära ett 

bristfälligt fokus på personalen och dess upplevelse av förändringen. Gilley et al. 

(2009) menar att motivationen hos förändringsberörda medarbetare är en viktig del 

för att förändringen ska genomföras på ett lyckat sätt. Då alla, enligt Gilley et al. 

(2008) motiveras av mer eller mindre olika saker, tycker vi oss förstå att 

förändringsledare står inför svåra utmaningar? 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Förändringar i omvärlden påverkar företag som måste anpassa sig genom att 

omstrukturera arbetet, skära ned på personal eller anpassa system och teknik efter 

dess kontext för att överleva och utvecklas. Förändringar innebär att 

normaltillståndet rubbas vilket påverkar motivationen och därmed även prestationen 

hos personalen. Denna påverkan sker både innan, under och efter en 

förändringsprocess vilket kan orsaka både försämrad produktion, kvalitet och 

arbetstillfredsställelse. Företag genomför ständigt förändringar och forskningen 

talar för att många av dessa skulle kunna genomföras på bättre sätt, bland annat 

genom att ledarnas fokus i förändringen ligger på att motivera medarbetare (Gilley, 

Dixon & Gilley 2008).  

 

Det valda företaget var intressant då de undersökta avdelningarna i organisationen 

strax innan tillfället för vår undersökning, införlivat en stor förändring vilket skulle 

tillföra ett relevant empiriskt material för vår studie. Organisationen i fråga är 

ledande inom en specialiserad del av deras industri och de finns representerade i mer 

än 30 länder samt på flera orter i Sverige. Den del av organisationen som undersökts 
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är belägen i Gästrikland och har ungefär 1200 anställda. Vårt fokus ligger på två 

specifika avdelningar som nyligen har genomgått en förändring av skiftform från 4- 

skift till 3- skift samt till viss del även andra skiftformsförändringar. Vid en 

förändring från ett 4- skift till ett 3- skift innebär det att antalet skiftlag minskas från 

fyra till tre vilket då kan påverka både arbetstider, arbetsgrupper, ledighet, ekonomi 

och även andra aspekter som till exempel barnomsorg, fritidsaktiviteter och 

föreningsliv med mer 

 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ledare kan arbeta för att främja 

motivationen hos anställda vid organisationsförändringar. 

 

Frågeställningar: 

 

 Vad påverkar medarbetares motivation vid organisationsförändringar? 

 Vad främjar medarbetares motivation vid organisationsförändringar? 

 

 

1.3 Disposition 
 

Vår tanke och förförståelse till berört ämne förklaras i nedanstående modell (1); en 

egen kreation, sprungen ur våra tankar om hur uppsatsens olika delar hänger ihop. 

Modellen kan ses som stommen och den röda tråden i uppsatsen då den behandlar 

de centrala delarna; förändring, ledarskap, motivation, kommunikation och 

delaktighet. 
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Modell 1: Vår syn på medarbetares motivation vid förändring 

 

Vid förändringstryck rubbas individens normaltillstånd vilket kan ge en uppsjö av 

olika känslor där upplevelsen kan se olika ut. Vi tänker oss att motivationen hos 

medarbetare som genomgår en förändring är beroende av att deras grundläggande 

behov (Hygien och motivationsfaktorer, se avsnitt 2.4.1) i arbetet är uppfyllda. 

Huruvida behoven uppfylls eller inte är både beroende av hur organisationen har 

arbetat med dessa samt hur individen uppfattar dem. Ledare är de som i praktiken 

införlivar förändringen och de sitter därför med huvudansvaret för den. Genom att 

kommunicera förändringens innebörd och bjuda in berörda att delta i 

förändringsarbetet kan ledare påverka både det grundläggande behovet och 

individens upplevelse av dem, under förändringstryck. Det ger positiva effekter i 

form av minskat missnöje och motiverade anställda.  
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2. Teori 
 

I det här avsnittet tas, med hjälp av teorier ett grepp om förändring, individens 

upplevelse av förändring, motivation, kommunikation, delaktighet och kultur som 

stödjer förändringar. Avslutningsvis ges en sammanfattning av teoriavsnittet. 

 

 

2.1 Förändring 
 

Størseth (2004) beskriver organisationsförändringar som en process där en 

organisation utgår från dagsläget och dess kontext och strävar mot att förverkliga en 

framtida målbild. Gilley et al. (2008) påpekar att förändring är livsviktigt för företag 

och att organisationer som inte förändras riskerar att bli utkonkurrerade. Forskning 

visar att en till två tredjedelar av företags förändringsinitiativ anses ha misslyckats 

eller har gjort situationen värre (Gilley et al., 2008). Inom 

förändringsledningsområdet inkluderas ofta medarbetares motstånd mot förändring 

som en fas i förändringsprocessen, något som ledare måste hjälpa medarbetarna att 

hantera och ta sig igenom för en lyckad förändring (Størseth, 2004). Vidare menar 

Størseth (2004) att individens upplevelse av förändring påverkar individens 

motivation och därigenom även utgången av förändringsarbetet. Moran och 

Brightman (2000) har utifrån egen studie och erfarenhet av framgångsrika 

förändringar gjort följande observationer av förändringar; de har oftast ingen klar 

början eller slut, det finns inga universella lösningar då det oftast behövs olika 

insatser och hela organisationen måste arbeta i samma riktning för att uppnå målet 

med förändring. Vidare skriver författarna att anställda måste kunna integrera 

förändring på en personlig nivå för att kunna upprätthålla den organisatoriskt och 

att företag bör följa upp och mäta framsteg utifrån individuella prestationer i 

förändringar.  

 

 

2.2 Ledarskap vid förändring 
 

Boxall och Purcell (2011) Pellak (2001) menar att ledare är de intressenter som kan 

stödja både organisationen och dess anställda genom förändringsprocesser. Ledare 

är därför viktiga pjäser i organisationer, inte bara i den organisationella vardagen 

utan än mer vid förändringsprocesser där de leder organisationen och dess 

medarbetare mot de utpekade målen (Gilley et al., 2008 & Gilley, Gilley & 

McMillan, 2009). I och med ledarens ansvar för förändringsarbetet kan enligt 

författarna, dennes brist på kunskap och vilja vara anledningen till organisationers 

oförmåga att lyckas med förändringsarbetet. Appelbaum, St-Pierre och Glavas 

(1998) menar att det är genom ledare som anställda kan uppfatta och förstå 
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ledningens bild av vad organisationen försöker åstadkomma genom förändringen. 

Gilley et al. (2008) och Gilley et al. (2009) framhåller feedback, coaching och 

involvering som färdigheter och förmågor som ledare bör vara skickliga på.  

 

Moran och Brightman (2000) har lyft fram några gemensamma egenskaper för 

ledare som på effektiva sätt hjälpt anställda och organisationer vid förändring. 

Författarna menar att dessa ledare möter förändringen på både organisation- och 

individnivå, de skapar en atmosfär där medarbetarna kan komma med förslag och 

vara delaktiga och är förebilder i både ord och handlingar. Vidare menar 

författarna att ledarna fokuserar på resultat och framgång och analyserar varför 

misslyckanden sker men uppmuntrar till nya försök, de interagerar med 

medarbetarna för att förklara varför förändring är nödvändigt, vilka som är 

berörda, när och hur den ska genomföras och de är medvetna om att alla anpassar 

sig olika snabbt till en förändring.  

 

 

2.3 Individens upplevelse av förändring 
 

Størseth (2004) menar att graden av motivation hos individer är direkt påverkad av 

dennes upplevelse av förändringar, medarbetare som uppfattar att de berörs av 

förändring har lägre arbetsmotivation än de som inte anser sig berörda. Individers 

tidigare erfarenheter och förväntningar kring förändringar kan skapa osäkerhet 

vilket kan ge reaktioner av motstånd mot förändringar (Størseth, 2004). Moran och 

Brightman (2000) skriver att förändringar påverkar de tre mest kraftfulla 

drivkrafterna; syftet till varför personalen är på arbetet, den professionella 

identiteten och behärskning av arbetet. Författarna menar att när dessa drivkrafter 

påverkas kan vissa uppleva ett motstånd mot förändringar. 

 

 

2.3.1 Fyrarummaren 

 

Anställdas upplevelser vid förändringar kan ses bestå i en rad olika påfrestande 

känslor och tankar om hur framtiden kommer att te sig vilket Janssen (2010) 

beskriver i sin matris “förändringens fyra rum”. 
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Bild 1: Förändringens fyra rum, Claes Janssen, 2010. 

 

Janssen (2010) beskriver matrisen som psykologiska och existentiella rum som alla 

människor rör sig i genom en livslång process. Vid en förändring menar Janssen 

(2010) att det befintliga tillståndet/rummet av belåtenhet rubbas och en förflyttning 

till förnekelse sker, där individen förnekar nödvändigheten i förändringen och 

energiskt censurerar tankar och känslor som har med den att göra. En fas av 

Förvirring följer där något känns fel men det är svårt att avgöra vad och känslor som 

rädsla, ilska, ledsamhet och mindrevärde upplevs tillsammans med osäkerhet. 

Förvirringen följs av en fas av Förnyelse vilket kan vara en “aha upplevelse” som 

kan skapa känslor av gemenskap, starkt självförtroende och klarhet. Individen kan 

bli mer öppen och energifylld och dessutom få radikala idéer och en vilja att påverka 

förändringen kan uppstå. Janssen (2010) menar att fyrarummarens “cirkel” blir 

sluten och individen återgår till Nöjdhet igen om hen tar sig an den nya sanningen 

eller idén som uppkom i Förnyelse- rummet. De fyra rummen gäller vid både 

stora/små och korta/långa förändringsprocesser och individen kan hoppa fram och 

tillbaka mellan rummen (Janssen, 2010). Ledares förståelse för ”fyra rummaren” 

skulle kunna lyfta fram det mänskliga perspektivet vid förändringar i organisationer 

Janssen (2010).  

 

 

2.3.2 Kriskurva 
 

En förändring kan enligt Cullberg (2003) upplevas som en kris och det anses därför 

relevant att ledare fokuserar mer på individens upplevelse vid förändringar. Cullberg 

(2003) beskriver i likhet med Janssens (2010) Fyrarummare, olika kristillstånd som 

kan upplevas olika starka beroende på individen och typen av förändring men 

krisreaktionen, som sker i fyra faser är relativt oberoende av typen av utlösare för 

krisen. Faserna, menar Cullberg (2003) är som följer; chockfasen som övergår i en 
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reaktionsfas, som följs av en reparationsfas och slutligen nyorienteringsfasen där 

individen fullständigt återhämtat sig efter krisen.  

 

 

                        
Bild 2: Kriskurvan, Johan Cullberg, (2003) 

 

I chockfasen går individen i försvar och känslor som tomhet, vanmakt, hat och vrede 

är starka i denna fas. Reaktionsfasen som följer påbörjas när individen börjar förstå 

vad som har hänt och individen kan då inte förneka händelsen längre. I 

bearbetningsfasen arbetar individen med att försöka förstå och i denna fas är behovet 

att tala om det inträffade viktigt. Nyorienteringsfasen som kommer sen innebär att 

individen har hämtat sig efter krisen och återgår till ett normalläge. Cullberg (2003) 

menar dock att modellen bör ses som ett hjälpmedel för orientering i faserna istället 

för att stelt appliceras. Varje kris består av en serie kriser och faserna i modellen kan 

gå in i varandra, saknas helt eller löpa parallellt inne i varandra (Cullberg, 2003). 

 

 

2.3.3 Ledarskap anpassat efter individens upplevelse 
 

Appelbaum et al. (1998) menar att eftersom motivationen varierar från individ till 

individ och är som ett internt belöningssystem, måste ledaren anpassa sina insatser 

utifrån vad individen är i behov av och belöna utifrån det. Författarna menar att även 

om idealorganisationen har ett klimat som förespråkar autonomi, eget ansvar och 

uppmärksamhet för det utförda arbetet, kan det även finnas individer som till en 

högre grad motiveras av yttre faktorer så som lön, anställningstrygghet, arbetsmiljö 

och tydlig struktur (Appelbaum et al., 1998). Det kan även tänkas att individer är i 

behov av fokus på både de inre och de yttre faktorerna men i olika grad vid olika 

tillfällen, beroende på individens upplevelse av förändringen.  

 

Størseth (2004) menar att osäkerheten vid förändringar inte förhåller sig till en 

speciell process utan att den förknippas med individernas egen perception om vad 

förändringen innebär. Således skulle medarbetare och ledares vetskap och förståelse 
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om både ”fyra rummaren” och de olika faserna i ”kriskurvan”, i den förvirring och 

chock som en förändring innebär kunna skapa någon sorts trygghet. Insikten kan ge 

en känsla av att saker och ting kommer att lösas när en förflyttning mellan rummen 

eller faserna skett. Størseth (2004) menar dock att osäkerheten både kan inverka 

positivt; genom att motivationen ökar för de medarbetare som känner sig utmanade 

att bevisa sin kapacitet men mer troligt inverka negativt på grund av osäkerhet kring 

arbetsförhållandet. 

 

Genom att förstå hur individer uppfattar och påverkas av förändringar borde ledare 

kunna avgöra hur de kan arbeta för att motivera och underlätta förändringsprocessen 

för anställda. Størseth (2004) skriver att anställdas missnöje med hur arbete 

arrangeras är en faktor som påverkar motivationen och som influeras av ledarskapet. 

Enligt Gilley et al. (2008) och Gilley et al. (2009) finns många parametrar för ledare 

att ta hänsyn till vid förändringsarbete, exempelvis coaching, belöning, involvering 

av andra intressenter och team building, dock ses kommunikation och motivation 

som de två viktigaste aspekterna vid förändring. 

 

 

2.4 Motivation vid förändring 
 

Tidigare upplevelser av förändringar och upplevelsen av hur en förändring kan 

komma att påverka individen och dess arbete kan skapa osäkerhet och ett motstånd 

för förändring (Størseth, 2004). Motivation finns vanligtvis hos oss alla men i 

varierande grad och den påverkas negativt när vi går igenom en förändringsprocess 

vilket förklaras i styckena nedan. 

 

Gilley et al. (2008) menar att motivation är individuellt och förklarar att den kan 

påverkas både positivt och negativt av såväl ledare och arbetsmiljö. Gilley et al. 

(2008) beskriver att individuell motivation i arbetet består av arbetstillfredsställelse, 

den upplevda rättvisan i och engagemanget för organisationen. I kontexten av arbete 

menar Størseth (2004) med stöd från Björklund (2001) samt Sjöberg och Lind 

(1994) att motivation operationaliserat kan beskrivas som viljan att arbeta. Eftersom 

en förändring ofta kräver att de anställda anpassar sig efter situationen kan det tänkas 

vara en fördel om de är motiverade att handla enligt rådande förutsättningar. 

 

Appelbaum et al. (1998) påpekar att motivationen är kopplad till människors 

belöningssystem och att det är individuellt vad som behövs för att känna motivation 

vid en given tidpunkt. Det betyder att både de yttre hygienfaktorerna och de inre 

motivationsfaktorerna behövs men att det kan tänkas vara beroende av, både 

individens grundläggande inställning och på sinnesstämningen hos individen. Även 

om idealet är att organisationer har autonomi och eget ansvar i arbetet samt att det 
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ges uppmärksamhet för väl utfört arbetet kan det även finnas tidpunkter där fokus 

bör ligga på de yttre faktorerna så som lön, anställningstrygghet, arbetsmiljö och en 

tydlig struktur (Appelbaum et al., 1998). Vid förändringar upplever individen till 

exempel, både chock, förnekelse, kaos och förvirring. I dessa känslor kan det antas 

att individen är i behov av stabilitet och säkerhet vilket kan uppnås med hjälp av 

uppfyllanden av hygienfaktorerna. Att vid ett sådant tillfälle försöka tillhandahålla 

motivationsfaktorer som exempelvis mer utmanande arbetsuppgifter skulle kunna 

tänkas skapa motsatsen till den eftersökta stabiliteten. 

 

Även Størseth (2004) menar att motivationen påverkas negativt i en 

förändringsprocess då individer både upplever osäkerhet i arbetet och anställningen 

på grund av att de känner ett missnöje med arbetsformer samt ledningen och 

fördelning av arbetet. Författaren menar att, genom ett människoorienterat ledarskap 

som föregår med gott exempel och med mycket kommunikation kan ledare 

motverka en försämring av motivationen hos de anställda. Genom att ta hänsyn till 

och arrangera det praktiska arbetet på ett välplanerat sätt kan ledningen motverka 

missnöjet som kan uppstå om dessa delar inte uppfattas som bra och därigenom kan 

försämringen av motivationen motverkas. (Størseth, 2004) 

 

 

2.4.1 Hygien och motivationsfaktorer 
 

Enligt den kognitiva utvärderingsteorin delas motivation in i yttre och inre 

motivation. Den inre motivationen kommer ur individens självbestämmande och 

kompetensupplevelse där arbetet medför belöningen. Den yttre motivationen 

uppstår genom att beteenden förstärks av exempelvis monetär belöning, bonusar 

eller status uppgradering. (Ryan & Deci, 2000)  

 

Även Herzberg (1987) delar in motivation i två delar genom tvåfaktorteorin. Här 

beskrivs hygienfaktorer som måste uppfyllas för att arbetet skall vara uthärdligt. 

Författaren tar upp exempel som anställningstrygghet, lön och förmåner som är i 

paritet med den upplevda arbetsbördan, bra arbetstider som inte direkt ger en positiv 

tillfredsställelse men som skapar missnöje om de inte tillgodoses. 

Motivationsfaktorer är de som gör arbetet extra bra genom att skapa en inre 

tillfredsställelse exempelvis engagerande arbetsuppgifter, eget ansvar, uppskattning 

från ledare och möjlighet till personlig utveckling.  
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2.5 Kommunikation vid förändring 
 

Motivation och kommunikation har en stark koppling till effektiv implementation 

av organisationsförändringar och kommunikation kan ses som grunden i all 

individuell motivation Gilley et al. (2009). 

 

Cullberg (2003) påpekar att människor i grunden vill ha stabilitet vilket kan vara en 

anledning till att motstånd till förändringar uppstår. Motståndet skulle kunna 

hanteras genom att berörda informeras vilket ger insikt i hur förändringen påverkar 

dem och ge möjlighet att påverka utgången av den. Gilley et al. (2008) bekräftar att 

kommunikation är effektivt för att få anställda att överkomma resistens mot 

förändringar och samtidigt involvera dem i förändringen. Effektiva ledare använder 

motivation och kommunikationsfärdigheter på ett sätt som påverkar 

förändringsinitiativ på ett positivt sätt (Gilley et al., 2009). 

 

Goodman och Truss (2004, refererad i Dufrene & Lehman, 2014) menar att företag 

bör ha en kommunikationsplan för förändringar. Författarna skriver att ledare måste 

ha en plan för omedelbar och nödvändig information, detaljer som kan ge förståelse 

och acceptans och eventuella rykten och skvaller som kan behöva rättas till och 

förtydligas. Det bör även finnas strategier för när de olika typerna av information 

ska delges och av vilken nivå i organisationshierarkin det ska komma från. 

Författarna menar att det är vanligt att till exempel, högsta ledningen informerar mer 

allmänt om förändringen och att linjechefer anpassar informationen efter 

arbetsgruppen.  

 

Gilley et al. (2008) menar att ledares förmåga att få medarbetare att uppleva en 

förändring som nödvändig kan ske genom möten som genomsyras av ärlig 

kommunikation av för- respektive nackdelar och öppnar upp för frågor om 

förändringen och dess påverkan (Gilley et al., 2008). Gilley et al. (2008) framhåller 

att kommunikation i form av positiv feedback involverar anställda och motiverar 

dem att ta sig an och hantera förändringar. Författarna menar att utebliven feedback 

lämnar de anställda åt slumpen, ledare vet inte hur individen mår eller om de 

anställda utvecklar sin kompetens i rätt riktning. 

 

Om anställda tidigt i processen och kontinuerligt får relevant information och 

feedback gällande förändringen och deras egen roll i den, skulle det ge möjlighet att 

känna trygghet och kunna skapa motivation (Demerouti, Heuvel, Schaufeli och 

Bakker, 2013). Författarna menar att information före, under och efter förändringen 

underlättar adaptionen till förändring för medarbetare. Vidare pekar Demerouti et al. 

(2013) på att för att skapa individuell mening och förståelse till 

förändringsprocessen bör ledare tillhandahålla medarbetare med tillräcklig 

information gällande hela förändringsprocessen. Det tyder på att både mängden och 
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typen av information kan verka avgörande då individer tar till sig information på 

olika vis. Om tillräckligt med information om förändring tillhandahålls och 

medarbetare får möjlighet att reflektera kring dess innebörd kan det resultera i 

mindre osäkerhet och en känsla av kontroll under förändringen (Demerouti et al, 

2013). 
 

 

2.6 Delaktighet vid förändring 

 

Vad som motiverar varierar och Wiley (1997) menar att förståelse för individers 

olika motivationsfaktorer kan nås genom att berörda involveras och får möjlighet att 

uttrycka sina behov. Delaktighet varierar både gällande syfte, hur det appliceras och 

i hur stor påverkansmöjlighet det ger (Markey och Townsend, 2013). Oberoende av 

dessa faktorer bör delaktighet kunna antas som ett sätt att skapa bättre 

förutsättningar för organisationer som genomgår förändringar. Amah och Ahiauzu 

(2013) påpekar till exempel att delaktighet är ett viktigt verktyg för ledare. 

Delaktighet skapar engagemang för organsiationens mål då individer som får vara 

delaktiga kan uppleva en känsla av delägarskap och ansvar för företaget (Amah & 

Ahiauzu 2013). Markey och Townsend (2013) menar att om arbetsgivare, 

arbetstagare och fackliga representanter kan arbeta tillsammans kan det skapa 

fördelar för alla parter. Kykyri, Puutio och Wahlström (2010) menar även de att 

anställda, om de får vara delaktiga kan uppleva ett socialt tryck, ett sorts positivt 

arbetsklimat som tenderar att gynna och stötta dem genom förändringen. Vidare 

menar Amah och Ahiauzu (2013) att företag kan gynnas av att tillåta delaktighet 

även vid beslutsfattande då det skapar både en större förståelse för de tagna besluten 

samt mer engagemang för den valda riktningen. Delaktighet kan även bidra till att 

skapa arbetstillfredsställelse, autonomi i arbetet samt underlätta vid behållandet av 

arbetskraft (Amah & Ahiauzu, 2013). Det tyder på att anställdas delaktighet vid 

planering och i förändringen skulle kunna skapa en förståelse hos ledaren om vad 

som driver de anställda, samtidigt kan det tänkas skapa både ett intresse och en större 

förståelse för förändringen hos berörda. Det skulle i sin tur innebära att känslan av 

kontroll över det egna arbetet och anställningen stärks och att anställda blir mer 

motiverade att genomföra förändringen. 

 

 

2.6.1 Involverande ledarskap 
 

Størseth (2004) framhåller att det är organisationers ansvar att göra det möjligt för 

anställda att vara motiverade under förändringar. Författaren menar att genom ett 

människoorienterat ledarskap som tar initiativ gällande förbättringar, främjar 

teamwork, coachar och tar hand om medarbetare kan organisationer skapa möjlighet 

för delaktighet. Enligt Pellak (2001) kan ledare få medarbetare delaktiga genom att 
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öppet och ärligt kommunicera med dem om förändringen. Demerouti et al (2013) 

pekar även de på att det är genom information och kommunikation som delaktighet 

skapas och att det är viktigt för att individen ska kunna ta till sig och känna 

motivation till förändringsarbetet. 

 

Förtroendet för ledningen och ledare är ingenting som byggs upp under en natt och 

ledare bör fokusera på den mänskliga aspekten i det dagliga arbetet. Både Pellak 

(2001) och Gilley et al (2009) menar, på ett liknande sätt, att chansen att lyckas med 

förändringsarbete förbättras avsevärt om organisationen och dess ledare fokuserar 

på de mänskliga aspekterna i förändringen såsom motivation och kommunikation 

genom delaktighet. Denna typ av ledarskap antas enligt Størseth (2004) bidra till 

arbetsmotivation som involverar öppenhet och tillåter deltagande. 

 

 

2.6.2 Ownership talk vid förändring 

 

Kykyri et al (2010) förklarar att individen upplever sig delaktig först i interaktion 

med andra. Författarna beskriver en situation med “Ownership talk” som 

interaktionen där anställda får tala om de förnimmelser som upplevs vid förändring 

tillsammans med kollegor och en facilitator. Facilitatorn bjuder in till öppenhet och 

vädjar om att få höra allas åsikter vilket ger individen en roll och ett ansvar i gruppen 

som individen kan uppleva som värdefullt (Kykyri et al, 2010). Anställda som 

upplever att det är accepterat att uttrycka sina åsikter kan också uppleva en känsla 

av ökad kontroll vilket minskar risken för defensiva reaktioner på förändring 

(Kykyri et al, 2010). Författarna förklarar vidare att när anställda en gång blivit 

inbjudna till att interagera under sådana förutsättningar tenderar de att fortsätta 

uttrycka sina åsikter vid förändringar vilket synliggör behovet av deltagande för 

chefer och ledning. “Ownership talk” skulle kunna användas både med stöd av 

externa konsulter och/eller med hjälp av interna resurser som ledare eller HR. 

 

“Ownership talk” konceptet med konsult skulle kunna fungera till en början men 

med tanke på dagens förändringstakt är det troligen värdefullt att företag lär sig 

hantera förändringar på bra sätt även internt i organisationen. Enligt Gilley et al 

(2008) och Størseth (2004)  är arbetsmiljö, kultur och klimat i organisationer viktiga 

delar för att organisationer ska kunna hantera förändring med goda resultat för både 

anställda och ledare. 
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2.7 Arbetsklimat som stödjer förändring 
 

Pellak (2001) menar att ledare kan medverka till att skapa motivation för 

medarbetare genom att se till att arbetsmiljön är trygg, kompensationen är skälig och 

genom att uppmärksamma ansträngningar och värdet av individerna. Det tyder på 

att ledare i första hand bör se till att hygienfaktorerna uppfylls så att individen inte 

går och bär på ett missnöje i arbetet vilket kan vara en bra strategi för att säkerställa 

att anställdas motivation inte hämmas av andra faktorer. Gilley et al. (2008) 

konstaterar att ett arbetsklimat som genomsyras av arbetstillfredsställelse, upplevd 

rättvisa och hängivenhet gentemot organisationen skapar motivation som hjälper 

medarbetarna att hantera förändringar. 

 

Appelbaum et al. (1998) menar att om organisationer ska kunna genomföra 

förändringar måste ledare se till att arbetsklimatet stödjer förändringar, att anställda 

följer och arbetar utifrån organisationens vision och att dessa delar fungerar ihop. 

Författaren förklarar att ett ledarskap som stödjer ett arbetsklimat som gynnar 

förändring således bäddar för framgångsrika sådana. Utöver att uppfylla 

hygienfaktorerna kan det tänkas att ledare bör försöka skapa en bra relation med de 

anställda så att kommunikation gällande förändringen lättare kan uppfattas och 

tolkas på ett korrekt sätt. Enligt Kykyri et al. (2010) skapar ledare ett innovativt 

klimat genom att kommunicera förändringen, delge information och bjuda in till 

delaktighet. Vidare menar Kykyri et al. (2010) att motståndet som alla mer eller 

mindre upplever, reduceras om detta följs och om de anställda kan uppleva att de får 

det stöd de önskar under förändringsprocessen. 

 

 

2.8 Sammanfattning 
 

Sammantaget kan vi ur behandlade teorier utläsa att ledare måste ha kunskap om 

hur de kan påverka och hjälpa de anställda att hantera sina känslor för att få dem att 

bibehålla motivationen vid förändringar. Appelbaum et al. (1998), Gilley et al. 

(2008), Gilley et al. (2009), Pellak (2001) och Størseth (2004) menar alla att det är 

individernas motivation som möjliggör förändringar och att det är ledare i 

organisationer som har ansvaret för att förändringen ska kunna genomföras. 

 

Motstånd vid förändringar är ofrånkomligt då det är en rubbning av 

normaltillståndet (Cullberg, 2003) och (Janssen, 2010). Brist på kontroll och 

osäkerhet kring förändringen, arbetet och anställningen kan alla vara anledningar till 

motstånd men det är individens egen upplevelse och förväntning utifrån tidigare 

erfarenheter som påverkar individens motivation till förändringen (Størseth, 2004). 

Motståndet kan minskas genom en arbetsmiljö som stödjer förändringsarbete och 

uppfyllda hygienfaktorer (Pellak, 2001) och (Gilley, 2008). Vidare kan motivation 
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främjas genom att ha ett människoorienterat ledarskap som skapar förutsättningar 

för att kommunicera förändringens innebörd, samt genom att låta de anställda vara 

delaktiga under hela förändringsprocessen (Pellak, 2001; Gilley et al., 2008 och 

Gilley et al., 2009). 
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3. Metod 
 

I metodavsnittet beskrivs hur urvalet och undersökningen har gått till och hur 

kontakten med organisationen sett ut. Slutligen förklaras hur analysen av den 

insamlade datan genomförts och avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

 

 

3.1  Urval 
 

Produktionen på de valda arbetsplatserna kunde på grund av logistiska skäl inte 

stoppas vilket försvårade urvalsprocessen. Med denna problematik i åtanke försökte 

vi hitta personal som kunde delta på sin fritid men mot övertidsbetalning och för att 

skapa ett intresse för undersökningen gick vi själva ut på arbetsplatserna och 

marknadsförde den för de anställda. De forskningsetiska principerna som gällde vid 

deltagande i undersökningen förklarades även vid tillfällena. Det gjordes för att 

säkerställa att alla tänkbara medverkande skulle ha vetskapen om att deltagandet var 

anonymt och för att vetskapen om anonymiteten kanske skulle kunna höja 

deltagarantalet. Till viss del visade det sig bära frukt och en frivillig del av 

produktionspersonalen från de två olika avdelningar kunde medverka.  

 

Således gjordes ett urval baserat på frivilligt deltagande i undersökningen vilket 

skulle kunna ses som en form för det som Alvehus (2013) kallar bekvämlighetsurval. 

Det var inte praktiskt möjligt att få större delen av ett skiftlag att medverka samtidigt 

och för att inte peka ut vissa grupper ansågs det motiverat att försöka använda oss 

av tre olika funktionsgrupper från de två avdelningarna i bekvämlighetsurvalet. De 

deltagande var sammanlagt 12 personer i varierande ålder, utbildningsnivå och kön, 

inga chefer ombads delta. Utifrån den totala populationens utseende och 

utbildningsnivå kunde de frivilliga deltagarna anses representativa för den totala 

populationen för de utvalda avdelningarna. Dessa 12 deltagare delades in i tre 

processgrupper, utifrån vilket tillfälle som passade dem personligen vilket gav en 

viss blandning mellan de medverkande avdelningarna. 

 

 

3.2 Val av metod 
 

I undersökningen har vi använt oss av en modifierad version av 

“Temperaturmätning” (Kursmaterial av Moström Åberg, 2015), (original se bilaga 

1, modifierad version se bilaga 2). Syftet med vår “temperaturmätning” är att 

deltagarna genom processen ökar medvetenheten kring vad de anser motiverar i 

arbetet vid förändring och identifierar områden som kan utvecklas. Processen 

bygger på delaktighet och diskussion kring ämnet motivation vid förändring. 
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 För att besvara vår frågeställning har vi valt att utgå ifrån det som Backman (2008) 

kallar kvalitativt perspektiv. Det kvalitativa perspektivet syftar till att skapa 

förståelse för hur människan uppfattar och tolkar dennes verklighet. För att få denna 

djupgående bild av hur deltagarna i processen upplever och tänker kring vad som 

motiverar dem har vi valt en metod som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som 

deskriptiv. Genom inläsning och kunskap inom ämnet motivation har vi avgränsat 

oss till vissa faktorer som är gemensamma för motivation vid 

organisationsförändringar, enligt Kvale och Brinkmann (2014) är kunskap och 

avgränsning inom valt ämne en grund i deskriptiv metod.  

 

Motsatsen till deskriptiv metod är enligt Kvale och Brinkmann (2014) normativ 

metod som tenderar att beskriva hur någonting bör vara. Vi vill till viss del påvisa 

detta genom valet av fokusgrupp, som Alvehus (2013) menar är den speciella 

mänskliga interaktionen som finns i en grupp. Vi menar således att processen 

“Temperaturmätning” kan i sig vara användbar för att ta reda på vad som motiverar 

vid förändring, alltså normativt- hur det bör eller skulle kunna göras. Wibeck (2010) 

skriver att fokusgrupper är ett bra sätt att få forskaren att tänka i nya banor då 

deltagarna tenderar att ställa frågor till varandra som forskaren ensam inte hade 

kommit på. Det kan ge djupare förståelse än vid exempelvis förberedda 

intervjufrågor som ställs till en person vilket vi fann som ett positivt argument till 

att välja temperaturmätningsprocessen. 

 

Genom vald process räknade vi med att reflektera dels över deltagarnas beteenden 

och även våra egna, vi var en del av undersökningen till skillnad från intervjuer där 

forskaren ses som mer objektiv. Schmuck (2006) beskriver detta som 

aktionsforskning, en cyklisk process där reflektion över metoden i sig leder 

forskaren fram till förbättrade tillvägagångssätt.  

 

Denscombe (2009) framhåller att aktionsforskning kännetecknas av handlande och 

social aktivitet som forskaren har för avsikt att undersöka och utifrån det dra 

lärdomar och eventuellt utveckla tillvägagångssättet. Detta var inte huvudmålet med 

processen men det kan ses som en bra process för företaget att arbeta vidare med 

om de så önskar.  

 

Vi har valt att studera delar av de avdelningarna på företaget som är berörda av 

förändringen, ett enskilt fall som vi generaliserar utifrån vilket Denscombe (2009) 

kallar fallstudie. Vi har genom att använda oss av en fallstudie kunnat få reda på 

detaljer som troligen hade gått oss förbi om vi hade genomfört masstudier. 

Genom “Temperaturmätning” sökte vi tolka och förstå samtalen som uppkom 

mellan deltagarna vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) är kännetecken för en 

hermeneutisk ansats. Vi har försökt att förstå och tolka deltagarna i deras kontext då 
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vi genomförde processen på arbetsplatsen och vid en tidpunkt då de befann sig i 

förändring. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att inom hermeneutiken anses 

fenomen förstås genom att forskaren sätter sig in i den/de berördas omgivning vilket 

vi haft i åtanke innan, under och efter genomförandet av processen och framförallt i 

analys och tolkning av insamlad data. 

 

 

3.3 Inför processen 
 

Efter några inledande telefonsamtal bokade vi in ett möte med chefen för de 

tilltänkta medverkande avdelningarna, vid mötet deltog även en person från 

organisationens HR avdelning. Ett gemensamt beslut fattades om en vidare satsning 

på undersökningen, och en fortlöpande kontakt med chefen, som efter mötet kom 

att fungera som vår kontaktperson och handledare på företaget. 

 

Kontaktpersonen ombads att tillhandahålla ett dokument, som författarna skrivit 

innehållande övergripande information om processens syfte, upplägg och eventuella 

risker och fördelar vid medverkan, till alla som kunde tänkas vilja delta. Det 

framgick även att företaget bjöd på lunch, processens tidsåtgång, att det utbetalades 

övertidsersättning, antal medverkande, plats för genomförande samt syfte och 

förväntningar på deltagare. De som valde att delta informerades gällande de 

forskningsetiska principerna. Till exempel att deltagandet var frivilligt och att de 

kunde välja att avbryta sin medverkan när som helst, samtlig nämnd information 

kan enligt Kvale och Brinkmann (2014) beskrivas som informerat samtycke. De 

informerades även om att resultatet kommer att hanteras med respekt och varsamhet 

för deltagarnas integritet. Det framgick även att gruppens resultat kommer att 

användas men att individerna kommer att förbli anonyma vilket Kvale och 

Brinkmann (2014) benämner som konfidentialitetskravet. 

 

 

3.4 Genomförande av processen 
 

Processen genomfördes vid två av företagets möteslokaler som är belägna intill de 

befintliga arbetsplatserna. Lokalernas utformning var som många andra 

möteslokaler, med ett avlångt bord i mitten och en White board- tavla på ena 

kortväggen. Företaget bjöd vid tillfällena på lunch och deltagarna fick betalt i form 

av övertidsersättning för timmarna de medverkat. 

 

Vid varje processtillfälle inleddes träffen med en formell presentation av både 

processen, processledarna och deltagarna. Denna presentation gjordes dels för att 

deltagarna skulle känna sig bekväma i situationen som sådan och för att en förståelse 

för processen i sig skulle säkerställas. De personliga presentationerna utformades 
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och genomfördes på ett lättsamt och uppsluppet sätt i syfte att försöka skapa en 

lättsam stämning och ett öppet klimat. Vidare ställdes en fråga om inspelning av 

processerna vilket vid varje tillfälle godkändes av deltagarna. Hela processerna 

spelades in via en mobiltelefon i ljudformat och en av författarna observerade och 

antecknade medan den andre ledde processen. Vi valde att spela in för att kunna gå 

tillbaka och lyssna igen då det kan vara svårt att hinna anteckna, lyssna och ställa 

bra frågor i diskussionen vilket Alvehus (2013) skriver är fördelarna med att spela 

in. 

 

De som medverkade var delaktiga i processen hela vägen och formulerade själva de 

områden som de upplevde motiverar dem vid förändring genom att de: 

 

1. Reflekterade individuellt och antecknade. Exempel på frågor som ställdes var; 

vad får dig att känna dig motiverad vid förändringar på arbetsplatsen? Vad 

gynnar ditt engagemang och får dig att trivas? 

 

2. Berättade för varandra vad som skapar och gynnar motivation utifrån 

anteckningarna. 

 

3. Sammanställde gruppens anteckningar under olika rubriker till exempel; 

“deltagande” och “påverkan”. 

 

4.  Bedömde hur väl rubrikerna uppfylldes idag. 

 

5. Skapade en lista med förbättringsförslag genom att de tillsammans funderade 

på åtgärder och prioriteringar av hur det skulle kunna arbetas med de rubriker 

som de uppfattade som viktigast att arbeta med 

 

Processen avslutades med att vi öppnade upp för frågor och diskussion och slutligen 

tackade för deras medverkan. 

 

 

3.5 Analys och tolkning 
 

Förståelsen för det berörda ämnet har vi anskaffat genom att läsa in oss på teorier 

inom området. Utifrån detta växte frågeställningar fram vilket har lett oss i 

insamlingen av datan och slutligen analyserat oss fram till slutsatser, detta 

förhållningssätt kallas enligt Backman (2008) för deduktion. Huvudsakligen har vi 

arbetat deduktivt och delvis med det som Alvehus (2013) beskriver som induktion 

som är motsatsen till deduktion. Vår variation av att utgå från empirin och teorin 

kan enligt Alvehus (2013) även beskrivas som abduktion. 
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Analysprocessen innebär enligt Denscombe (2009) att forskaren söker efter 

underliggande orsaker som förklarar vad saker är och hur de fungerar. Detta kan 

enligt Denscombe (2009) göras enligt fem steg; 1. Förberedelse av data. 2. 

förtrogenhet med data. 3. Tolkning av data. 4. Verifiering av data 5. Presentation av 

data.  

 

Det första steget är att förbereda datan vilket gjordes genom att det insamlade 

materialet från processen sammanställdes och grupperades. Materialet bestod av 

ljudinspelningar, anteckningar, författarnas tolkningar utifrån att ha agerat 

moderatorer samt resultatet av gruppernas aktiva deltagande, vilket var i form av A4 

ark med problem och förbättringsförslag till utvalda områden. 

 

 I steg två inarbetades förtrogenhet med datan genom att det insamlade materialet 

silades ner med hjälp av vår förförståelse och obesvarade frågeställning som 

inramning för hela bearbetningsprocessen. Materialen strukturerades således ihop 

till en massa och tydliga och återkommande teman noterades och undersöktes. Vid 

det tredje steget vilket är tolkning av datan kodade vi den insamlade datan för att 

lättare kunna fånga olika teman och kategorier. Kodningen utformades genom 

färgmarkeringar i den insamlade datan och på så vis försökte vi se kopplingar och 

mönster. 

 

 Det fjärde steget handlar om att verifiera datan vilket innebär att säkerställa 

tillförlitligheten och generaliserbarheten utifrån resultatet samt objektiviteten i 

forskningen. Dessa delar diskuteras vidare i metoddiskussionen. Denscombe (2009) 

framhåller dock svårigheten i att med dessa medel säkerställa den kvalitativa 

forskningen men övergripligt kan sägas att en komplett transparens eftersträvades 

genom att grundligt beskriva den valda metoden samt hur analysen har utförts, vilket 

är det femte och sista steget. 

 

 

3.6 Metoddiskussion 
 

Tillförlitligheten och generaliserbarheten inom kvalitativ forskning handlar främst 

om att redovisa att insamlingen och bearbetningen av data har genomförts 

systematiskt och på ett etiskt godtagbart sätt (Kvale och Brinkmann, 2014). Vi har 

således för avsikt att diskutera för och nackdelar med vår 

“temperaturmätningsprocess” och lyfta etiska aspekter vad gäller deltagarnas 

anonymitet, frivilliga deltagande och vårt arbetssätt att analysera och tolka framtaget 

material. 

 

Det är svårt att rama in processen med bara ett metodologiskt begrepp därför har vi 

valt att ta med teorier om både fokusgrupper och aktionsforskning. En gruppintervju 
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som vald process med ett utpekat fokusområde, där gruppens dynamik får påverka 

och frambringa information och forskarna fungerar som moderatorer vid 

undersökningen kan enligt Kvale och Brinkman (2014) och Alvehus (2013) kallas 

för fokusgrupper. En nackdel med fokusgrupper kan enligt Alvehus (2013) vara att 

det inte finns utrymme för alla deltagare att hinna eller våga uttrycka sina åsikter i 

samma utsträckning som vid exempelvis en individuell intervju. Då vi både försökte 

lätta upp stämningen genom en lättare presentations genomgång och informerade 

deltagarna om frivilligheten att delta och avbryta när och om de ville hoppades vi 

på att de som medverkade ville yttra sina åsikter och bidra i undersökningen. 

 

Vi valde “temperaturmätning”, för att människor i grupp som interagerar med 

varandra per automatik för med sig fler infallsvinklar, reflektioner och insikter än 

vad en personlig intervju gör. Även om det inte är huvudtanken med processen kan 

det tänkas att aktiviteten i sig kan fungera som en ögonöppnare för de deltagande 

och att de efter processerna kanske kan ta ett stadigare tag och försöka arbeta med 

de framtagna problemområdena. Detta kan liknas vid aktionsforskningen som även 

framhåller det mänskliga samarbetet och interaktionen som en positiv aspekt vid 

forskningen som kan påverka och utveckla tanke och arbetssätt. Det låg i vårt ansvar 

som ledare för processen att fördela ordet så jämnt som möjligt i gruppen och hålla 

diskussionen inom ramarna för ämnet. Således ser vi att vår påverkan på gruppen i 

processen är relativt stor då en grupp på fler personer lätt tappar fokus för ämnet. 

Det skulle kunna tänkas göra att undersökningen vissa stunder tenderade att bli det 

som Kvale och Brinkman (2014) beskriver som normativ, hur det bör göras snarare 

än deskriptiv, där deltagarnas tankar och upplevelser uttrycktes mer fritt i gruppen. 

 

Tidsåtgången för processen är även att bejaka då den avgjorde hur stort spelrum 

deltagarna fick att uttrycka sig på och även vår skicklighet som ledare att instruera 

och leda gruppen. En förändring i arbetet för med sig olika upplevelser för alla och 

kan vara känslosamt att prata om vilket motiverar valet av en hermeneutisk ansats 

där vi försökte tolka och förstå deltagarna. Om vi istället hade haft motsatsen- en 

positivistisk ansats hade vi troligen snarare haft för avsikt att ta reda på hur 

verkligheten är vilket man inom hermeneutiken förklarar är relativt situation och 

kontext (Kvale och Brinkmann, 2014). 

 

Graden av anonymitet och huruvida processen går under konfidentialitetskravet kan 

diskuteras då både andra deltagare och vissa ledare får ta del av vilka som medverkat 

genom exempelvis utbetalning av övertiden. Tyvärr går det inte att frångå sådana 

aspekter och det skulle kunna ses som en fördel att medarbetarna visar intresse för 

att engagera sig i förändringar i arbetet och det framgår aldrig exakt vem som sagt 

vad utan resultatet redovisas på gruppnivå. 
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Inspelningen av processerna kan tänkas ha påverkat deltagarna både positivt och 

negativt. Det skulle dels kunnat få dem att känna sig utstuderade vilket kan ge 

annorlunda beteende än om det inte spelades in. Inspelningen kan även enligt 

Alvehus (2013) skapa trygghet i att författarnas tolkning inte bara baseras på det 

som sägs precis just då vilket kan göra att deltagarna inte behöver känna sig pressade 

och att risken för feltolkningar minskar. Dock bortfaller mycket av uttrycken genom 

att bara lyssna till en ljudfil vilket upplevdes som en svårighet vid analysen då det 

ibland var svårt att följa samtalet när fler än två personer talade. Något som 

upplevdes som en fördel var deltagarnas anteckningar som gjordes under processens 

gång. Dessa anteckningar användes sedan vid framtagandet av handlingsplanen som 

visade att gruppen till stor del var överens om vad de kommit fram till. Det visade 

sig vara användbart för oss dels i jämförelsen mellan och i grupperna vid vårt 

genomförande av analysen. 

 

Urvalet var som beskrivet en form för bekvämlighetsurval baserat på frivilligt 

deltagande eftersom en annan typ av urval för dessa arbetsplatser vid denna tid inte 

var möjligt. Av logistiska skäl kunde produktionen inte stoppas och medarbetare 

kunde därför inte medverka i undersökningar på arbetstid. Detta betyder att 

deltagarna måste medverka på fritiden vilket försvårade urvalsprocessen och 

minskade de tänkbara deltagarantalet. Denna typ av urval bör i normala fall 

undvikas då det kan ge en snedfördelad bild av den totala populationens åsikter. Med 

detta i åtanke har vi jämfört de deltagande gruppernas uppbyggnad med tanke på 

kön, ålder och utbildningsnivå med den totala populationen och genom detta kommit 

fram till att den deltagande gruppen kan anses representativ för den totala 

populationen i de undersökta avdelningarna. Det som kan tala emot att det förhåller 

sig på detta vis är att deltagarna skulle kunna antas vara mer positivt inställda än den 

övriga populationen till undersökningar av detta slag. 

Överförbarheten syftar till att klargöra i vilken mån fynden från det specifika fallet 

går att kan överföra på andra liknande fall. (Denscombe, 2009) Även om det inte 

blir exakt likadant på grund av att ingen situation med människor inblandade går att 

återskapa helt så är det överförbart om det är tillräckligt lika. Resultatet vi har fått 

fram genom metoden ”Temperaturmätning” borde därför kunna sägas vara 

överförbart. En aspekt som tyder på överförbarhet, är att de tre separata grupperna i 

undersökningen i slutändan kom fram till samma problem och liknande svar. De 

använde inte exakt samma ord men resultatet av vad de kom fram till var i grunden 

samma saker och det redovisas därför tillsammans i resultat avsnittet också. För att 

vara kritiska skulle resultatets överförbarhet också kunna vara en produkt av att vi 

som ledare för processerna inte har klarat av att vara helt objektiva. Vi har varit 

involverade, bland annat genom att styra diskussionerna så att de kom att handla om 

motivation och även genom att våra fördomar och egna uppfattning av situationen 

funnits till. Detta är aspekter som inte går att komma ifrån då vi alla är människor 
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men för att försöka motverka en för stor inblandning från vår sida har vi haft detta 

med oss i tankarna under alla processer. Vidare har vi utgått ifrån samma mall vid 

varje processtillfälle och även ansträngt oss till det yttersta för att inte påverka 

deltagarna annat än i att hålla dem innanför ramarna för undersökningen.  

Vad gäller tillförlitligheten som Denscombe (2009) skriver om har vi på ett 

systematiskt sätt tolkat resultatet under genomförandet av processerna. Med 

teorierna i bakhuvudet och en medvetenhet om denna förförståelse inom ämnet har 

vi försökt att låta det påverka deltagarna så lite som möjligt. Vår förförståelse till 

ämnet kan även ha bidragit till att berika datainsamlingen då frågorna som guidade 

deltagarna vidare genom processen, genomsyrats av den.  

Tolkningen och analysen av empirin, som genomfördes efter att processerna 

avslutats, präglades även den av vår förförståelse inom ämnet. I ett tidigt skede i 

analysprocessen insåg vi att teorier och empiri stämde väl överens, troligen på grund 

av både vår förförståelse och vedertagna och omfattande teorier. 

Överensstämmelsen både mellan de tre gruppernas lika resultat och den starka 

kopplingen till teorier såsom Fyrarummaren, Kriskurvan och Tvåfaktorteorin ger 

stöd åt att studien är både tillförlitlig och överförbar till liknande organisationer och 

situationer inom ramen för kvalitativ forskning.  
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4. Resultatanalys 
 

I följande avsnitt redovisas de mest framträdande resultaten från undersökningen 

dessa analyseras sedan med utgångspunkt i teorierna. Resultatet från grupperna 

redovisas sammanslaget på grund av de liknande svaren grupperna emellan. 

Skillnaderna som uppfattades lyfts även de oberoende av grupptillhörighet. 

 

 

4.1 Hygien och motivationsfaktorer 
 

För att en individ ska kunna känna sig motiverad behöver den känna att de yttre 

grundläggande hygienfaktorerna uppfylls så att de inte ligger och skaver och orsakar 

missnöje hos individen. Utöver detta måste de inre motivationsfaktorerna också 

uppfyllas och individen måste ha möjlighet att känna att arbetet som den utför skapar 

motivation genom att vara uppfyllande för individen. Deltagarna i undersökningen 

framhöll under processens gång att många av dessa faktorer påverkade dem i deras 

förändringsprocess. Vi har i detta avsnitt kategoriserat och redovisat områden som 

deltagarna talade mycket om och som platsar under hygien och motivationsfaktorer. 

 

 

4.1.1 Arbete, fritid och återhämtning 

 

Det som har utlästs ur, det av grupperna framtagna materialet är att samtliga anser 

att den befintliga 3- skiftet var ett av de större problemen som påverkade 

motivationen negativt. Deltagarna menade att det finns ett behov av att anställa fler 

eftersom de upplever att de är underbemannade. De pekar på att motivationen har 

blivit lidande på grund av kortare ledigheter och därmed mindre tid för återhämtning 

beroende på det befintliga schemat. Den adderade arbetstiden som arbetsgivaren 

enligt avtal med fackförbund har rätt att placera ut, utöver den normala arbetstiden 

ansågs orsaka ännu sämre ledigheter. Vidare påpekade deltagarna att lönen hade 

försämrats medan arbetstiden och arbetsbördan var densamma eller hade ökat i 

omfång och det hade uppstått en situation med mer ensamarbete. Deltagarna 

framhöll att de efter förändringen kände sig mindre motiverade att arbeta vilket hade 

resulterat i att arbetstempot sjunkit samt att kvaliteten på det tillverkade materialet 

även blivit sämre. En av deltagarna sa; 

 

“en ändring av arbetstider och skiftform bör göras eftersom det befintliga schemat 

är deprimerande och tär på personalen” 

(deltagare 4) 
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Ur ett perspektiv där personalens mående och upplevelse är det väsentliga vid 

förändring kan deltagarna ses ha blivit både negativt påverkade av själva 

förändringen och på grund av deras upplevelse av den (se avsnitt 2.1; 2.3.1, 2.3.2) 

Med tanke på att en lyckad förändring beskrivs innefatta ledares stöd för 

medarbetare att hantera motståndet som uppstår vid förändring, har deltagarna 

troligen inte ha fått det stöd de behöver (se avsnitt 2.2). Det kan tänkas att de 

upplevda problemen som beskrivs skulle kunna handla om att hygienfaktorerna ses 

i ett mer negativt skimmer än vid normaltillstånden, det skulle även kunna tänkas 

bero på att hygienfaktorerna verkligen har påverkats till det sämre på grund av 

förändringen (se avsnitt 2.4.1). Det deltagarna sammantaget beskriver tycks vara ett 

missnöje och en osäkerhet kring framtiden som går att placera i både censur och 

förvirring i Fyrarummaren samt i chock och reaktion i Kriskurvan (se avsnitt 2.3.1 

& 2.3.2). En deltagare påpekade att; 

 

“För få anställda med mycket arbetsuppgifter skapar stress” 

(deltagare 2) 

 

Förbättringsförslag var enligt deltagarna att anställa mer personal och att bli 

tillfrågade att delta i planeringen av skiftgång och schema. Deltagarna förklarade att 

de ville ha möjlighet att tillsammans med chefer och fack medverka till framtagandet 

av ett bättre skiftschema och om möjligt vara delaktiga även vid planeringen av 

förändringar av skiftform. De skulle kunna vara behjälpliga både med idéer och 

kunskap vid förändringar och att involveras trodde de skulle leda till mindre 

osäkerhet kring förändringen. Ett förslag om att planera sin egen individuella 

arbetstid framfördes även och de talade om att få fler valmöjligheter när det 

handlade om den inlagda extratiden. 

 

Deltagarna verkar inte fått möjlighet att förstå varför förändringen var nödvändig att 

genomföras vilket tyder på att informationen och kommunikationen om 

förändringen inte har varit optimal (se avsnitt 2.3.3 & 2.5). På grund av att de inte 

fått tillgång till den information de behöver kring förändringen har det skapats en 

oro och otrygghet för hur framtiden ser ut på företaget vilket kan ses som en 

personlig brist på kontroll (se avsnitt 2.3.1;2.4.1, 2.5). Deltagarnas 

förbättringsförslag handlar om att de önskar vara delaktiga för att ha möjlighet att 

påverka sin framtid på företaget och ha kontroll på situationen (se avsnitt 2.6). 

Förändringen skulle på så sätt upplevas mildare vilket skulle kunna leda till att 

individen tar sig snabbare igenom både chock och förvirring (se avsnitt 2.3.1 & 

2.3.2). Om personalen skulle involveras och idéerna de tar upp inte genomförs i 

slutändan, eftersom allt som tas upp omöjligt kan verkställas, blir i varje fall 

upplevelsen av förändringen bättre (se avsnitt 2.6). Genom att få ge uttryck för sina 

åsikter skapas en känsla av att det man ger uttryck för räknas, vilket ger en mildare 
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upplevelse av förändringen så länge hygienfaktorerna inte är bristfälliga eller står 

på spel (se avsnitt 2.6.2 & 2.4.1). 

 

 

4.1.2 Arbetsklimat 
 

Deltagarna framförde i undersökningen en oro över att klimatet på arbetsplatsen 

blivit hårdare sedan förändringen infördes både mellan arbetsledningen och 

deltagarna och mellan arbetskamraterna i skiftlagen. De påpekade även att 

sammanhållningen inom lagen hade påverkats av förändringen men att upplevelsen 

av konsekvenserna av den var olika inom grupperna. En del upplevde att deras 

arbetslag blivit mer sammansvetsat och medan andra upplevde att de hade glidit isär 

på grund av förändringen. En känsla av orättvisa lyftes upp då de upplevde att vissa 

individer valts ut av chefer för att få en bättre skiftgång genom förändringen, några 

hade valts ut för att bli förflyttade från avdelningen trots att de ville vara kvar vilket 

skapade osäkerhet. Detta uttrycktes på fler olika sätt men en deltagares ord sa det på 

ett väldigt bra sätt; 

 

“vi har bara varandra nu” 

(Deltagare 7) 

 

Deltagarnas upplevelse av att klimatet på arbetsplatsen har blivit sämre kan tänkas 

förklaras genom att hygienfaktorer, såsom arbetsförhållandet och de 

mellanmänskliga relationerna blivit lidande på grund av den känslostorm som 

förändringen fört med sig (se avsnitt 2.7). Om dessa faktorer inte fungerar i vanliga 

fall blir det än värre vid en förändring då behovet av trygghet och kontroll inte 

tillfredsställs (se avsnitt 2.4.1). Den upplevda orättvisan kring att vissa får en bättre 

skiftgång än andra tycks skapa en känsla av att arbeta mot varandra snarare än med 

varandra vilket inte bara sänker motivationen (se avsnitt 2.4) utan även kan få 

förödande konsekvenser av utanförskap och känslor av ensamhet i arbetet (se avsnitt 

2.7). Komplexa upplevelser som dessa tyder på att hygienfaktorerna inte är 

uppfyllda och att arbetsklimatet därför inte stödjer förändringar (se avsnitt 2.4.1 & 

2.7). Det tyder även på bristfällig motivation från ledarhåll till varför förändringen 

är nödvändig och varför personen i fråga drabbats då företag trots allt måste 

genomföra förändringar som inte alltid ger lika konsekvenser för alla (se avsnitt 

2.5.1 & 2.1). Motivation i kontexten av arbete är både arbetstillfredsställelsen, viljan 

att arbeta, upplevt engagemang för organisationen samt upplevd rättvisa i 

organisationen (se avsnitt 2.4). Det kan därför tänkas att dessa faktorer kan vara av 

stort intresse för organisationen att förbättra om man strävar efter att behålla 

motivationen hos medarbetare. 

 



 

26 
 
 
 
 

Vissa grupper tycks ha bättre sammanhållning, vilket kan bero på att de haft det även 

innan genom att hygienfaktorerna uppfyllts eller att de på grund av att de befinner 

sig i förvirring/reaktion känner ett starkare motstånd till förändringen och därför 

håller ihop för att finna trygghet och gemenskap i varandra (se avsnitt 2.4.1; 2.3.1 

& 2.3.2). En deltagare sa; 

 

“ja förr spelade vi brännboll allihop” 

(Deltagare 10) 

 

En studieresa eller teambuilding-aktivitet där även chefer deltar var ett 

förbättringsförslag som deltagarna menade skulle kunna förbättra klimatet och 

förtroendet för ledningen. Det föreslogs även att chefer skulle gå en stund med 

skiftlagen och lära känna de som arbetade där för att skapa förståelse för arbetet och 

kulturen på arbetsplatsen. Det ansågs att tid bör läggas på att värna om personalen 

och det föreslogs att cheferna skulle arbeta mer aktivt för att skapa en bättre 

gemenskap och förtroende till sina anställda. 

 

Förslagen till förbättringar som framhålls verkar tyda på att förtroendet för ledarna 

inte är det bästa vilket, dels kan bero på att det är ledarna som blir måltavlor för 

motståndet hos personalen eftersom det ligger i deras ansvar att förmedla 

förändringen (se avsnitt 2.2). Det kan även bero på att kulturen på arbetet inte stödjer 

förändringar då deltagarna gett uttryck för att många av hygienfaktorerna och 

motivationsfaktorerna inte tillgodosetts vilket kan ha skapat ett allmänt missnöje 

även innan förändringen (se avsnitt 2.7 & 2.4.1). I vilken fas av förändringen som 

individerna befinner sig kan även spela in då upplevelsen av faktorerna påverkas av 

tillståndet som individerna befinner sig i (se avsnitt 2.3; 2.3.1 & 2.3.2). Med tanke 

på att samtliga aktiviteter som deltagarna föreslår handlar om att stärka relationer 

antingen mellan kollegor eller mellan dem och ledning uppfattas ett behov av att 

tillgodose hygienfaktorerna som exempelvis handlar om att få erkännande från 

ledare och kollegor (se avsnitt 2.4.1) 

 

Under processen uppmärksammades även att några av deltagarna var mer dämpade 

när det talades om de bristfälliga hygienfaktorerna men desto ivrigare i 

diskussionerna kring lösningar till problemen. Det lösningsfokuserade och 

entusiastiska sättet att ta sig an förändringen, tyder på att dessa deltagare accepterat 

förändringen, börjat bearbeta den och funnit inspiration igen (Se avsnitt 2.3.1 & 

2.3.2). Vissa deltagare hade genomgått en mindre förändring i bemärkelsen av att 

hygienfaktorerna inte påverkats lika negativt som för andra, vilket ledde till att de 

vid tidpunkten för processen redan befann sig i inspiration och förnyelsefasen. 

Andra faktorer som kan ha påverkat variationen i upplevelsen kan bero på i vilken 

fas individen befann sig i och hur och när informationen om förändringen delgavs, 
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vilket är avgörande för hur personen kan uppfatta och ta åt sig (se avsnitt 2.3.1; 2.3.2 

& 2.5). 

 

 

4.1.3 Lön och belöning 
 

Grupperna påpekade att lönen hade blivit sämre efter förändringen och att 

fördelningen av den uppfattades som orättvis, de menade att det fanns de som arbetar 

dagtid på avdelningen som tjänade mer än de som arbetar 3- skift och därmed har 

obekväm arbetstid. Merparten av deltagarna påpekade att de nu arbetade mer och 

hade kortare och sämre ledigheter samtidigt som lönen hade försämrats beroende på 

att allt helgarbete och därmed all helgersättning hade tagits bort. Lönesystemet var 

en annan parameter som vissa upplevde orättvis. Lösningen ansågs ligga i rättvisa 

och att få motiverat varför vissa valdes ut både till en bättre skiftgång, annan 

lönenivå eller förflyttades 

 

Om lönen uppfattas som otillräcklig i förhållande till det utförda arbetet leder det 

till att en hygienfaktor inte är tillfredsställd, om faktorn uppfylls kan den uppfattas 

som en bekräftelse på väl utfört arbete och ses som en motivationsfaktor istället (se 

avsnitt 2.4.1). Den upplevda orättvisan tyder på att både den inre och yttre 

motivationen påverkats. På grund av de negativa konsekvenser som förändringen 

fört med sig kan drabbade känna att de inte får tillräckligt med uppskattning genom 

lönen i sig och upplevelsen av förändringen (se avsnitt 2.4.1; 2.3.1 & 2.3.2). Fler 

deltagare uttryckte sig på ett liknande sätt men deltagare 1 sade det så här; 

 

“behövs inte så mycket, man blir ju glad bara man får en klapp på axeln” 

( deltagare 1) 

 

Diskussioner gällande belöning dök återkommande upp under genomförandet av 

processerna och grupperna uttryckte att de inte behövdes mycket mer än att få beröm 

eller ett tack för väl utförda prestationer i arbetet. Deltagarna menade att chefer bör 

ge återkommande feedback och positiva kommentarer och att småsaker som en 

frukt/godisskål eller biobiljetter när de gjort något riktigt bra kan vara små 

belöningar som skapar en positiv känsla hos skiftlagen. 

 

Deltagarnas åsikter tyder på att det finns ett stort behov av uppmuntran i alla dess 

former (se avsnitt 2.3.1; 2.3.2 & 2.4.1). Belöningar i sig verkar inte vara det mest 

prioriterade behovet som deltagarna ger uttryck för, istället talar de om olika typer 

av feedback, uppmuntran och stöd som tyder på att de inte fått tillräcklig information 

kring förändringen (se avsnitt 2.2 & 2.5). Behovet kan även uppstått på grund av att 

hygienfaktorer såsom starka mellanmänskliga relationer och att få uppskattning från 

ledare inte uppfyllts (se avsnitt 2.3.1; 2.3.2 & 2.4.1). Eftersom det förhåller sig på 
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detta vis bör uppmuntran, information och feedback från ledarens sida betraktas som 

en viktiga parametrar att arbeta med (se avsnitt 2.5). 

 

 

4.1.4 Utbildning och personlig utveckling 
 

“ledningen borde blanda in de som har kunskapen på området som ska utvecklas” 

(Deltagare 11) 

 

Deltagarna var av uppfattningen att det var svårt att utvecklas inom organisationen 

och att det hade blivit än svårare att finna tid för det på grund av förändringen. De 

upplevde att de genom förändringen blivit omotiverade och att företaget skulle tjäna 

på att ge dem bättre möjligheter att utvecklas som personer och kurser om 

motivation togs upp som förslag. Deltagarna uttryckte att företaget skulle kunna dra 

nytta av deras kunskaper både när det gäller utvecklingsarbete med 

tillverkningsprocessen och i planeringen av produktionen. De menade att det skulle 

vara möjligt genom att skapa utbildningar och lärlingsplatser hos exempelvis 

projektledare, produktionsledare eller vid underhåll inom företaget. Flera deltagare 

mindes med glädje en tidigare studieresa till ett annat företag inom samma bransch 

och de ansåg att liknande resor och besök kunde gynna deras utveckling och 

motivation. 

 

Tvåfaktorteorin bekräftar ovanstående tankar då arbetet kan skapa motivation om 

uppgifterna är engagerande och utvecklande och om möjlighet till personlig 

utveckling ges, vilket kan innefatta att ledare bjuder in medarbetare att vara 

delaktiga i förändringsarbetet (se avsnitt 2.4.1 & 2.6.1). Upplevelsen av att de blivit 

omotiverade beror troligen, dels på bristande hygienfaktorer och dels på att de 

befinner sig i förvirring eller chock (se avsnitt 2.3.1 & 2.3.2). Förslaget om en 

motivationskurs kan tolkas som en önskan om fler möjligheter att motiveras i 

arbetet, att få utvecklas personligen vilket hör till ledares arbetsuppgifter att uppfylla 

(se avsnitt 2.4.1 & 2.2). En motivationskurs skulle kunna innebära att ledare stödjer 

medarbetare under förändringsprocessen genom att dels vara lyhörda för vilka faser 

de befinner sig i och även genom att tillämpa modellerna för att skapa förståelse och 

utbilda de anställda (se avsnitt 2.3.1; 2.3.2 & 2.3.3). För att ledarna ska få förståelse 

för vad som utvecklar och motiverar deltagarna vid förändring krävs att medarbetare 

får möjligheter att uttrycka vad de har för behov och önskemål (se avsnitt 2.3.3). 

Exempelvis kan det åstadkommas genom att medarbetare bjuds in att delta vid 

förändringsarbetet (se avsnitt 2.6). Det kan även göras genom utvecklingssamtal 

eller olika mötes- och kommunikations former, exempelvis Ownership talk (se 

avsnitt 2.5 & 2.6.2). 
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Deltagarnas tro på att en studieresa eller -besök skulle gynna deras motivation och 

utveckling tyder på en önskan om att känna gemenskap, få delta och lära sig nya 

saker (se avsnitt 2.4.1 & 2.6). Möjligheten för deltagarna att framföra liknande 

förslag kräver delaktighet och ett öppet klimat med förtroendegivande relationer (se 

avsnitt 2.6.1 & 2.7). De uppvisar en vilja att utveckla både avdelningen de arbetar 

på, organisationen samt dem själva genom möjligheten att få vara delaktig i 

förändringar och projekt (se avsnitt 2.6). 

 

 

4.2 Kommunikation 
 

Deltagarna menade att informationen under förändringen varit bristfällig och att det 

skapat en osäkerhet och en oro över vad som skulle hända, samtliga önskade mer 

information om förändringen och som anpassats efter dem. De ansåg att 

informationen bör kommuniceras i en mjukare dialogform, där de drabbade kan få 

möjlighet att uttrycka sina åsikter och ställa frågor. Deltagarna framförde att 

informationen måste vara tydlig, ärlig, lika för alla och delges vid samma tillfälle så 

långt det är möjligt. Vidare påpekade deltagarna att de ville veta motivet till varför 

förändringen var nödvändig och hur den är planerad att genomföras. Deltagarna 

uttryckte även en vilja om att bli informerade i ett så tidigt stadie som möjligt och 

att information inte skulle meddelas genom tredje part. Informationen borde enligt 

grupperna ges både gruppvis muntligen, finnas i skriven form att läsa samt genom 

personliga samtal till de som drabbats. 

 

Kontinuerliga möten med ledare och fackliga representanter där man öppnar upp för 

en tvåvägskommunikation, lyssnar på de anställda och gör anonyma utvärderingar 

var förbättringsförslag som togs upp. Deltagarna önskade att cheferna skulle ha en 

form av återkoppling en tid efter att förändringen genomförts för att ta reda på hur 

de har det i arbetet, det var även av yttersta vikt hur kommunikationen sker så att 

det inte uppstår problem och att alla involverade parter håller det man lovat. Även 

här var det fler deltagare som uttryckte samma mening, deltagare 12 på detta vis;  

 

“Ärlig info om hur det är tänkt” 

( Deltagare 12) 

 

Deltagarna efterfrågar troligen mer information för att få insikt i hur framtiden 

kommer att se ut (se avsnitt 2.5). Det kan även tänkas att de vill ha möjlighet att 

påverka förändringen för att på så vis kunna känna trygghet och därmed ta sig vidare 

från förvirring och chockfasen (se avsnitt 2.5; 2.3.1 & 2.3.2). Information kan ges 

på olika sätt och deltagarnas behov av att den delges på ett sätt som är anpassat efter 

deras upplevelse, kan ha påverkats av bristande hygienfaktorer (se avsnitt 2.3.1; 

2.4.1 & 2.5). Om relationen mellan ledare och medarbetare inte är stark kan det ha 
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lett till att informationen upplevts, delgivits på ett kyligt sätt, mer som en envägs 

kommunikation och monolog istället för diskussion och dialog (se avsnitt 2.4.1). 

Det kan även tänkas bero på okunskap från ledarens sida kring vikten av att både 

kommunicera och informera om förändringen på ett sätt som är anpassat efter 

individen och vart denne befinner sig i förändringen (se avsnitt 2.2 & 2.3). 

 

 

4.3 Delaktighet 
 

Deltagarna framförde en vilja av att bli tillfrågade av chefer hur de önskar att 

skiftgång och schema skulle utformas och om möjligt vara delaktiga även vid 

planeringen av förändringar av skiftform. De ansåg att det skulle leda till ett bättre 

skiftschema och mindre osäkerhet kring vad som gäller. Ett förslag om att planera 

sin egen individuella arbetstid framfördes i vissa av grupperna och även ett förslag 

som handlade om olika valmöjligheter när det handlade om inlagd extratid. 

Deltagarna syftade på att de skulle kunna vara behjälpliga både med idéer och 

kunskap vid förändringar. Det skulle vara utvecklande samtidigt som företaget 

skulle få bättre och snabbare lösningar i de planerade förändringarna. Deltagarna 

ansåg att chefen bör ha en form av återkoppling för att se hur det går på det nya 

arbetet eller skiftlaget en tid efter förändringen, de menade att anonyma 

utvärderingar borde genomföras för att på så vis säkerställa hur förändringen har 

genomförts och upplevts. En av fler deltagare uttryckte det på detta vis; 

 

“vi som kan arbetet skulle ju kunna vara med i planeringen” 

(Deltagare 1) 

 

Deltagarna efterfrågar en inbjudan till att få vara delaktiga i förändringsarbetet på 

grund av att de vill kunna vara med och påverka arbetsförhållandet och deras framtid 

inom företaget (se avsnitt 2.6). Involvering skulle leda till mindre osäkerhet vilket 

kan förklaras genom att individerna rimligtvis får mer information och möjligheter 

att framföra sina åsikter vilket skapar större förståelse för förändringen (se avsnitt 

2.3.3 & 2.6.1). Om deltagarna involverats i förändringsarbetet hade det troligen 

hjälpt dem att ta sig igenom förändringens fyra rum på ett mildare sätt och även 

finna motivation då delaktigheten bidragit till att det varit lättare att acceptera och 

ta åt sig av förändringen (se avsnitt 2.3.1 & 2.6). Vidare kan det tänkas att 

individerna genom sitt deltagande kan uppleva både en större förståelse för 

förändringen och ett större intresse för den samt att ledare kan få en större förståelse 

för vad det är som driver individerna (se avsnitt 2.6) Deltagarna verkar även syfta 

på att de genom deltagandet, förutom bättre arbetsklimat och bibehållen produktion 

även skulle kunna utvecklas personligen vilket bekräftas då involvering är en 

motivationsfaktor (se avsnitt 2.4.1). 
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5. Diskussion 
 

Vi kommer att diskutera utifrån vår resultatanalys och återkoppla till vårt syfte och 

frågeställningar; vad påverkar medarbetares motivation vid 

organisationsförändringar och hur kan ledare arbeta för att motivera anställda 

under förändringsprocessen. Utifrån det dras slutsatser och slutligen ges 

rekommendationer till företag och förslag på framtida forskning inom ämnet. 

 

 

5.1 Vad påverkar medarbetares motivation vid 

förändringar? 
 

Förändringar påverkar motivation (se avsnitt 2.1) men hur och varför påverkas den? 

En förändring för med sig en mängd olika känslor, som inverkar på motivationen 

hos berörda individer. Deltagarna gav uttryck för missnöje både gällande 

förändringen i sig och hur den genomförts och under processen verkade många av 

deltagarna befinna sig i Fyrarummarens förvirring och Kriskurvans censur (se 

avsnitt 2.3.1; 2.3.2 & 4.1). Det kan tänkas att vissa av deltagarna, genom att förneka 

förändringen upplevde en känsla av kontroll över situationen. Förnekelsen kan 

skapa en falsk säkerhet som håller kvar individen i chock eller censur vilket gör att 

de utåt verkar nöjda när de egentligen är i behov av stöd från kollegor och/eller 

ledare för att kunna acceptera och bearbeta förändringen så att de därefter kan ta sig 

vidare till de andra rummen/faserna (se avsnitt 2.3.1 & 2.3.2). 

 

Bristfälliga hygienfaktorer, såsom dålig relation mellan medarbetare och ledare 

skapar ett arbetsklimat som inte gynnar motivationen vid förändringar (se avsnitt 

2.7 & 4.1.2). Individen påverkas genom otillräcklig information och förklaringar 

kring nödvändigheten av förändringen vilket kan skapa onödiga rykten och 

osäkerhet i arbetsgruppen. Osäkerheten påverkar motivationen som i sin tur kräver 

möjlighet att uttrycka sina känslor och åsikter för att kunna uppleva kontroll över 

arbetssituationen (se avsnitt 2.5; 4.1.1 & 4.1.2). Märk väl, det väsentliga är att få ge 

uttryck för känslor och tankar. Ledare behöver således både bjuda in medarbetarna 

att delta samt lyssna och bekräfta individens situation för att förändringen ska 

upplevas mer positiv (se avsnitt 2.6.1 & 4.2). Ledares arbetssätt påverkar 

motivationen vid förändringar i hög grad och den är beroende av ledares förmåga 

att hantera individens upplevelse oavsett vilken fas/rum de befinner sig i (se avsnitt 

2.3; 4.1, 4.2 & 4.3). 

 

Studien visar att medarbetares motivation vid förändring dels påverkas av 

individens upplevelse och dels av graden av uppfyllelse av hygien och 

motivationsfaktorer (se avsnitt 2.3.1; 2.3.2, 2.4.1 & 4.1). Även om vissa 
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hygienfaktorer som exempelvis lön försämrades i realiteten, påverkades inte andra 

faktorer såsom anställningstryggheten eller arbetsuppgifterna för deltagarna, utan 

de upplevdes som försämrade på grund av att deltagarna befann sig i 

förvirring/censur. Således behöver samtliga faktorer både uppfyllas och upplevas 

som tillgodosedda för att individen ska ha möjlighet att känna motivation under 

förändringstider (se avsnitt 2.3.1; 2.4.1 & 4.1). Eftersom en förändring innebär att 

individen genomgår Kriskurvan och Fyra rummaren, krävs det både förståelse och 

stöd från ledare och kollegor då arbetet trots allt måste fortlöpa i vanlig takt (se 

avsnitt 2.3.3; 4.1.2, 4.2, 4.3).  

 

Med inspiration från tvåfaktorteorin, fyrarummaren och kriskurvan har vi tagit fram 

en modell (modell 2) som visar vad som påverkar medarbetares motivation vid 

förändringar. 

  

 
Modell 2: Medarbetares bristande motivation 

 

I “Steg 1” har individen ingen vetskap om företagets förändringsplaner varpå 

motivationen till arbetet inte påverkats ännu (våglinjen är ungefär jämlik med 

cirkeln). Det är först i “Steg 2”, när individen får vetskap och information kring den 

tänkta förändringen som ett motstånd av oro och förvirring upplevs samtidigt som 
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hygienfaktorerna varken upplevs som uppfyllda eller är det (våglinjen börjar avvika 

från cirkeln). I “Steg 3” kan individens motivation påverkas avsevärt då ett starkt 

motstånd av chock, oro och förnekelse kan väckas i och med insikten om 

förändringens påverkan på egen och kollegors arbetssituation. I detta tillstånd är det 

av stor vikt att hygien och motivationsfaktorerna upplevs som uppfyllda om inte 

motståndet ska öka (våglinjens svängningar avviker mycket från cirkeln). 

 

Det sista steget, “Steg 4” visar tillfället där ledningens plan för att det som förändrats 

i organisationen, är tänkt att fungera fullt ut. I studiens fall och kanske i många andra 

med, är det svårt att avgöra när förändringen når “Steg 4” i detta fall kan till exempel 

ledningen anse att skiftformsförändringen är genomförd när förändringsberörda 

börjat arbeta enligt den nya skiftformen, men utan att de anställda är nöjda med det 

(se avsnitt 2.2 & 4.1.1). Våglinjens svängningar varierar i detta steg inte bara utifrån 

att upplevelsen är individuell utan även beroende på när förändringen anses 

genomförd samt i vilken grad individerna upplever att hygien och 

motivationsfaktorerna är uppfyllda.  

 

För individen är förändringen genomförd när denne har accepterat och anpassat sig 

till det nya och de befinner sig i fasen nyorientering och nöjdhet, där det nya känns 

som det normala. Förändringen kan ses som genomförd i bemärkelsen av att 

skiftformen införlivats och arbetet rullat på som vanligt igen. Sett utifrån individens 

perspektiv kan förändringen, i många av deltagarnas fall, dock inte ses som 

genomförd eller slutförd, då många har givit uttryck för ett motstånd vilket tyder på 

att de inte accepterat förändringen än (våglinjens svängningar avviker mycket från 

cirkeln). Studien visar att lösningen för att minska motståndet och därmed 

avvikelsen från den utpekade riktningen ligger i att:  

 

 Hygien och motivationsfaktorerna uppfylls samt att de upplevs som 

uppfyllda.  

 Ledaren har förståelse för att individer motiveras av olika faktorer beroende 

på var i förändringen de befinner sig och att de därför är i behov av 

varierande stöd.   
 

 

5.2 Hur kan ledare främja medarbetares motivation 
vid organisationsförändringar? 
 

Modell 2 (se avsnitt 5.1) visar att motivationen påverkas av individens upplevelse 

av att hygien och motivationsfaktorerna inte är tillgodosedda eller att de faktiskt inte 

är uppfyllda. För att ledare ska kunna främja motivationen hos anställda under 

förändringar krävs det därför att både hygien och motivationsfaktorerna är och 

upplevs, uppfyllda, vilket minskar motståndet och gynnar motivationen. Ledare kan 
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genom att tillgodose anställdas hygien och motivationsfaktorer, sträva efter ett 

klimat som stödjer förändringar och främjar medarbetarnas motivation (se avsnitt 

2.7 & 4.1.2). Studien visar att ledare behöver ha en god och öppen relation med de 

anställda för att de, vid förändringstryck ska kunna ta åt sig av informationen på ett 

bra sätt och förstå att förändringen är oundviklig för organisationen. För att skapa 

ett klimat som stödjer förändringar behöver ledare agera förebilder och införliva 

organisationens gemensamma värderingar bland de anställda, som en riktlinje för 

hur samtlig personal bör bete sig på arbetsplatsen. Ett långsiktig fokus krävs och 

som en del av det arbetet, behöver ledare även förstå sig på vad individen går igenom 

vid förändringar, för att veta vad som motiverar. 

 

Med utgångspunkt i Fyrarummaren och Kriskurvan befinner sig människor alltid i 

förändring och i något eller fler av rummen/faser på samma gång (se avsnitt 2.3.1 & 

2.3.2). Ledare måste således uppfatta vilken fas/rum som genomlevs för att kunna 

avgöra vad individen är i behov av för stöd vid det specifika tillfället (se avsnitt 

2.3.3). För att förtydliga detta förhållande har vi, med inspiration från 

Fyrarummaren och kriskurvan (se avsnitt 2.3.1 & 2.3.2) utvecklat den tidigare 

visade modell 2 (se avsnitt 5.2) och skapat Modell 3. Cirkeln representerar precis 

som i modell 2, ledningens tänkta förändringsriktning och våglinjen symboliserar 

avvikelsen från utpekad riktning samt motståndet till förändringen. De fyra 

kvadraterna är dock nya och symboliserar de olika faserna av förändring som 

individer genomgår vid en förändring (se avsnitt 2.3.1 & 2.3.2) 

 

 
Modell 3: Motivation med ledares stöd 
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Först och främst kan vi konstatera att ledares förståelse för att en förändring kan 

upplevas som en kris är en viktig poäng (se avsnitt 2.3.3). Om någon i omgivningen 

plötsligt avlider hamnar individen i chock (fas 1) och förvirring (fas 2) och en 

naturlig reaktion från kringstående är att visa omtanke och stödja den drabbade. På 

samma sätt måste ledare ha förståelse och stödja medarbetarna, anledningen till att 

de befinner sig i dessa faser spelar mindre roll, de kan likväl behöva samma stöd.  

 

Modellens fas 1 och 2 genomlevs när individen fått vetskap om att en förändring är 

planerad att genomföras eller senare i förändringsprocessen när personalen blivit 

varse om dess konsekvenser och vilka som är berörda (se avsnitt 2.3.1;2.3.2, 4.2). 

Ledare kan stötta medarbetarna i de känslor och det motstånd som uppstår genom 

att kommunicera med dem och söka konstruktiva lösningar i förändringen, 

tillsammans med personalen (se avsnitt 2.3.3; 2.5, 4.2). Modellen visar att det många 

gånger kan räcka med att ledaren lyssnar, talar med och visar förståelse för 

individernas upplevelse av förändringen. Ledaren kan genom det förstå vad de 

anställda är i behov av och ge rätt stöd vilket minskar förändringsmotståndet 

(våglinjens avvikelse från cirkeln minskar). Det är viktigt att 

tvåvägskommunikationen mellan ledare och medarbetare fungerar i dessa faser 

vilket bygger på att ledaren finns tillgänglig, både är på plats och har tid att räta ut 

frågetecken kring förändringen (se avsnitt 2.2 & 4.2).  

 

Modellen visar även att om ledare på ett tydligt sätt informerar och förklarar varför 

förändringen är nödvändig, kan individen känna trygghet och ha kontroll över 

situationen (se avsnitt 2.5 & 4.2). På så sätt kan motståndet mot förändringen minska 

och förändringen upplevs mildare (våglinjens avvikelse från cirkeln minskar) vilket 

gör att individen tar sig snabbare till fas 3 och 4 i modellen. När individerna väl 

befinner sig i dessa senare faser kan det tänkas att de är i behov av 

motivationsfaktorer för att vidare utvecklas. Detta skulle kunna avhjälpas om 

individerna fick tillgång till personlig utveckling genom exempelvis utbildningar, 

eller genom någon form av lärlingsskap (se avsnitt 4.1.4) 

 

Det finns även mer uppstyrda tillvägagångssätt som ledare kan använda sig av för 

att förstå upplevelsen och ta reda på individens motivationsfaktorer vid förändringar. 

Förslagsvis; Temperaturmätning (se avsnitt 3.2) och den snarlika metoden; 

Ownership talk (se avsnitt 2.6.2) som är former för hur ledare kan arbeta med att 

stötta medarbetare, från jobbiga och negativa känslor i fas 1 och 2 till inspiration 

och motivation i fas 3 och 4, i en förändringsprocess. Metoderna bygger på att 

individen är delaktig i förändringsarbetet för att diskutera olika möjligheter och 

lösningar, vilket ger en upplevelse av kontroll och möjlighet att påverka den 

framtida arbetssituationen (se avsnitt 2.6 & 4.3). Således får ledare inte bara insikt i 

vad som motiverar de anställda, utan kan även motivera dem med hjälp av 

metoderna, då delaktighet och möjlighet till påverkan i arbetet är 
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motivationsfaktorer (se avsnitt 2.4.1; 4.1.4 & 4.3). Medarbetare kan bjudas in att 

delta redan i planeringsfasen av förändringar och under hela processen. Ledare kan 

då både dra nytta av medarbetarnas idéer och åsikter och motivera dem (se avsnitt 

2.6; 4.1.4 & 4.3). De idéer som sedan anammas skulle kunna belönas med 

förslagsvis fika till hela arbetsgruppen och biobiljett till personen vars idé verkställs 

(se avsnitt 2.4.1 & 4.1.3). Allra viktigast verkar dock vara att goda prestationer 

uppmärksammas om det så bara sker genom en klapp på axeln och några välvalda 

ord från ledaren eller kollegorna (se avsnitt 2.4.1 & 4.1.3). 
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6. Slutsats 

 

Slutsatserna förklaras även i modell 3 (se avsnitt 5.2). 

 

Studien visar att motståndet som uppstår mot förändringar förvärras om individer 

inte är motiverade att genomföra förändringar. Motivationen består i hur väl hygien 

och motivationsfaktorerna uppfylls samt hur väl individen uppfattar att de uppfylls. 

Detta betyder att motståndet ökar när hygien och motivationsfaktorerna inte uppfylls 

eller inte upplevs som uppfyllda. Den individuella upplevelsen av faktorerna 

påverkas i sin tur av en mängd olika känslor sprungna ur medarbetares resa genom 

faserna av förändringen. Ledare bör därför fokusera på hur individerna upplever 

förändringen och hygien och motivationsfaktorerna när de arbetar för att gynna 

motivationen hos medarbetare i en förändringsprocess. 

 

Motståndet kan minska genom att ledare i ett så tidigt skede som möjligt, i 

förändringen, ger berörda tillräcklig information om dess innebörd. Genom 

informationen kan individen förstå nödvändigheten att genomföra förändringen och 

känna kontroll över sin arbetssituation, vilket gör att förändringen upplevs mildare 

och att motivationen främjas. 

 

Vidare kan ledare, genom att involvera individen i hela förändringsprocessen, skapa 

möjligheter för personalen att känna att de kan påverka förändringens utgång och 

dess konsekvenser, vilket även det minskar motståndet och gynnar individens 

motivation. 

 

 

6.1 Rekommendationer till företaget 
 

I det här stycket ges rekommendationer till det berörda företaget, men som till viss 

del även kan användas av andra företag. Rekommendationerna är framtagna utifrån 

studiens slutsatser och med inspiration från det deltagarna i studien tagit fram under 

processen som genomfördes på företaget. 

 

 

 6.1.1 Tydlig och ärlig information i ett tidigt skede 
 

Företaget bör, för att underlätta för berörda medarbetare, förklara förändringens 

innebörd och konsekvenser på ett tydligt sätt och så tidigt som möjligt i 

förändringsprocessen. Några exempel på åtgärder som kan gynna detta förfarande 

är:  
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 Att ha en sektion som Q&A (questions & answers) på intranätet om 

förändringen. Ett lättillgängligt forum där frågor och svar gällande 

förändringen alltid finns tillgängliga för personalen. I framtagandet av 

forumet kan medarbetare involveras i ett tidigt skede och tillsammans med 

förändringsledare diskutera tänkbara frågor och svar att ha med. På så sätt 

kan de som är fundersamma över någonting rörande förändringen kanske 

finna sitt svar i forumet. 

 

 Att ha en eller flera ledare tillgängliga för att besvara medarbetares 

frågeställningar vid utvalda tillfällen kan vara en positiv lösning. På detta vis 

kan medarbetare få en större förståelse för förändringen och hur den 

påverkar dem i deras arbete. Tillfällena bör vara möjliga att medverka på, 

för så många som möjligt och frågeställningarna som kommer upp kan med 

fördel sammanfattas och läggas in i Q&A sektionen på intranätet så att alla 

får tillgång till informationen. 

 

 

6.1.2 Involvera medarbetarna i förändringsprocessen så 
tidigt som möjligt 
 

Involvering kan skapa ett kunskapsutbyte som både främjar medarbetares 

motivation och ger bra förslag, idéer och kunskap som gynnar företaget. Det ger 

även insikt i medarbetarnas upplevelse av förändringen vilket gör att ledare kan 

anpassa stödet efter medarbetarna. 

 

 Genom att involveras redan i planeringsfasen av förändringar 

kan medarbetaren få en känsla av att ha en insats i förändringen vilket leder 

till förbättrad motivation. Medarbetare kan dessutom motiveras då de både 

känner sig uppskattade samtidigt som de genom delaktigheten kan utveckla 

ny kompetens. Vidare kan företaget uppnå bättre resultat av förändringar 

eftersom man i planeringen får tillgång till fler infallsvinklar samt 

information från medarbetare gällande konsekvenser av den praktiska 

tillämpningen av förändringar. Medarbetarna vet själva hur de skulle vilja 

arbeta och de har ofta bra insikt i vilka medarbetare som fungerar bra ihop 

och vilka som inte gör det. Detta kan vara nyttig input till chefens arbete, 

både vid lagsammanställningar och vid planeringen kring nya skiftscheman.  
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6.1.3 Skapa rutiner för ett gott arbetsklimat i både det 
vardagliga arbetet och vid förändring 
 

Genom att arbeta med kontinuiteten och därigenom skapa rutiner som inverkar 

positivt på klimatet kan företaget skapa en kultur som stödjer förändringar. 

 

 Återkommande medarbetarenkäter kan vara ett övergripande sätt att 

undersöka och få fram vad medarbetare motiveras av, som företaget sedan 

kan arbeta vidare med. Vidare bör 

medarbetarsamtal/målsamtal/utvecklingssamtal som fokuserar på individen 

vara återkommande inslag och följas upp regelbundet.  

 

 Aktiviteter som stärker gemenskapen i arbetslagen, personalen kan komma 

med förslag via en tipslåda. Förslagsvis; Team- building övningar på eller 

utanför arbetet, där medarbetarna får känna på lagandan, chefer bör även 

vara med. Andra sociala aktiviteter kan vara att äta middag tillsammans eller 

åka på studieresa/besök. 

 

 

6.1.4 HR är behjälpliga och stödjer ledare och organisation i 

förändringsprocessen 

 

Om HR kan fungera som stöd till ledare i förändringen så kan ledaren ta sig igenom 

förändringen smidigare och dennes tid läggas på att försöka underlätta för 

medarbetare istället. 

 

 Genom att coacha och förse ledare med expertis och verktyg från start till 

mål kan HR inte bara underlätta och hjälpa ledarens egen 

förändringsprocess, utan även hjälpa ledare att underlätta och vägleda 

medarbetarnas process. 
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6.1.5 Uppmuntran och belöning under 

förändringsprocessen 

 

Uppmuntran underlättar alltid för individer som upplever en svår tid så även här. 

Små belöningar kan också inverka positivt på individens motivation då det är ett 

bevis på uppskattning för det utförda arbetet. 

 

 Fika eller annat som personalen uppskattar.  

 

 Tävlingar som rör förändringen, exempelvis belöna de förslag som 

medarbetarna kommit fram till i förändringsarbetet och som kommer att 

verkställas. 

 

 

6.2 Framtida forskning 
 

Vår studie lyfter medarbetarnas behov av att motiveras vid förändring och det skulle 

även vara intressant att genom vidare forskning undersöka motivationen vid 

förändringar ur ett ledarperspektiv. Ytterligare ett intressant perspektiv är att 

undersöka hur HR kan stödja ledare att motivera medarbetare vid förändringar. Fler 

deltagare och processtillfällen hade även gett ett mer representativt resultat vilket 

hade berikat vår studie, som vi på grund av tidsåtgången blivit tvungna att begränsa 

i omfattning. En undersökning på ett mindre företag eller inom annan bransch hade 

varit intressant för vidare studier då annan organisationsstruktur, kultur, närvaro och 

påverkan av HR funktionen troligen påverkar ledarskapet vid förändringar. 

 

Vår studie bidrar till forskningen som behandlar ett individperspektiv vid 

förändringar på så sätt att vi kommit fram till att medarbetares motivation och 

upplevelse av förändringar bör vara en central del för ledare att arbeta med. De 

framtagna modellerna i uppsatsen är generaliserbara utifrån hur medarbetares 

motivation påverkas vid förändringar och hur ledare kan arbeta för att motivera vid 

förändringar. Modellerna är alltså inte bara användbara för företaget som studien ägt 

rum hos, utan visar hur individen påverkas och hur ledare kan arbeta med 

förändringar i största allmänhet, för motiverad personal under förändringar.  Modell 

2 visar vad som tenderar att hända om ledare inte fokuserar på de olika faserna i 

modell 3, men de kan även ses och förstås var för sig. 
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1 
 

 

Process: Temperaturmätning 
 

En viktig faktor för att trivas på arbetet och göra ett bra arbete är att den psykosociala 

arbetsmiljön är god. Det kan handla om stress, konflikter, hur vi kommunicerar med 

varandra, om vi känner oss motiverade och får vara delaktiga.  Den psykosociala 

arbetsmiljön kan mätas på olika sätt och ofta görs det genom olika former av 

enkätundersökningar. 

 

Temperaturmätningen är ett sätt att undersöka t ex den psykosociala arbetsmiljön. 

En stor skillnad mot en enkätundersökning är dock att deltagarna är delaktiga i 

processen hela vägen och tom själva formulerar de områden som ska undersökas. 

Arbetet avslutas med att en handlingsplan skapas. Genom detta arbetssätt ökar 

deltagarnas medvetenhet kring de områden som diskuteras och motivationen tros 

öka när det gäller att genomföra förändringar. 

 

I denna uppgift fokuseras vad det är som skapar engagemang och motivation på 

arbetsplatsen och hur detta kan gynnas ytterligare. Syftet här är att deltagarna genom 

att gå igenom processen ökar sin medvetenhet kring vad de anser gynna motivation 

och engagemang samt identifierar områden som kan utvecklas för att gynna detta 

ytterligare. 

  

Temperaturmätning som metod har ett för oss i dagsläget okänt ursprung, men vi 

hoppas kunna återkomma med information om det. 

 

Företagets insats 

Förbered dig inför besöket genom att ta reda på företagets verksamhet.  Framför att 

en grupp medarbetare (2-5 st) arbetar tillsammans under ca 2-3h med PAL studenter 

för att genomföra en mindre process. Uppgiften kommer att handla om att identifiera 

och utveckla områden som gynnar engagemang och motivation inom arbetsplatsen. 

Om företag är stort behöver begränsning göras till en avdelning. Observera att 

Temperaturmätning är en process som bör fortsätta på arbetsplatsen också då ni 

lämnat det. Det är därför viktigt att en av personerna på arbetsplatsen erbjuds att ta 

rollen av att vara processledare för det fortsatta arbetet efter er insats (att driva 

genomförande av handlingsplan, se processbeskrivningen osv). Ev bör då processen 
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göras med hela gruppen, alt deltagarna föreslår åtgärder för övriga och diskuterar 

frågorna vidare där.  

 

 Genomförande 

Förberedelser: Ni behöver ha med er en rejäl bunt post-it lappar, OH-pennor till 

minst antalet deltagare, en bunt A4-papper, några ark med handlingsplaner att fylla 

i 

 

På plats:  

 

1. Egen reflektion: Be deltagarna tänka på en situation där de kände sig engagerade 

och motiverade. Kan vara vad som helst, men gärna något med anknytning till 

arbetet. Be deltagarna fundera över vad det var som gjorde att de kände så? Vad 

gynnade/ Vilka var förutsättningarna för engagemang och motivation? Be var 

deltagare skriva ner några saker de kommer på post-it lappar, en sak på var lapp. Så 

långt tänker och arbetar deltagarna tyst för sig själva. Ta några minuter till detta. 

 

2. Berätta för varandra: När ni märker att det börjar klinga av med skrivande på 

lapparna, ber ni deltagarna berätta för varandra i gruppen vad de skrivit på lapparna 

och gärna beskriva lite utförligare. Be dem gå laget runt, ev med en lapp i taget. De 

behöver dock inte berätta om själva händelsen de tänkte på om de inte gärna vill. 

Fokus ligger på att identifiera vad som gynnar och skapar förutsättningar för 

engagemang och motivation. Här är det lagom om de är ca 5 i grupperna, så skulle 

det vara fler deltagare får man dela dem i mindre grupper. 

 

3. Sammanställa: När alla post-it lappar beskrivits är det gruppens uppgift att 

sammanställa de olika lapparna, dvs att gruppera liknande ord i områden. Be 

deltagarna skriva de nya övergripande områdena på A4-papprena. Om det är bara 

en grupp så är denna uppgift klar nu. Om det är flera grupper så behöver de olika 

grupperna presentera sina A4-lappar för varandra och gruppera dessa i större 

områden. 

  

4. Egen värdering/bedömning av uppfyllelse: När en sammanställning av olika 

områden finns på A4-lappar ber man var deltagare att gå igenom var A4 lapp och 

fundera över hur väl detta uppfylls på nuvarande arbete på en skala från 1-5, där 1 

är ”Fylls inte upp alls” och 5 är ”Helt och hållet uppfyllt”. Ett enkelt sätt att 

sammanställa är att lägga upp de olika lapparna runt ett bord och låta deltagarna gå 

runt och sätta nummer på lapparna utifrån hur väl de uppfylls, dvs sätt siffran 5 på 

en A4-lapp som upplevs uppfylld och siffran 1 på en som inte upplevs uppfylld, 3 

på en som delvis är uppfylld osv. På detta sätt blir resultatet synligt och överskådligt 

för hela gruppen. Diskutera sedan detta i den lilla gruppen.  
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Ev Fika paus: Här kan det vara lämpligt att ta en paus för fika. Kanske har det gått 

ca 1 h, lite svårt att säga utifrån hur pratglada deltagarna är och hur många lappar 

man har skrivit. 

 

5. Åtgärder – Handlingsplan: Nästa steg är att fundera på åtgärder och prioritering 

av dessa. Låt gruppen fundera över vad som känns viktigast att åtgärda. Det behöver 

inte vara de som får mest 1:or. På detta sätt kan man lyfta upp några punkter som 

känns viktigast att börja med. Ta sedan den punkt som man ansett viktigast och be 

gruppen fundera på vad som skulle kunna göra att detta område upplevdes ”Helt och 

hållet uppfyllt”. Här krävs kreativitet! Tänk på att åtgärder kan finnas på både 

individ, grupp, organisations och samhällsnivå och att det är viktigt att hitta åtgärder 

som gruppen eller individen själva kan göra. Det blir lätt negativt om alla åtgärder 

förläggs på en nivå där det är svårt att påverka. Målet med denna del av processen 

är att hitta åtgärder som kan skrivas in i handlingsplanen: vad ska göras, varför, vem 

ska göra, hur ska det göras och när ska det vara klart. Detta gör deltagarna 

tillsammans under ledning av er. Här kan man göra en handlingsplan för olika 

nivåer, dvs en handlingsplan för vad man kan göra direkt i den närmsta gruppen, en 

som man behöver lämna vidare till chefen, en på organisationsnivå eller 

samhällsnivå beroende på typ av åtgärder och hur stor organisationen är. Välj utifrån 

vad som dyker upp i gruppen. 

Processtillfället kan avslutas när ni har några punkter ifyllda i en gemensam 

handlingsplan. I vissa grupper dyker det upp många aktiviteter, i andra bara några 

få, så där får man känna efter när det är dags att sluta. Viktigt är att deltagarna ska 

känna att de har konkreta idéer och planer för hur de kan gå vidare. Här kan det 

också vara av vikt att ge någon ansvar för att driva processen vidare.  

Efterarbete: Ni kan gärna skriva ner de olika områden som identifierats på A4-

lappar samt skriva in handlingsplanen i en tabell så att arbetsplatsen även har 

materialet digitalt. Fråga gärna hur de vill ha det.  

 

Avrapportering 

Vid slutet av besöket på företaget görs en genomgång där resultaten diskuteras med 

chefen och en av personalrepresentanterna om vad som framkommit och hur 

företaget önskar gå vidare med Temperaturmätning.  Det bästa skulle vara om detta 

kan göras tillsammans med deltagarna, men det beror på tid och tillfälle. Avsluta 

med att bjuda in till gruppredovisning på högskolan den 25 september. 

 

Material 

 Många postitlappar 

 OH-pennor, minst lika många som antalet deltagare 

 En bunt A4-papper  
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Bilaga 2 
 

Process; temperaturmätning (modifierad) 
 
 

Förutsättningar 
 

 På företaget: 2 – 6 medarbetare vid processgenomförande 

 

 Tid: max 5 timmar  

Syfte 
 
Syftet är att deltagarna genom att gå igenom processen ökar sin medvetenhet kring 

vad de anser gynna motivation och engagemang på arbetet både i vardagen och vid 

den tidigare genomförda förändringen, samt identifierar områden som kan utvecklas 

för att gynna detta ytterligare.  

 

Vad är temperaturmätning? 
 
En viktig faktor för att trivas på arbetet och göra ett bra arbete är att den psykosociala 

arbetsmiljön är god. Det kan handla om stress, konflikter, förändringar, hur vi 

kommunicerar med varandra, om vi känner oss motiverade och får vara 

delaktiga.  Den psykosociala arbetsmiljön kan mätas på olika sätt och ofta görs det 

genom olika former av enkätundersökningar.  

Temperaturmätningen är ett sätt att undersöka t ex den psykosociala arbetsmiljön. 

En stor skillnad mot en enkätundersökning är dock att deltagarna är delaktiga i 

processen hela vägen och själva formulerar de områden som ska undersökas. Arbetet 

avslutas med att en handlingsplan skapas. Genom detta arbetssätt ökar deltagarnas 

medvetenhet kring de områden som diskuteras och motivationen tros öka när det 

gäller att genomföra förändringar.  

 

Genomförande 
 

Förberedelser för deltagare: 

De berörda medarbetarna får genom mail ta del av vad som förväntas av dem under 

processen och det krävs inga förberedelser av dem, mer än att de läser igenom 

mailet. 
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På plats: vi leder deltagarna genom processen enligt följande punkter: 

1. Egen reflektion:  
 

Be deltagarna tänka på en situation där de kände sig engagerade och motiverade. 

Kan vara vad som helst, men gärna något med anknytning till arbetet. Be deltagarna 

fundera över vad det var som gjorde att de kände så? Vad gynnade/ Vilka var 

förutsättningarna för engagemang och motivation? 

Be var deltagare skriva ner några saker de kommer på post-it lappar, en sak på var 

lapp. Så långt tänker och arbetar deltagarna tyst för sig själva. Ta några minuter till 

detta. 

 

2. Berätta för varandra:  
 

När ni märker att det börjar klinga av med skrivande på lapparna, ber ni deltagarna 

berätta för varandra i gruppen vad de skrivit på lapparna och gärna beskriva lite 

utförligare. Be dem gå laget runt, ev med en lapp i taget. De behöver dock inte 

berätta om själva händelsen de tänkte på om de inte gärna vill. Fokus ligger på att 

identifiera vad som gynnar och skapar förutsättningar för engagemang och 

motivation. Fler deltagare än fem delas in i mindre grupper. 

 

3. Sammanställa:  
 

När alla post-it lappar beskrivits är det gruppens uppgift att sammanställa de olika 

lapparna, d.v.s. att gruppera liknande ord i områden. Be deltagarna skriva de nya 

övergripande områdena på A4-papprena. Om det är bara en grupp så är denna 

uppgift klar nu. Om det är flera grupper så behöver de olika grupperna presentera 

sina A4-lappar för varandra och gruppera dessa i större områden. 

  

4. Egen värdering/bedömning av uppfyllelse: 
 

När en sammanställning av olika områden finns på A4-lappar ber man var deltagare 

att gå igenom varsin A4 lapp och fundera över hur väl detta uppfylls på nuvarande 

arbete både idag och hur det var under tiden förändringen genomfördes, på en skala 

från 1-5, där 1 är ”Fylls inte upp alls” och 5 är ”Helt och hållet uppfyllt”. Ett enkelt 

sätt att sammanställa är att lägga upp de olika lapparna runt ett bord och låta 

deltagarna gå runt och sätta nummer på lapparna utifrån hur väl de uppfylls, d.v.s. 

sätt siffran 5 på en A4-lapp som upplevs uppfylld och siffran 1 på en som inte 
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upplevs uppfylld, 3 på en som delvis är uppfylld osv. På detta sätt blir resultatet 

synligt och överskådligt för hela gruppen. Diskutera sedan detta i den lilla gruppen.  

 

Eventuell Fika paus: 
 

Här kan det vara lämpligt att ta en paus för fika. Kanske har det gått ca 1 h, lite svårt 

att säga utifrån hur pratglada deltagarna är och hur många lappar man har skrivit.  

 

5. Åtgärder – Handlingsplan: 
 

Nästa steg är att fundera på åtgärder och prioritering av dessa. Låt gruppen fundera 

över vad som känns viktigast att åtgärda. Det behöver inte vara de som får mest 1:or. 

På detta sätt kan man lyfta upp några punkter som känns viktigast att börja med. Ta 

sedan den punkt som man ansett viktigast och be gruppen fundera på vad som skulle 

kunna göra att detta område upplevdes ”Helt och hållet uppfyllt”. Här krävs 

kreativitet! Tänk på att åtgärder kan finnas på både individ, grupp, organisations och 

samhällsnivå och att det är viktigt att hitta åtgärder som gruppen eller individen 

själva kan göra. Det blir lätt negativt om alla åtgärder förläggs på en nivå där det är 

svårt att påverka. Målet med denna del av processen är att hitta åtgärder som kan 

skrivas in i handlingsplanen: vad ska göras, varför, vem ska göra, hur ska det göras 

och när ska det vara klart. Detta gör deltagarna tillsammans under ledning av er. Här 

kan man göra en handlingsplan för olika nivåer, d.v.s. en handlingsplan för vad man 

kan göra direkt i den närmsta gruppen, en som man behöver lämna vidare till chefen, 

en på organisationsnivå eller samhällsnivå beroende på typ av åtgärder och hur stor 

organisationen är. Välj utifrån vad som dyker upp i gruppen. 

Processtillfället kan avslutas när ni har några punkter ifyllda i en gemensam 

handlingsplan. I vissa grupper dyker det upp många aktiviteter, i andra bara några 

få, så där får man känna efter när det är dags att sluta. Viktigt är att deltagarna ska 

känna att de har konkreta idéer och planer för hur de kan gå vidare. Här kan det 

också vara av vikt att ge någon ansvar för att driva processen vidare. 

 

Efterarbete: 

Ni kan gärna skriva ner de olika områden som identifierats på A4-lappar samt skriva 

in handlingsplanen i en tabell så att arbetsplatsen även har materialet digitalt. Fråga 

gärna hur de vill ha det. 
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Bilaga 3 
 

Inbjudan 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar till personalvetare på Högskolan Dalarna som vill 

genomföra en undersökning till vår uppsats om vad som motiverar anställda vid 

förändring. Undersökningen gäller förändringen från 4- skift till 3- skift hos er på 

…… och vi skulle vara väldigt tacksamma om just du kan tänka dig att ställa upp? 

 

 

Varför? 

Förändringar sker i en allt högra takt och företag är tvingade att anpassa sig för att 

överleva. Alla inblandade påverkas av förändringar men i olika grad och på olika 

vis. I förändringar är det oerhört viktigt att behålla motivationen för att både klara 

av förändringen men också det vanliga arbetet. Den här undersökningen handlar 

om att försöka hitta förbättringsområden som företag kan arbeta med för att 

bibehålla och förbättra motivationen hos anställda när de som ni genomgår en 

förändring. 

 

 

Var?  

I ett konferensrum på er arbetsplats. 

 

 

Vad förväntas av dig? 

• Reflektion och diskussion i grupp med 5-6 arbetskompisar utifrån 

ämnet motivation vid förändring genom instruktioner och stöd från oss. 

• Resultatet är anonymt- däremot kommer gruppens gemensamma 

talan att användas i vår uppsats 

 

 

När:  

Grupp 1: Måndag 4/4 kl: 10;00- ca 13;00, 5-6 personer. Plats: …….. 

Grupp 2: Tisdag 5/4 kl: 10;00- ca 13;00, 5-6 personer. Plats: ……... 

Grupp 3: Onsdag 6/4 kl: 10;00- ca 13;00, 5-6 personer. Plats: …….. 

 

Anmälan sker till er närmste chef eller till Stian Pharo på tel: ……….. 

Övertidsersättning och lunch ingår. 

Vid tillfälle av för många anmälningar kommer lottning att avgöra deltagare. 

 

Hoppas att vi ses! Vänliga hälsningar, Stian Pharo och Frida Karlsson 


