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Förord  
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Anna Kremel och till bisittande 
handledare Andreas Nilsson för allt stöd som vi har fått under arbetets gång. Ni har gjort 
denna studie möjlig genom er närvaro, feedback och konstruktiva kritik. Vidare vill vi även 
tacka övriga deltagare i form av opponenter och seminariedeltagare, som har hjälpt och stöttat 
oss under processen. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Bite AB och dess medarbetare för 
deltagandet och ett trevligt bemötande. Tack! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Abstract 
 
Technological implementation tends to replace the tasks of employees, which make the 
human function less important. Technological implementation and change within 
organizations can affect the organizational identity. Threats to the employees' freedom, 
perceived competence or a sense of having to change who you are in your professional role 
can threaten the identity. When employees perceive a threat, a resistance may occur to 
preserve the organization's identity. Previous research shows that the majority of all changes 
within organizations have not achieved the expected results. Employees' experience of the 
change can affect the outcome. Organizational identity theory can increase the understanding 
of why individuals react as they do, as organizational identity is about how employees sees 
themselves. The purpose of the study is to generate an increased understanding of how 
organizational identity is affected by a technological change. The question is thus: How is an 
organization's identity affected by a technological change?  
 
The study applies a qualitative method where eight interviews with employees at the fictitious 
company Bite AB contributes to the study's result. The main conclusions of the study are that 
a technological change results in a loss of comfort, which is a new contribution to research in 
the field. A technological change affect the skill requirements. Changed demands on 
competence pose a threat to the organizational identity. Implementation of new technology 
change the identity of the organization as the function of the employee changes. 
Organizational identity can change in the event of an identity threat. Employees strive to 
preserve the organizational identity. The study supports previous research within the social 
constructivist perspective that sees organizational identity as changing in identity threats. The 
study supports the criticism directed at the social actors' perspective that sees organizational 
identity as stable and unchanging. The study contributes to an increased understanding of how 
a technological change affects the organizational identity from an employee perspective. The 
study can be used to facilitate the implementation of a technical change. 
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Sammanfattning 
 
Teknisk implementering tenderar att ersätta medarbetarens arbetsuppgifter, vilket bidrar till 
att den mänskliga funktionen inte blir lika betydelsefull. Teknisk implementering och 
förändring inom organisationer kan påverka den organisatoriska identiteten. Hot mot 
medarbetarens frihet, upplevda kompetens eller en känsla av att behöva förändra vem man är i 
sin yrkesroll kan hota identiteten. När medarbetarna uppfattar ett hot kan ett motstånd ske mot 
förändringen i syfte att bevara organisationens identitet. Tidigare forskning visar att 
majoriteten av alla förändringar inom organisationer inte uppnått förväntat resultat. 
Medarbetarnas upplevelse av förändringen kan påverka utfallet. Organisatorisk identitetsteori 
kan öka förståelsen för varför individer reagerar och agerar som de gör då 
organisationsidentitet handlar om hur medarbetarna ser på sig själva. Syftet med studien är att 
generera en ökad förståelse för hur organisationsidentitet påverkas av en teknisk förändring. 
Frågeställning är således: Hur påverkas en organisations identitet av en teknisk förändring? 
 
Studien tillämpar en kvalitativ metod där intervjuer med åtta medarbetare på det 
anonymiserade företaget Bite AB ligger till grund för studiens resultat. Studiens främsta 
slutsatser är att en teknisk förändring medför förlust av komfort, vilket är ett nytt bidrag till 
forskning inom ämnet. En teknisk förändring medför förändrade krav på kompetens. 
Förändrade krav på kompetens medför ett hot mot den organisatoriska identiteten. 
Implementering av ny teknik förändrar organisationens identitet eftersom medarbetarens 
funktion förändras. Organisatorisk identitet kan förändras vid ett identitetshot. Medarbetarna 
eftersträvar att bevara den organisatoriska identiteten. Studien stödjer tidigare forskning inom 
det socialkonstruktivistiska perspektivet som ser organisationsidentitet som föränderlig vid 
identitetshot. Studien stödjer den kritik som riktas mot det sociala aktörsperspektivet som ser 
organisationsidentitet som stabil och oföränderlig. Studien bidrar till en ökad förståelse för 
hur en teknisk förändring påverkar organisationsidentiteten utifrån ett medarbetarperspektiv. 
Studien kan användas som underlag i syfte att underlätta vid implementering av en teknisk 
förändring.  
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1. Inledning  
Artificiell intelligens, robotar och automation transformerar arbetslivet. Särskilt inom industrin 
förväntas användandet av robotar att öka de närmaste decennierna (Acemoglu och Restrepo 
2017, 35 - 37). Livsmedelsindustrin är en av de industrier i Sverige som har lägst vinstmarginal 
och är en av de mest konkurrensutsatta industrierna. Både i Sverige och i Europa har antalet 
företag som processar eller tillverkar livsmedel stadigt ökat under hela 2000-talet (Gunnartz 
2016, 12). Företagen behöver därför vara flexibla, innovativa och effektiva för att hantera den 
ökade konkurrensen (Dollard, Osborne och Manning 2013, 630). Investeringar i ny teknik kan 
bidra till resurseffektiviseringar inom industrin. Övergångar till effektivare 
tillverkningsprocesser och maskiner har visat sig vara gynnsamt för en ökad produktionstakt 
(Gunnartz 2016, 16). För att uppnå en ökad resurseffektivisering krävs fler och mer utvecklade 
innovationslösningar, tekniska lösningar och fler effektiva produktionsprocesser (Gunnartz 2016, 
17). 
 
Inom livsmedelsindustrin sker en ökad digitalisering av produktionen i syfte att 
kostnadseffektivisera processerna. Ett sådant exempel är Prevas, ett visionsystem som kan 
övervaka livsmedelsproduktionen genom kameraövervakning. Prevas är ett avancerat, 
anpassningsbart och noggrant system som övervakar processen. Systemet gör mätningar och 
genererar resultat över processens utförda moment. Det avancerade systemet, som innefattar en 
kombination av matematik och kamerateknik, kan förbättra processen genom att generera mindre 
svinn, en lägre energiförbrukning samt en snabbare hantering. Systemet ersätter andra 
övervakningssystem, såsom den mänskliga övervakningen (Dagens Industri, 2018).  
 
Tekniska hjälpmedel som exempelvis Prevas är en bidragande faktor till 
organisationsförändringar, där framförallt organisationsform och funktion förändras (Volkoff, 
Strong och Elmes 2007, 845 - 847). Tekniska innovationer tenderar att ersätta medarbetarens 
arbetsuppgifter i vissa sammanhang och medför att den mänskliga funktionen inte blir lika 
betydelsefull som tidigare. Digitaliseringen har på så vis ökat antalet uppsägningar hos 
medarbetare som innehar arbetsuppgifter som kräver en lägre utbildningsnivå (Acemoglu och 
Restrepo 2017, 35 - 37). De medarbetare som blir kvar efter en organisationsförändring får nya 
krav på sig. Medarbetarna behöver anpassa sig efter förändringen och de nya arbetsuppgifterna. 
Anpassningsförmågan kan skilja sig åt beroende på hur medarbetaren uppfattar förändringen, om 
medarbetarna upplever nackdelar kan det uttrycka sig i form av ett motstånd (Chung, Du och 
Choi 2014, 743 - 744). Murtagh, Gatersleben och Uzzell (2012) har identifierat ett samband 
mellan medarbetarnas motstånd till förändring och medarbetarnas upplevda hot mot 
organisationens identitet. Individen förväntas därav uppvisa ett större motstånd mot förändringen 
om medarbetaren upplever ett identitetshot av förändringsarbetet (Murtagh, Gatersleben och 
Uzzell 2012, 322–325). 
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1.1 Problematisering 
Studier visar att majoriteten av alla förändringar inom organisationer inte uppnått förväntat 
resultat. Flertalet förändringsprojekt tillämpar förändringsprogram som inte är anpassade efter 
företagen. En större förståelse krävs för förändringsprocessen och hur teorierna praktiskt kan 
tillämpas för att uppnå en framgångsrik förändring. Genom att involvera medarbetare från 
både ledning och den operativa nivån uppnås en mer balanserad syn och överblick över 
förändringsarbetet, där både dess hot och möjligheter kan belysas (Dawson 2003, 2–3).  
 
Tidigare forskning inom organisatorisk identitet kopplat till förändringsarbeten har anlagt ett 
ledarskapsperspektiv, detta trots att medarbetarna innehar en central roll i organisationen och 
arbetet med en förändring (Oreg, Vakola och Amenakis 2011, 462). Studien anlägger därav 
ett medarbetarperspektiv för att bredda forskningen inom detta område. Fokus har tidigare 
riktats mot att skapa generella modeller och verktyg som kan appliceras för att generera goda 
resultat vid förändringsarbeten (Johansson 2007, 55 - 61). Modeller är inte en garanterad 
nyckel till framgång eftersom företag befinner sig i olika kontexter. Människor i skilda 
kontexter innehar olika karaktärsdrag som skapar oförutsägbara och unika individer såväl som 
situationer. Modellerna behöver därför anpassas efter företagen (Dawson 2003, 3).  
 
Förändring inom organisationer kan anses vara en svår process. I syfte att underlätta bör fokus 
riktas på att identifiera människors tolkningar av förändringsprocessen, eftersom individer 
tolkar förändringar olika. Tolkningar kan i sin tur resultera i splittrade känslor som kan 
påverka utfallet (Dawson 2003, 3). För att lyckas med en förändring behöver fokus därmed 
riktas mot medarbetarna. Om medarbetarna accepterar förändringen kommer ett större 
engagemang indikeras till att genomföra den, vilket kommer påverka förändringens utfall 
positivt (Yousef 2000, 580–582). 
 
Organisatorisk identitetsteori ökar kunskap och förståelse för varför individer reagerar och 
agerar som de gör. Organisationsidentitet handlar om individerna inom en organisation och 
hur de ser på sig själva, vilket kan generera en djupare förståelse för organisationens 
medlemmar (Gioia et al. 2013, 123–125). En förståelse av organisatorisk identitet är av stor 
vikt vid implementering av förändringsarbeten för att reducera motstånd till förändring (Oreg 
2006, 92 - 94). Motstånd till förändring är något som kan bidra till ett oönskat resultat. 
Somliga medarbetare tenderar att vara mer kritiska till förändring än andra. Det är vanligtvis 
individer som upplever att förändringens utfall kommer att påverka dem negativt som 
uppvisar ett motstånd (Oreg 2006, 92 - 94). Hot mot medarbetarens frihet, upplevda 
kompetens eller en känsla av att behöva förändra vem man är i sin yrkesroll kan hota 
identiteten. Om medarbetarna uppfattar ett hot kan ett motstånd ske i syfte att bevara 
organisationens identitet (Gioia, Patvardhan, Hamilton & Corley 2013, 134). 
Organisationsidentitet har därmed en central roll inom organisationsstudier där begreppet 
framförallt kan kopplas till förändring (Gioia et al. 2013, 184).  
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En förändring av teknisk karaktär kan påverka organisationens identitet. Organisationens 
rutiner, kapacitet, kunskapsbas, procedurer och övertygelser är faktorer som återspeglar 
identiteten. Implementering av ny teknik kan förändra dessa komponenter inom en 
organisation, vilket innebär att identiteten kommer att utmanas. När identiteten utmanas av 
teknologin ställs organisationer inför utmaningar som kan försvåra implementeringen av den 
tekniska förändringen. Det är därför betydelsefullt för en organisation att identifiera hur 
organisationens identitet påverkas av implementering av ny teknik. Teknik som är identitets 
utmanande kan försvåra organisationens implementering av en teknisk förändring (Tripsas 
2009, 454–455).  
 
Studiens resultat kan användas av företagsledare i syfte att öka förståelsen för hur 
medarbetare reagerar och agerar vid en teknisk förändring. Om organisationen kan förutse 
eventuella identitetshot kan ledningen utarbeta strategier för hur organisationen ska bemöta 
dessa i syfte att reducera eventuellt motstånd. På så vis kan företaget uppnå en framgångsrik 
implementering. I studien tillämpas teorier baserat på tidigare forskning inom organisatorisk 
identitetsteori för att studera hur organisationens identitet påverkas av en teknisk förändring. 
Studien genomförs på en livsmedelsproduktion i mellansverige som nyligen genomgått en 
teknisk förändring. Studien analyseras utifrån organisationsnivå genom att anlägga ett 
medarbetarperspektiv, eftersom de medarbetare som blir kvar efter en förändring behöver 
anpassa sig till förändringen och de nya arbetsuppgifterna. Medarbetarnas upplevelser kan 
härledas till organisationens identitet, vilket kan generera en ökad förståelse för hur 
organisationens identitet påverkas av en teknisk förändring. Frågeställningen blir således; 
 
 

• Hur påverkas en organisations identitet av en teknisk förändring? 

 1.2 Syfte 
Syftet med studien är att generera en ökad förståelse för hur organisationsidentitet påverkas 
av en teknisk förändring. 
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2. Teoretisk referensram  
Nedan presenteras studiens teoretiska referensram bestående av organisatorisk identitetsteori 
och förändringsteori kopplat till organisationsarbete.  

2.1 Organisationsidentitet 
Nedan presenteras teori gällande organisationsidentitet. 

2.1.1 Den organisatoriska identitetens framväxt 
Grunden till organisationsidentitet lades då Albert och Whetten fattade intresse för en rad 
empiriska hypoteser och frågor gällande ämnet. År 1985 publicerades en studie där en 
definition av organisatorisk identitet presenterades som består av de centrala-, särskiljande 
och kontinuerliga egenskaperna (Albert och Whetten 1985, 263). Sedan dess har definitionen 
använts som grund i flertalet studier i samband med vidare forskning gällande organisatorisk 
identitet (Whetten 2006; Gioia, Schultz och Corley 2000; Frandsen 2017; Gioia et al. 2013; 
Hatch och Schultz 2002). De tre senaste decennierna har organisatorisk identitet givits allt 
mer uppmärksamhet. Framförallt med ett fokus på organisatorisk identitetsförändring (Gioia 
et al. 2013, 123–124). Intresset för studier kopplat till organisationsidentitet i 
förändringsprocesser uppmärksammades eftersom forskare ville studera hur organisationens 
aktörer tolkar och agerar vid förändringar inom organisationen (Gioia et al. 2013, 131). 

2.1.2 Individuell identitet och organisationsidentitet 
Den organisatoriska identiteten kan likställas med den individuella identiteten (Albert och 
Whetten 1985, 266). Det är individernas individuella identitet som tillsammans formar 
organisationens gemensamma identitet (Whetten 2006, 219). På samma vis som en individ 
kan identifiera sig genom sitt personnummer, fingeravtryck och namn kan en organisation 
identifiera sig genom de grundläggande och karaktäristiska dragen för verksamheten (Albert 
och Whetten 1985, 266). Organisationsidentitet kan därmed förklaras som den enhetliga bild 
som finns internt inom organisationen. Detta i form av vad organisationens medlemmar 
gemensamt anser att de är och vad de gemensamt anser att de vill vara. Den gemensamma 
grundsynen kommer därefter att skapa ett gemensamt syfte och mål för organisationen. Både 
medarbetare och ledare kommer ha en avgörande roll för organisationens identitet. Denna 
påverkan sker i form av ledarens beslut och handlingar samt hur medarbetarna tolkar och 
hanterar dessa (Frandsen 2017, 223). 
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2.1.3 Definition av organisatorisk identitet 

För att identifiera organisationens identitet bör organisationens medlemmar ställa sig frågan 
Vilka är vi som organisation? (Whetten 2006, 219). Organisations identiteten kan identifieras 
genom att använda sig av den definition som grundar sig i Albert och Whettens tre pelare. 
Organisationens medlemmar bör därför ta reda på de tre nedanstående punkterna. Samtliga 
punkter är var för sig lika centrala och tillsammans bildar de en helhet för organisationens 
identitet (Albert och Whetten 1985, 265). 
 

• Det som medarbetarna upplever är centralt för organisationen.  
• Det som medarbetarna uppfattar särskiljer organisationen från andra.  
• Det som medarbetarna upplever bidrar till organisationens kontinuitet.  

 
De ovanstående punkterna benämns som CED egenskaper. CED är en förkortning av central 
(centrala), enduring (kontinuerliga) och distinguishing (särskiljande). De centrala 
egenskaperna är de som har haft en betydande inverkan på organisationens historia. De 
kontinuerliga egenskaperna är de som är djupt rotade och som många gånger betraktas som 
inbäddade eller heliga för organisationen och dess historia. De särskiljande egenskaperna är 
de egenskaper som gör att organisationer skiljer sig från andra organisationer (Whetten 2006, 
220).  
 
För att organisationen ska kunna urskilja sig från andra organisationer behöver företaget 
uppfylla de centrala och kontinuerliga egenskaperna (Whetten 2006, 228). Det är en fördel 
om organisationen har en särskiljande organisatorisk identitet gentemot dess konkurrenter då 
det leder till att företaget stärker sin position på marknaden. En särskiljande egenskap kan 
även påverka individernas självkänsla i positiv bemärkelse (Whetten 2006, 222–223). De 
särskiljande dragen hos en organisation kan dock ifrågasättas. Detta då det argumenteras för 
att organisationer idag kan framstå som väldigt lika sina konkurrenter (Puusa 2006, 25). 
Vidare finns det olika uppfattningar om organisationer kan anses ha kontinuerliga- och 
bestående egenskaper. Denna syn kan anses problematisk på grund av omvärldens snabba 
förändringstakt, där organisationen ständigt måste anpassa sig. Synen kan därmed begränsa 
förståelsen av begreppets dynamiska egenskaper (Gioia, Schultz och Corley 2000, 78–79). 
Tidigare forskare har dock fortfarande använt definitionen av organisationsidentitet som berör 
de centrala, särskiljande och kontinuerliga egenskaperna (Puusa 2006, 25).  

2.1.4 Organisationens identitetsbildning 
Det är organisationens funktion, struktur och omgivning som skapar organisationens identitet 
(Whetten 2006, 228). Organisationen formar en social identitet utifrån den bransch 
organisationen tillhör, dess valda organisationsform och genom individernas medlemskap 
(Whetten 2006, 219). Samverkan mellan ledning och medarbetare är viktig för 
identitetsbildningen. Ledningens formulerade strategier och visioner har en central roll i hur 
medarbetarna tolkar ledningens syfte. Medarbetarnas tolkningar av vision och syfte kan 
därmed påverka organisationens identitet eftersom organisationsidentitet är det som 
medarbetarna uppfattar, känner och tänker om organisationen (Hatch och Schultz, 2002, 116).  
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2.1.5 Organisationsidentitet som statiskt- eller dynamiskt tillstånd  
Organisationsidentitet som fenomen är komplext eftersom det råder skilda uppfattningar 
gällande dess förändringsbenägenhet. Somliga forskare menar att den bör betraktas som något 
stabilt medan andra forskare menar att organisationsidentiteten är dynamisk och därmed 
föränderlig över tid (Gioia et al. 2013, 184). Det finns tre olika perspektiv på organisatorisk 
identitetsförändring som består av det sociala aktörsperspektivet, det socialkonstruktivistiska 
perspektivet samt det processuella perspektivet.  
 
Det sociala aktörsperspektivet är det första av de tre perspektiven och grundar sig på Albert 
och Whettens (1985, 265) definition. Perspektivet betraktar organisationsidentiteten som 
något stabilt och som håller samman organisationen vid förändringar (Frandsen 2017, 223). 
Identitet beskrivs här som möjligheten för sociala aktörer att tillfredsställa sina inre behov av 
att vara densamma idag som igår och imorgon, samt att vara sammankopplade enheter 
(Whetten och Makey 2002, 396). Ytterligare ett perspektiv är det socialkonstruktivistiska 
perspektivet. Perspektiv ser organisationsidentiteten som mer föränderlig, vilket inträffar när 
yttre faktorer, strategiska syften eller identitetshot utmanar identiteten (Frandsen 2017, 223). 
Förändring av organisationsidentitet ses därmed som svårt, men forskning tyder på att 
organisationens identitet kan förändras vid vissa sammanhang (Gioia et al. 2013, 184). Det 
sista perspektivet tillämpar ett processuellt förhållningssätt till organisationsidentiteten. 
Identiteten ses ur detta perspektiv som en konstant föränderlig process (Frandsen 2017, 223). 
Begreppen kultur och image kan anses ge en förståelse vid studerandet av 
organisationsidentiteten som en dynamisk social process. Perspektivet menar att 
organisationens kultur och image återspeglar de processer som formar organisationens 
identitet. För att kunna framhäva organisationens identitet utifrån ett processuellt perspektiv 
krävs det därmed en större helhetsbild som kan visa på hur identiteten samvarierar med andra 
närliggande begrepp (Hatch och Schultz 2002, 136–137).  

2.1.6 Medarbetarnas inställning till förändring 
Generellt sett uppvisar medarbetare inte motstånd till förändring. Medarbetare kan däremot 
uppvisa motstånd till förändringens konsekvenser, som exempelvis förlust av lön, status eller 
komfort. Motstånd kan också uppstå mot det som medarbetarna uppfattar som okänt eller 
ogenomförbart (Dent 1999, 26). Motstånd kan beskrivas som ett beteende i form av fysiska 
handlingar som kan höras eller synas. Det kan även innefatta mentala processer som inte hörs 
eller syns. Dessa beteenden, handlingar och processer kan ses som icke stödjande till en 
förändring inom organisationen (Matlin 1995, 2).  
 
För att undvika motstånd till förändring bör organisationen fokusera på medarbetarnas 
upplevelser av förändringen. De medarbetare som arbetat en längre tid inom organisationen är 
oftast de som uppvisar starkast motstånd. Medarbetare som varit verksamma en längre tid 
inom samma yrkesroll besitter många gånger makt eller status. Om dessa individer är 
övertygade om förändringens fördelar, har de en förmåga att engagera resterande 
medarbetare. Det är även viktigt att skapa ett förtroende mellan medarbetare och ledning samt 
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säkerställa att medarbetarna förstår upphovet till förändringen för att undvika motstånd (Oreg 
2006, 92 - 94).  
 
När en organisation genomför förändringar som resulterar i nedskärningar av personal kan 
medarbetarna uppfatta en identitetskris. Förändringar och kriser kan således gå hand i hand. 
Både förändringssituationer och kriser kännetecknas av möjligheter och hot (Kovoor-Misara 
2009, 496). Identitetskriser kan ske när organisationens medarbetare inte uppnår den standard 
och självbild som organisationen har, vilket gör att det huvudsakliga värdeskapandet inom 
organisationen försummas (Whetten 2006, 220). Forskare har uppfattat ett korrelativt 
samband mellan motstånd till förändring kopplat till hot mot identiteten. Detta då individens 
motstånd mot en förändring förväntas blir större om ett identitetshot uppfattas uppstå genom 
förändringen. Vidare kan hot mot identiteten vara exempelvis hot mot sin egen frihet, hot mot 
känslan av att vara kompetent samt hot som tvingar medarbetaren att förändra vem man är. 
Studier visar att medarbetarnas motstånd till förändringsarbetet blir mindre om arbetet 
successivt implementeras i mindre steg, där den gamla identiteten successivt byts ut mot en 
ny identitet (Murtagh, Gatersleben och Uzzell 2012, 322–325).  
 
Beroende på hur medarbetarna uppfattar förändringsarbetet kommer intresset att skilja sig åt. 
Om medarbetaren uppfattar förändringen som hotfull kommer fokus att riktas mot 
uppfattningen om vilka vi är. Till skillnad från om medarbetaren uppfattar förändringen som 
en möjlighet, vilket riktar fokus till vilka vi vill bli. Beroende på hur medarbetaren 
uppmärksammar hot eller möjligheter, kommer organisationens identifikation, öppenhet och 
lärande gentemot förändringar att skilja sig åt (Kovoor-Misara 2009, 494).  
 
Organisationens medarbetare kan tolka och reagera på en organisationsförändring genom 
olika förklaringar. En förklaring kan vara att medarbetarna uppfattar förändringen som ett hot 
mot organisationens identitet. Detta kan ske om medarbetarna känner en hög identifiering 
med den nuvarande organisationsidentiteten, vilket skapar motstånd mot förändringen. En 
annan förklaring kan vara att förändringen skapar en förväntan på kommande möjligheter. En 
möjlighet kan vara en ny position som individen identifierar sig med, vilket skapar en 
motivation till förändringen (Pitsakis, Biniari och Kuin 2012, 846 - 848). 

2.1.7 Organisationsidentitet, organisationskultur och image 
Begreppen organisationskultur och image kan anses ligga nära begreppet 
organisationsidentitet (Whetten 2006, 219). Organisationskultur kan definieras som 
organisationens undermedvetna förståelse, som bland annat grundar sig i organisationens 
gemensamma värderingar, antaganden och övertygelser. Images kan definieras som de 
externa parternas uppfattning gällande organisationen. Externa parter kan exempelvis vara 
kunder (Hatch och Schultz 2002, 995–996). Organisationsidentitet kan definieras som den 
enhetliga bild som finns internt inom organisationen gällande vad organisationen är (Frandsen 
2017, 223).   
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Dessa tre begrepp kan anses länkas samman eftersom kultur, i form av det sociala agerandet 
för hur man utför saker i en grupp, kommer att skapa en informell struktur. Strukturen 
kommer i sin tur påverka individens och kollektivets beteenden, vilket därmed formar 
identiteten. Image återspeglar de strukturella egenskaperna inom organisationen som gör det 
möjligt för intressenter att skilja organisationen från en annan och se vilka interaktioner som 
förekommer inom den (Pedeliento och Kavaratzis 2019, 354). Whetten (2006, 229) skiljer på 
begreppen för att kunna tydliggöra vad organisationsidentitet är. Studien är avgränsad till 
enbart begreppet organisationsidentitet. Organisationskultur och image är därmed inte två 
centrala begrepp i studien.  

2.2. Förändring 
Nedan presenteras teori gällande förändring kopplat till organisation.  

2.2.1. Förändring som tillstånd 
Det finns två former av förändring, dessa är kontinuerlig förändring och episodisk förändring.  
Kontinuerlig förändring innebär att organisationen befinner sig i pågående förändring över en 
längre tid, där ett stabilt tillstånd inträffar i kortare episoder. Kontinuerlig förändring präglas 
av mindre stegvisa justeringar som inte involveras i organisationens strategi. Därför är dessa 
förändringar oftast svåra att följa och studera. Episodisk förändring grundar sig i en stabilitet 
inom en organisation som präglas av episoder med förändringar (Weick och Quinn 1999, 7 - 
22). Episodiska förändringar är oftast en följd av ett nytt tekniskt införande (Tushman, 
Newman och Romanelli 1986, 36).  

2.2.2 Anpassningsförmåga till förändring  
Lång arbetslivserfarenhet inom en specifik tjänst kan ha en negativ påverkan på 
medarbetarens anpassningsförmåga. En medarbetare som har en längre arbetslivserfarenhet 
inom samma tjänst kan uppleva att dennes kunskap, förmåga och färdighet inte längre 
matchar de nya krav som förändringen medför. Medarbetarens ålder har inte visat sig påverka 
anpassningsförmågan, den grundar sig i arbetslivserfarenheten inom samma tjänst. 
Medarbetarens ålder kan däremot påverka den tid det tar att anpassa sig till förändringen för 
att uppnå en likvärdig prestationsnivå som en yngre medarbetare. Det är något som kan 
grunda sig i att individens kognitiva förmågor försämras med åldern (Niessen, Swarowsky 
och Leiz 2010, 373 - 375).  
 
En förändring kan bidra till att medarbetaren upplever en känsla av osäkerhet. Medarbetarens 
osäkerhet kan i sin tur ha en negativ påverkan på medarbetarens förmåga att leverera goda 
resultat. Äldre medarbetare kan särskilt uppleva förändringsarbeten som hotfulla, eftersom det 
kan skapa en rädsla för att inte klara av de förändrade arbetsuppgifterna. Hotet kan grunda sig 
i en rädsla för uppsägning, vilket kan påverka anpassningsförmågan negativt eftersom det kan 
bidra till en lägre utveckling- och inlärningsförmåga. Rädslan hos dessa medarbetare kan 
grunda sig i ett lågt självförtroende och en bristande känsla av att inte uppleva att dennes 
färdigheter och förmågor är tillräckliga. Medarbetare som innan förändringen hade 
självförtroendet att de kunde behärska de nya arbetsuppgifterna visade sig efter förändringen 
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prestera bättre än de medarbetare som inte innan trodde att de kunde behärska de nya 
arbetsuppgifterna. Den främsta faktorn som visats påverka anpassningsförmågan till 
förändring är medarbetarens arbetslivserfarenhet. En längre arbetslivserfarenhet har en 
negativ påverkan på anpassningsförmågan vid förändring (Niessen, Swarowsky och Leiz 
2010, 373 - 375).  

2.2.3 Förändringens utfall  
Studier visar att majoriteten av alla förändringar inom organisationer inte uppnått förväntat 
resultat (Dawson 2003, 2–3). Förändring inom organisationer kan därmed anses vara en svår 
process. I syfte att underlätta bör fokus riktas mot att identifiera medarbetarnas tolkningar av 
förändringsprocessen, eftersom individer tolkar förändringar olika. Dessa tolkningar kan i sin 
tur resultera i splittrade känslor som kan påverka utfallet (Dawson 2003, 3). Om medarbetarna 
accepterar förändringen kommer ett större engagemang indikeras till att genomföra den, vilket 
kan påverka förändringens utfall positivt (Yousef 2000, 580–582). När identiteten utmanas av 
teknologin ställs organisationer inför utmaningar som kan försvåra implementeringen av den 
tekniska förändringen. Därför är det betydelsefullt för en organisation att identifiera hur 
organisationens identitet påverkas av implementering av ny teknik (Tripsas 2009, 454–455).  

2.3 Sammanfattning av teori 
Det är individernas individuella identitet som tillsammans formar organisationens 
gemensamma identitet (Whetten 2006, 219). Organisationsidentitet kan därmed förklaras som 
den enhetliga bild som finns internt inom organisationen (Frandsen 2017, 223). 
Organisatorisk identitet definieras utifrån tre egenskaper: centralt, kontinuerligt och 
särskiljande (Albert och Whetten 1985, 265). Organisationens identitet och dess förmåga att 
förändras kan betraktas ur tre olika perspektiv. Organisationsidentiteten kan antingen 
betraktas som statisk, som föränderlig vid identitetshot eller som en konstant föränderlig 
process (Frandsen 2017, 223). 
 
Förändringsarbeten karaktäriseras både av möjligheter och hot (Kovoor-Misara 2009, 496). 
Medarbetarens uppfattning av förändringen är betydelsefull för hur medarbetaren kommer att 
agera (Kovoor-Misara 2009, 494). Generellt sett uppvisar medarbetare inte motstånd till 
förändring, däremot kan motstånd uppvisas till förändringens konsekvenser. Motstånd kan 
också uppstå mot det som medarbetarna uppfattar som ogenomförbart eller okänt (Dent 1999, 
26). Medarbetarnas motstånd till en förändring förväntas blir större om ett identitetshot 
uppfattas uppstå genom förändringen. Om medarbetarna istället accepterar förändringen 
kommer ett större engagemang att uppstå, vilket kan underlätta vid implementeringen 
(Tripsas 2009, 454–455). De medarbetare som arbetat en längre tid inom organisationen är 
oftast de som uppvisar starkast motstånd (Oreg 2006, 92 - 94). En lång arbetslivserfarenhet 
inom en specifik tjänst kan ha en negativ påverkan på medarbetarens anpassningsförmåga. 
Medarbetare kan uppleva att dennes färdighet, förmåga och kompetens inte längre matchar de 
nya krav som förändringen medför (Niessen, Swarowsky och Leiz 2010, 373 - 375).  
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3. Metod  
Nedan presenteras studiens metodologiska överväganden.  

3.1 Val av kvalitativ metod  
En fallstudie genererar en detaljerad bild av verklighetens komplexitet och möjliggör att nya 
dimensioner kan upptäckas (Blomkvist, Hallin och Lindell 2018, 102 - 104). En fallstudie 
lämpar sig för studiens beskrivande syfte, då en förståelse eftersträvas för hur 
organisationsidentiteten påverkas av en förändring. Den kvalitativa metoden belyser hur 
individer reflekterar över olika frågor (Blomkvist, Hallin och Lindell 2018, 68). Den 
kvalitativa metoden är gynnsam för att bidra till en ökad förståelse för ett visst fenomen, 
framhäva händelsen från ett annat ljus eller vid intresse för mångtydighet (Blomkvist, Hallin, 
Lindell 2018, 69).  
 
Den kvalitativa forskningen tenderar att fånga socialt liv i form av processer genom att beskriva 
hur mönster och skeenden över tid utvecklas. Kvalitativa studier inriktar sig många gånger på 
utveckling och förändring (Bryman 2008, 365). Fördelen med en kvalitativ ansats är att metoden 
skapar ett djup i informationen och ger värdefulla insikter baserat på medarbetarnas idéer och 
åsikter (Denscombe 2018, 292–293). Inom kvalitativa studier tillämpar forskare både tolkningar 
och beskrivningar eftersom det inte går att skilja begreppen från varandra. En tolkning baseras 
på en beskrivning och en beskrivning präglas av en tolkning. Den kvalitativa metoden 
eftersträvar tolkning av människors uttryck och dess betydelse (Malterud 2009, 53). Metoden 
fångar därmed medarbetarnas upplevelser och tolkningar av en teknisk förändring, vilket gör att 
eventuella förändringar i organisationens identitet kan urskiljas.  
 
Studien tillämpar semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjuerna utgår från 
förberedda frågor men möjliggör följdfrågor som är anpassade efter medarbetarnas svar 
(Bryman 2008, 414 - 415). Intervjuformen skapar utrymme för att variera frågornas ordning 
och eftersträvar på så vis en följsamhet gentemot medarbetaren för att skapa ett naturligt 
samtal (Blomkvist, Hallin och Lindell 2018, 69 - 70). Intervjuformen ökar flexibiliteten och 
möjliggör en djupare dialog (Denscombe 2018, 292 – 293). 

3.2 Förförståelse  
En viss förförståelse om företaget och dess produkter fanns sedan tidigare eftersom företaget 
är väletablerat på marknaden. Ingen större inblick fanns i företaget eller dess produktion på en 
mer detaljerad nivå. En av skribenterna har sedan tidigare erfarenhet av produktion genom 
tidigare arbetslivserfarenhet, dock inom en annan bransch. Erfarenhet har underlättat 
förståelsen av processen vid produktion. Ingen tidigare förförståelse för organisationens 
medarbetare föreligger.  
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3.3 Valet av Bite AB 
Valet av företag växte fram under processens gång. I sökandets första stadium sökes ett 
företag som genomgått en teknisk förändring. Starten blev därmed ett större mailutskick till 
flertalet företag med information om studiens syfte samt gällande vilket företag som söktes. 
Mailutskicket ledde till återkoppling av ett fåtal företag som ansåg sig passa in på 
beskrivningen. Vidare föll några företag bort i urvalsprocessen på grund av olika anledningar 
som gjorde att de inte lämpade sig för studiens syfte. Ett företag gick vidare i processen men 
valde vid ett sent skede att avböja sitt deltagande i studien. Avhoppet fick konsekvenser för 
studien eftersom tidsplanen med intervjuerna försköts, vilket reducerade tiden för 
datainsamling och analys. Tidsbristen har på så vis påverkat studien.  
 
Ny kontakt med företag inleddes genom nya mailutskick där Bite AB var ett av de företag 
som återkopplade. Vid processens senare skede blev ett möte aktuellt med Bite AB. Under 
mötet tydliggjordes förändringsarbetet och dess process, vilket klargjorde att företaget 
lämpade sig för studien. Detta då företagets förändring bland annat hade en tydlig tidpunkt för 
start och slut och nyligen var genomförd, vilket gjorde att medarbetarnas upplevelser av 
förändringen fortfarande fanns i minnet. Beslutet av Bite AB som studieobjekt fastställdes när 
medarbetarna gav klartecken på att de var intresserade av att delta. Företaget har valt att vara 
avidentifierat i studien och benämns därför med ett fiktivt namn och heter egentligen 
någonting annat. I studien har benämningen av företagets produkt och annan information som 
kan avslöja företaget bytts ut för att säkerställa att företaget fortsatt är avidentifierat. 

3.3.1 Bite AB 
Bite AB är en global koncern som producerar livsmedel. Verksamheten har flertalet 
produktionsanläggningar, både nationellt och internationellt. En av 
produktionsanläggningarna är placerad i mellansverige. Verksamheten i mellansverige 
grundades i början av 1900-talet och har genomgått förändringar i syfte att effektivisera. 
Under 1960-talet installerades den första produktionslinjen som övertog en del av det 
manuella arbetet. Från 1970-talet och framåt har ytterligare åtgärder vidtagits i syfte att 
effektivisera. Under 2010-talet övertogs även livsmedlets paketering av robotar, vilket 
resulterade i att manuella arbetsuppgifter ersattes med tekniska lösningar. Förändringarna har 
påverkat både medarbetare och produktion. Genomsnittsålder hos de anställda är cirka 50 år 
och den genomsnittliga arbetstiden inom verksamheten är drygt 20 år (Bite AB 2019). 

3.3.2 Valet av deltagare 

Organisationsidentiteten studeras ur ett medarbetarperspektiv. Medarbetarperspektivet 
definieras i denna studie som de medarbetare som arbetar på Bite AB. Samtliga av studiens 
medarbetare är berörda av förändringsarbetet men har olika befattningsgrad. Valet av att 
anlägga ett medarbetarperspektiv grundar sig i studiens avsikt att belysa medarbetarnas 
upplevelser av en förändring. Deltagarna i studien har en lång historia på företaget och är 
påverkade av förändringsarbetet. Medarbetarna är därmed medvetna om förändringsarbetets 
konsekvenser. För att framhäva medarbetarnas upplevelser av förändringsarbetet intervjuas 
åtta medarbetare. De medarbetare som är aktuella för studien presenteras nedan med namn, 
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tjänstetitel och antal år i tjänst. Namnen som presenteras i studien är fiktiva och de berörda 
medarbetarna heter egentligen någonting annat. Tjänstetiteln presenteras i en tregradig skala. 
Befattningsgrad ett representerar medarbetare som arbetar inom den operativa verksamheten i 
nära samspel med förändringen. Befattningsgrad två representerar medarbetare med ett ansvar 
över medarbetarna som är verksamma inom den operativa nivån. Befattningsgrad tre 
representerar medarbetare som har ett övergripande ansvar för verksamheten. 
 

Namn Tjänstenivå Antal år i tjänst Tid 

Tom Bodin Nivå 1 20 år 25 minuter  

Nick Forsmark Nivå 1 30 år  27 minuter 

Elsa Eriksson Nivå 1 18 år  29 minuter 

Henrik Olsson Nivå 1 41 år 29 minuter 

Gudrun Johansen Nivå 1 25 år 35 minuter 

Lisa Fredriksson Nivå 2  25 år  40 minuter 

Magdalena Oskarsson Nivå 2  34 år 24 minuter 

Rickard Åhgren Nivå 3  22 år 15 minuter 

  
Tabell 1: Medarbetare på Bite AB. I figuren presenteras medarbetarnas fiktiva namn, tjänstenivå, 
antal år de varit verksamma i tjänst samt tidsintervall för respektive intervju.  

3.4 Tillvägagångssätt 
Studien genomgår sju stadier som består av tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 
verifiering och rapportering. Det första stadiet representeras av tematisering och innebär att 
studiens frågeställning och syfte kartläggs innan intervjuerna påbörjas. Det andra stadiet 
innebär planering av undersökningen utifrån den kunskap som är ändamålsenlig för studien 
och moraliska överväganden görs för studiens eventuella konsekvenser. Sedan genomförs 
intervjuer utifrån intervjuguiderna. I detta stadie beaktas de interpersonella aspekterna i 
intervjusituationen. Sedan förbereds materialet från intervjuerna för analys genom 
transkribering av underlaget. Vidare analyseras materialet utifrån vald analysmetod enligt det 
femte stadiet. När materialet är sammanställt och analyserat, fastställs och rapporteras 
resultatet (Kvale och Brinkmanns 2014, 144 - 145). 
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3.4.1 Förberedelser för intervjutillfälle 

Inför intervjuerna upprättades två intervjuguider med ett tjugotal frågor som anpassats efter 
befattningsgrad. Intervjuguiderna upprättades för att skapa en grundläggande struktur vid 
intervjutillfällena. De säkerställde också att de frågor som ansågs vara centrala för studiens 
syfte besvarades (Blomkvist, Hallin och Lindell 2018, 69 - 72). Intervjuguiderna är utformade 
för att fånga medarbetarnas upplevelser av hur organisationsidentiteten påverkas av 
förändringsarbetet. Frågorna är formulerade på ett sätt som syftar till att identifiera ett antal 
faktorer som teorin beskriver som centrala för hur enskilda medarbetare inom en organisation 
upplever organisationsidentiteten. Frågorna är därmed inte formulerade “hur upplever du 
organisationsidentiteten?” utan fokuserar på de faktorer som identifierats som betydelsefulla 
för medarbetarens upplevelse av organisationsidentiteten.  
 
Det finns fyra olika utformningar för intervjufrågor som består av inledande, sonderande, 
tolkande och specificerande frågor. Inledande frågor öppnar upp för att medarbetaren ska tala 
öppet om ett ämne. Sonderande frågor leder in medarbetaren på exemplifiering av ämnet. 
Tolkande frågor säkerställer att forskaren har uppfattat svaret korrekt och specificerande 
frågor söker efter en specifik händelse, känsla eller reaktion kopplat till ämnet (Blomkvist, et 
al. 2018, 71–74). Studien tillämpar en kombination av dessa frågor för att både öppna upp för 
ämnet, få exempel på situationer, säkerställa att svaren uppfattats korrekt samt för att 
specificera vilka känslor och reaktioner som händelsen gav utfall till. Intervjuguiderna har 
främst en inledande karaktär och följdfrågorna har framförallt en sonderande-, tolkande- och 
specificerande karaktär. Inför intervjuerna med medarbetarna avsattes god tid för inläsning av 
frågorna, information om medarbetarna och om organisationen.  
 
För att uppfylla kraven gällande etiska frågor behöver forskningens intresse och rättigheter 
erkännas för studiens deltagare (Denscombe 2002, 8 - 9). Forskningen har därför utgått från 
fyra etiska grundprinciper för att skydda medarbetarna. Dessa består av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. För att uppfylla 
informationskravet har medarbetarna meddelats om syftet med undersökningen. 
Medarbetarna har delgivits information om att deltagandet är frivilligt och att medarbetaren 
kan avbryta intervjun om så önskas. Vidare har medarbetarna tagit del av undersökningens 
olika skeden i studiens process. För att uppfylla samtyckeskravet har deltagarna själva fått 
bestämma om de velat medverka i studien. För att säkerställa konfidentialitetskravet har 
medarbetarna blivit informerade om att de är avidentifierade i studien, eftersom 
organisationen valt att vara avidentifierat. Nyttjandekravet uppnås då samtlig data om 
medarbetarna enbart nyttjats i ändamål för forskning (Blomqvist, Hallin och Lindell 2018, 43 
- 45). 
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3.4.2 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes fredagen den 13 december, knappt två veckor efter att de nya 
maskinerna satts i drift. Arbetet med förändringen skulle avslutas söndagen den 29 december 
och arbetet ansågs därmed inte som avslutat. Under intervjuprocessen pågick en 
inkörningsperiod där olika justeringar löpande skedde i produktionen. Medarbetarnas 
upplevelse av utfallet hade därmed kunnat vara annorlunda om intervjuerna skett i ett senare 
skede och arbetet formellt betraktas som avslutat.  
 
Intervjuerna genomfördes i ett konferensrum på företagets anläggning för att underlätta 
logistiken och reducera tidsåtgång för medarbetarna. Valet att genomföra intervjuerna på 
medarbetarnas arbetsplats grundades också i en vilja att öka medarbetarnas känsla av 
trygghet. Platsen valdes för att medarbetarna skulle placeras i en miljö där de kände sig 
bekväma. Syftet var att öka sannolikheten för att medarbetarna öppet skulle vilja berätta om 
sina upplevelser utan distraherande- och oförutsedda moment. För att inge en känsla av 
trygghet hos medarbetarna och därmed skapa ett samtal av hög kvalitet uppvisades en positiv 
attityd gentemot medarbetarna. Under intervjuerna söktes ögonkontakt med medarbetarna för 
att visa intresse för medarbetarnas svar (Blomkvist, Hallin och Lindell 2018, 73–74). 
Ansvaret under intervjutillfället var sedan innan fördelat. En person ansvarade för frågorna 
och samtalet med medarbetaren. En person ansvarade för den tekniska utrustningen och att 
samtalet spelades in. Ansvarsfördelningen var avsedd att underlätta samspelet mellan samtliga 
parter under intervjutillfället.  
 
Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ett inspelningsprogram på en mobiltelefon och en 
dator för att vid ett senare skede transkriberas. Intervjuerna hade ett tidsintervall mellan 15 
minuter till 40 minuter, där tiden varierade beroende på hur mycket information medarbetaren 
hade att lyfta fram. Vissa medarbetare var mer benägna att svara öppet och mer djupgående 
på frågorna medan andra deltagare svarade mer kortfattat. Åtta medarbetare intervjuades för 
att generera ett brett underlag som grund för empirin, men även beroende av medarbetarnas 
intresse av att delta. Intervjuerna gav studiens empiri en mättnad då en större mängd material 
samlades in med relevant information för att undersöka studiens frågeställning och syfte.  
 
Intervjuguiden bestod av sex olika kategorier. Inledningsvis gjordes en avstämning av etik 
och sekretessfrågor. Vidare följde frågor om deltagarens bakgrundsinformation. De fyra 
resterande kategorierna var frågor gällande förändringens introduktionsfas, upplevelser av 
förändringen, frågor kopplade till identiteten samt frågor gällande förändringens resultat. 
Frågorna anpassades efter medarbetaren där följdfrågorna skiljde sig åt beroende på vad 
medarbetaren fokuserade på att framhäva samt hur utvecklade svaren var.  
 
För att säkerställa att medarbetarna besvarade de frågor som ställdes och för att generera en 
större förståelse för ämnet krävdes att medarbetarna talade öppet om deras uppfattningar, 
tankar och känslor. Följdfrågor som “Varför?”, “Hur menar du? “, ”Kan du berätta mer?”, 
“Kan du ge ett exempel?” och “Kan du utveckla?” användes för att få medarbetarna att berätta 
mer eller vidareutveckla sina resonemang, tankar och upplevelser. Intervjuguiden anpassades 
under samtalets gång efter varje enskild medarbetare. Frågornas ordning skiftade vid vissa 
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tillfällen för att anpassa samtalet efter medarbetarens svar. Frågor som redan besvarats i 
tidigare frågor ställdes av naturliga skäl inte. En teknik som användes i samband med vissa 
samtal var tystnad, detta för att ge medarbetaren tid att reflektera innan medarbetaren svarade.  
 
Det uppstod vissa avvikelser i samband med intervjuerna. Samma dag som intervjuerna 
genomfördes gavs information om att en av medarbetarna inte kunde medverka på grund av 
sjukdom. Antalet deltagare reducerades ytterligare på grund av att en av deltagarna inte infann 
sig på utsatt tid. Det resulterade i att studiens empiriska underlag reducerades från tio 
deltagare till åtta deltagare. Under intervjuerna tillkom ny information som inte tidigare 
presenterats. Två av medarbetarna hade ett ökat ansvar, något som tidigare inte var känt. 
Ingen intervjuguide hade upprättats för dessa medarbetares utökade ansvar i förväg. 
Ytterligare en avvikelse som uppstod inträffade då en av medarbetarnas mobiltelefon ringde 
under intervjun. Medarbetaren blev distraherad av signalen men stängde av mobilen. Därefter 
fortsatte intervjun. Ytterligare en avvikelse inträffade då en av medarbetarna endast hade en 
begränsad tid avsatt för intervjun och därmed hade bråttom iväg till ett möte. Detta påverkade 
intervjuns tid och därmed mängden material som insamlades för en av medarbetarna. 

3.4.3 Bearbetning av empiriskt material  

De inspelade samtalen med medarbetarna har översatts till löpande text genom transkribering. 
Texten har därefter kommenterats för att urskilja samtalens mest väsentliga delar. 
Transkriberingen är ett förberedande moment inför dataanalys. Inom kvalitativ forskning är 
dataanalys ett centralt steg eftersom den är avgörande för studiens resultat. Kvalitativ metod 
förknippas oftast med en stor mängd data. Data som måste sorteras, reduceras och slutligen 
argumenteras för. Hur det empiriska materialet sorteras är beroende av vilket analysverktyg 
som väljs. Oavsett vilket analysverktyg som tillämpas kan inget av alternativen ses som 
neutrala eftersom det är grundantagandet i det valda analysverktyget som styr hanteringen av 
det empiriska materialet (Blomkvist, Hallin och Lindell 2018, 113–114).  
 
Studiens material har bearbetats genom kodning. Metoden kan definieras som ett 
tillvägagångssätt där materialets segment namnges med olika etiketter som på så sätt 
sammanfattar, redovisar och kategoriserar datan (Charmaz 2006, 43). Kodning används som 
ett redskap för att tolka data som samlas in genom att urskilja interaktiva mellanmänskliga 
processer eller sociala handlingar (Guvå och Hylander 2003, 37). Kodning är en dominerande 
och accepterad bearbetningsmetod inom forskning som underlättar vid sammanställning av 
data. Koder och kommentarer av transkriberad data kan underlätta tolkningsprocessen. 
Metoden underlättar även vid urskiljandet av vilken data som är användbar och intressant och 
som därmed kan användas som grund för att finna likheter och skillnader vid analysarbetet 
(Bryman 2008, 523 - 527).   
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I kodningens inledningsskede är samtlig data av intresse. Kodning i detta skede syftade till att 
skapa idéer om hur data kan sorteras utifrån olika teoretiska nivåer och aspekter. I ett senare 
skede kodas data om för att utveckla begrepp för att sedan koda relationen mellan begrepp 
och till sist en kärnprocess. Genom bearbetningen omvandlas materialet från empiriska data 
till information som i större utsträckning är av teoretisk karaktär. Processen är 
meningsskapande som syftar till att urskilja bland annat mönster och begrepp (Guvå och 
Hylander 2003, 37–38). 
 
I syfte att sortera medarbetarnas svar och adressera dessa rätt är kodningen ett lämpligt 
verktyg. Detta eftersom svaren kan sorteras utifrån de centrala faktorer som identifierats som 
tillsammans kan skapa en relation mellan dessa. Relationerna mellan de centrala faktorerna 
kan sedan sammanställas och relateras med den teoretiska utgångspunkten. I syfte att öka 
förståelsen för om och i så fall hur organisationsidentiteten påverkas av en teknisk förändring. 
Kategorierna till kodningen har formats utifrån studiens teoretiska referensram och utifrån 
den data som har inhämtats under intervjuprocessen. Arbetet har skett parallellt där en kreativ 
process har bidragit till valet av kategorierna. Det har bidragit till att både teorins viktigaste 
delar lyfts fram samt att intervjuernas intressanta delar belyses. Det har säkerställt att all 
intressant- och relevant data som studien insamlat framhävs. I kodningsschemat har viktiga 
citat placerats in under lämplig kategori. Citaten har kommenterats i form av en kod som 
understryker citatets innebörd. 
 
Kritik som kan riktas mot kodning är att data tas ur dess sammanhang, vilket kan påverka 
framställningen. Därför lämpar sig kodning inte för sammanställning av all data, utan är mer 
relevant vid situationer där sammanhanget inte är av lika stor betydelse (Bryman 2008, 523 - 
527). Kontexten är relevant för studien men för att bearbeta materialet krävs ett systematiskt 
tillvägagångssätt. Det krävs därmed en metod för att sortera data för att nyttja materialet. Det 
medför dock en ökad risk för att exempelvis citat tas ur sitt sammanhang. Detta är något som 
beaktas vid kodningen och trots kodningens risker är metoden gynnsam för att sortera 
studiens material. För att säkerställa att misstolkning av material inte inträffade lästes 
transkriberingarna noggrant igenom innan citat valdes ut till kodningsschemat.  

3.5 Utmaningar 
Ingen forskare är neutral utan utför inflytande på utvecklingen av kunskap. Forskarens 
personliga erfarenhet, utgångspunkt och motiv kommer medvetet eller omedvetet att påverka 
studiens problemformulering, metod, urvalsprocess och resultat. Kunskap kan därmed ses 
som resultatet av människans tolkning, interaktion och perception. Därför har den mänskliga 
faktorn betydelse vid insamling av data, analys och presentation av studiens resultat 
(Malterud 2009, 45 - 46).  
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Den kvalitativa metoden har kritiska aspekter. Bland annat uppvisar metoden en svårighet 
med att replikera undersökningen. Kvalitativa studier är många gånger ostrukturerade och 
därmed utformade efter vad författarna upplever som intressant. Det kan därmed skilja sig åt 
mellan intervjutillfälle (Bryman 2008, 368). I syfte att öka replikationsmöjligheten och 
möjliggöra jämförelse mellan medarbetarnas svar har semistrukturerade intervjuer tillämpats 
för att skapa en struktur vid intervjutillfällena. Den kvalitativa metoden anses även vara 
tidskrävande (Denscombe 2018, 293–294). Den tid som metoden kräver är dock nödvändig 
för att uppnå studiens syfte. Metoden kan även kritiseras för dess bristande transparens, 
eftersom det kan vara svårt att precisera vad forskaren gjort samt hur forskaren grundat sina 
slutsatser inom kvalitativa undersökningar (Bryman 2008, 370).  
 
Fallstudien kan uppvisa brister då ett enskilt studerat fall kan kritiseras för att inte generera en 
statistisk och generell förklaring på ett problem. Det innebär dock ingen större problematik 
för denna studie, då fokus riktas mot att uppnå en större förståelse snarare än att återgå en 
förklaring. Studien anlägger inte en naturvetenskaplig syn på ämnet, utan applicerar en 
kvalitativ ansats för att studera ett fall som kan generera en detaljerad förståelse för fenomenet 
(Blomkvist, Hallin och Lindell 2018, 102 - 104). Samtliga metoder medför brister, vilket gör 
det svårt att tillämpa en metod som inte uppvisar några konsekvenser. Den kvalitativa 
metoden uppvisar fler styrkor än brister kopplat till studiens syfte.  

3.6 Litteratur 

Students litteratur har främst inhämtats från tidigare forskning genom vetenskapliga artiklar 
via databaserna Google scholar och Business Source Premier. I vissa undantag har 
elektroniska källor i form av artiklar och rapporter nyttjats, i syfte att beskriva aktuella 
samhällsfenomen. Övrig kunskap har inhämtats vid Örebro universitetsbibliotek i form av 
böcker. 
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4. Empiri 
Nedan presenteras Bite AB:s tekniska förändring samt dess tidsplan. Vidare presenteras 
studiens empiri utifrån fyra kategorier. Kategorierna består av organisationens identitet, 
inställning till förändring, anpassningsförmåga till förändring samt förändringens utfall. 
Kategorierna har formats utifrån den data som har inhämtats under intervjuprocessen och 
utifrån studiens teoretiska referensram.  

4.1 Företagets tekniska förändring 
Bite AB har genomgått ett förändringsarbete som har implementerats under ett års tid med 
start år 2018 och avslut år 2019. Förändringen har syftat till att effektivisera produktionen. 
Förändringen har främst berört två moment i produktionens process. Det första momentet är 
implementering av ett nytt system som bidragit till en effektivare hantering av livsmedlet. 
Tidigare sköttes linjeringen manuellt av medarbetarna och efter förändringen sköts linjeringen 
genom en teknisk lösning. Linjering innebär att livsmedlet placeras rätt på bandet för att 
sedan kunna hanteras i en maskin. Det andra momentet i processen som har förändrats är 
övervakningen av produktionen för att säkerställa att livsmedlet håller en god kvalitet. 
Tidigare sorterade medarbetare manuellt ut de livsmedlet som inte var godkänt. Efter 
förändringen ersattes den manuella hanteringen av ett visionsystem som övervakar processen 
och som sorterar ut de livsmedel som inte håller standarden. Momentens olika funktioner är 
fortfarande detsamma men hur de genomförs har förändrats. Förändringen har bidragit till 
förändrade arbetsuppgifter för flera av medarbetarna och några har fått avsluta sin tjänst hos 
Bite AB. Medarbetarnas arbetsuppgifter har förflyttats från hantering och sortering av 
livsmedlet till övervakning av maskinerna för att säkerställa att processen fungerar i sin 
helhet. 
  
Efter förändringen ser produktionen ut på följande sätt vid en av verksamhetens 
produktionslinjer. I processens första steg blandas grunden till livsmedlet för att sedan måttas 
upp i rätt mängd och placeras på ett band. Livsmedlet bearbetas för att få dess rätta form. 
Vidare transporteras livsmedlet in i en maskin för att färdigställas. Livsmedlet transporteras 
vidare genom en metalldetektor för att säkerställa att inga olämpliga föremål förekommer i 
livsmedlet. Linjering av livsmedlet sker i nästa moment genom en uppdelning i olika led för 
att livsmedlet ska placeras rätt på bandet inför nästa moment. Livsmedlet scannas sedan 
genom ett visionsystem för att kontrollera att livsmedlet matchar de mått och den estetik som 
krävs. De livsmedel som inte håller måttet sorteras ut och de som är godkända paketeras i 
påsar. Livsmedlet röntgas för att kontrollera att inget skräp följt med i påsen. Påsen vägs 
också för att säkerställa att rätt mängd förekommer. Om avvikelser sker görs riskanalyser för 
felsökning. För att underlätta en eventuell felsökning märks påsarna med koder som kan 
härleda livsmedlets kedja. Livsmedlet transporteras efter detta till paketering, där de paketeras 
i kartonger. 
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4.1.1. Förändringens tidsplan 
I förändringens inledningsskede mellan veckorna ett till tio utvecklades en design för 
förändringens utformning. I nästa skede följde en uppstartsperiod för förändringsarbetet 
mellan veckorna 11 till 19 som följdes av en planeringsfas mellan veckorna 20 till 26. Mellan 
veckorna 27 till 30 följde en semesterperiod och efter semestrarna påbörjades utbildning och 
förberedning, vilket skedde mellan veckorna 31 till 47. I vecka 48 installerades maskinerna. 
Mellan veckorna 49 till 52 sattes maskinerna i bruk som avslutades med en uppföljning av 
projektet. Nedan illustreras en tidsplan för förändringsarbetet.  
 

 
 
Figur 1: Tidsplan för förändringsarbetet 

4.2 Organisationens identitet 
Nedan presenteras empirin gällande Bite AB:s organisatoriska identitet utifrån kategorierna 
centrala-, kontinuerliga- och särskiljande egenskaper. 

4.2.1 Centrala egenskaper  

Studiens empiri visar att fem medarbetare från samtliga tjänstenivåer har uppgett att 
verksamhetens centrala egenskaper är bestående. Förändringen har inte föranlett några 
förändringar i de livsmedel som organisationen producerar. Det har skett förändringar i hur 
livsmedlet produceras. Den centrala egenskapen, det vill säga vad som produceras, är därmed 
densamma och uppfattningen bland deltagarna är samstämmig. En av medarbetarna sa: 
 

“[...] det är väl att vi gör så bra livsmedel. Det är väl därför vi är så 
konkurrenskraftiga på dom. Vi har ju ändå lett bort lite till utlandet och så och då 

har ju kunderna blivit missnöjda, och då har vi ju fått tagit tillbaka det. Så då 
känns det ju ändå som vi är duktiga på det vi gör.” 

                                                                                    
   Gudrun Johansen 

 
Två av medarbetarna uppgav att man inom organisationen anser sig vara bra på det man gör. 
Det vill säga producera livsmedlet, som är organisationens inkomstkälla. Två av 
medarbetarna uppgav att det inom branschen förekommer konkurrenter men att organisations 
livsmedel är i framkant. En av medarbetarna sa:  
 

“[...] de är klart att dom har konkurrenter men man ser ju knappt i butiker annat 
än X eller X och det spelar ingen roll om det är livsmedlet, men jag tror att de 

andra försöker men det är unika på det här.” 
                                                                                   Henrik Olsson 
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4.2.2 Kontinuerliga egenskaper  

Studiens empiri visar att medarbetarnas uppfattning gällande Bite AB:s kontinuerliga 
egenskaper har förändrats genom den förändring som organisationen genomgått. De 
kontinuerligt egenskaper som medarbetarna uppgett har förändrats är arbetsuppgifter och 
arbetssätt samt medarbetarnas sammanhållning. Sju medarbetare på tjänstenivå ett och två 
uppgav att de ansåg att arbetets roll har förändrats. Medarbetarna uppgav att det manuella 
arbetet i stor utsträckning ersatts av nya tekniska hjälpmedel. En av medarbetarna uttryckte 
under intervjun: 
  

“Det är ju det som den nya maskinen ska kunna göra, vända på X, som vi gjorde 
manuellt förut.” 

  Nick Forsmark  
 
Implementeringen av visionsystemet och linjeringsmaskinen resulterade i att ytterligare 
manuellt arbete ersattes av tekniska hjälpmedel, något som resulterade i en förändrad roll hos 
medarbetarna. Från en fysisk manuell bearbetning till en övervakande funktion, något som två 
av medarbetarna uppgav inte uppskattades hos samtliga medarbetare. Två av medarbetarna sa:  
 

“Mycket är viljan. Många har ju valt ett jobb här för att man ska slippa det. En 
dam här, hon tycker att det är tråkigt att kanske sitta på en stol och se på. Hon 

vill ju jobba.” 
Tom Bodin 

 
“[...] det är vissa paneler och vissa knappar som är nytt från hur det var på 

gamla sättet och hur man startar, det är nytt på det viset men det är inget som 
bekymrar mig. Det har bara tillkommit, det är mer såna här touch knappar, förut 
var det mer man vred, det är inget som jag, för det är likadant i X. Förut fick man 
slänga nu sitter man bara och ska trycka. Men nu talar jag ju bara för mig själv, 

det finns säkert andra som kan tycka att det är ett helvete och att det är bättre 
med bara av och på.” 

 
Henrik Olsson 

 
En av medarbetarna uttryckte sig skeptisk till maskinerna. Medarbetaren sa:  
 

“[...] vi var ju bättre på att hålla jämna rader till exempel och vi var bättre på att 
ha mindre fel-påsar innan det här automatiserades. “ 

 
Magdalena Oskarsson 
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Fyra medarbetare uppgav att sammanhållningen på arbetsplatsen hade förändrats. De orsaker 
som angavs hade försämrat sammanhållningen mellan medarbetarna var ökade fysiska 
avstånd, förändrade arbetsgrupper och arbetsplatsens höga medelålder. En av medarbetarna 
sa:  
 

“Det är liksom en ny funktion. Det blir inte riktigt det där monotona, sitta och ta 
det lite lugnt och prata med grannen, det är ju borta nu. “  

 
Tom Bodin 

 
En annan medarbetare sa:  
 

“[...] då har man jobbat närmare med varann och mer ihop, nu har vi ju liksom 
lurar med headset så vi kan prata med varann [...] 

 
Gudrun Johansen 

 
Ytterligare en av medarbetarna sa:  
 

“Det blir inte så många, man har varit som en grupp liksom. Man har ju kunnat 
prata med varandra men det kommer inte finnas det där. Vi är bara tre stycken, 
en är kanske någonstans och någon annan är någon annanstans. Vi har ju så att 
vi kan prata med varandra men det blir inte alls samma sak. Förr var vi ju åtta 
stycken och alla pratade med alla och alla var ju liksom, vi var ju en grupp.” 

 
Elsa Eriksson 

 
Förändringen har medfört ökade avstånd i produktionen samtidigt som antalet medarbetare 
har minskat, något som medarbetarna uppgav bidrog till en försämrad sammanhållning. 
Dialogen mellan medarbetarna skedde tidigare kring en arbetsstation och förflyttades i och 
med förändringen till dialog i headset. Ytterligare en faktor som har försämrat 
sammanhållningen är den höga genomsnittliga medelåldern. En av medarbetarna sa:   
 

“Vi har väl en snittålder på ungefär 55 år och många över 55 år. [...] Det blir 
inte samma stämning som när man var 20 stycken 25-åringar. Det är klart att det 

blir en skillnad. “ 
Tom Bodin 

 
Tre av medarbetarna uppgav att den höga medelåldern resulteras av en successiv nedskärning 
inom organisationen. Turordningslistan har bidragit till den höga genomsnittsåldern. Fyra av 
medarbetarna uppgav att det tidigare funnits en större spridning i åldrarna hos medarbetarna. 
De menar att den nuvarande höga genomsnittsåldern har påverkat sammanhållningen 
negativt. 
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4.2.3 Särskiljande egenskaper  

Studiens empiri visar att deltagarna uppfattar att Bite AB:s särskiljande egenskaper är 
verksamhetens innovativa förmåga, att de är konkurrenskraftiga samt verksamhetens 
engagemang inom miljö. Två av medarbetarna uppgav att organisationen under åren har 
genomgått flertalet förändringar för att utveckla processen i hanteringen av livsmedlet. 
Stegvis har organisationen ersatt eller förändrat de manuella arbetsuppgifterna med hjälp av 
tekniska lösningar. En av medarbetarna sa:  
 

“[...] mer tekniskt, tekniska lösningar i verksamheten. Mer i framkant i 
branschen.” 

                                                                            
   Rickard Åhgren 

 
Anledningen som uppgavs till varför organisationen valt att automatisera allt fler 
arbetsuppgifter är för att uppnå en ökad effektivitet, för att vara konkurrenskraftig på 
marknaden. En av medarbetarna uppgav att organisationen strävar efter att vara i framkant i 
branschen gällande tekniska lösningar. En annan medarbetare gav uttryck för organisationens 
stora engagemang i miljöfrågor. Ett engagemang som medarbetaren menade särskiljer 
organisationen från andra konkurrenter. Medarbetaren talade om hur organisationen tar 
tillvara på de livsmedel som av olika anledningar inte kan säljas till kunder. Det svinn som 
annars skulle kastas tas tillvara och omvandlas till biogas. En av medarbetarna sa: 

 
“[...] sista två till tre åren har vi tänkt jättemycket på miljö, satsat på miljö. Så det 

är bra, allt vi använder är miljövänligt. Livsmedlet går till biogas, alla bussar 
kommer köra gratis de här två veckorna genom allt livsmedel vi kastar [...]” 

 
                                                                                                              Lisa Fredriksson 

 
Ingen av medarbetarna uppgav att organisationens särskiljande egenskaper märkvärdigt har 
förändrats på grund av den tekniska förändringen. En av medarbetarna uppgav att den 
innovativa förmågan har förstärkts på grund av implementeringen av tekniska hjälpmedel. 
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4.3 Inställning till förändring 
Nedan presenteras empiri gällande medarbetarnas inställning till förändring, utifrån 
kategorierna förståelse av förändringens upphov, ansvar, upplevda möjligheter samt hot och 
motstånd. 

4.3.1 Förståelse av förändringens upphov 

Den insamlade data gällande upphovet till förändringen visar på en samstämmig syn på hur 
medarbetarna uppfattat upphovet till förändringen. Fem av medarbetarna på samtliga 
tjänstenivåer uppgav att upphovet till förändringen grundat sig i en vilja att förbättra 
ergonomin. En av medarbetarna sa:  
 

“Ett av målen är ju att få en bättre arbetsmiljö. Men det ligger ju mycket pengar i 
det hela också. “  

 
Tom Bodin 

En annan medarbetare sa: 
 

“Maskinerna, alltså för personalen och kroppsligt, du satt ju i stort sett likadant i 
åtta timmar om dagen och det pallar inte kroppen med. Tung belastning för axlar 

och nacke och då kan man inte stå hela tiden för då sned belastar man. Ja det 
behövde verkligen nya maskiner. “ 

 
Magdalena Oskarsson 

 
Fem av medarbetarna angav att förändringen också grundat sig i en strävan mot att bli mer 
kostnadseffektiva i syfte att stärka konkurrenskraften. Två av medarbetarna sa:  

 
“Det var väl lite att vi ska konkurrera med de andra X och de som kör utomlands 

och vara konkurrenskraftiga på marknaden.” 
 

Gudrun Johansen 
 

“[…] dom skulle ju dra ner på folk för att spara pengar såklart. “ 
 

Nick Forsmark 
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Medarbetaren från tjänstenivå tre beskrev upphovet till förändringen som: 
 

“[...] vi försökte att prata om det högre syftet, att vi behöver hänga med i 
omvärldstakt, att vi behöver effektivisera oss för att vara kostnadseffektiva, och 

sen pratade vi om ännu mer varför utifrån ergonomin, utifrån att det är en hygien 
risk att ta på produkter i förhållande till att maskiner, bara passerar maskiner, 

och att vi kan få en jämnare kvalitet om maskinerna gör det istället för att det är 
åtta individer som gör det. Det var våra vad och varför […]”  

 
Rickard Åhgren  

 
Ingen av medarbetarna på tjänstenivå ett och två angav att de uppfattat att upphovet till 
förändringen grundat sig i en strävan mot att uppnå en jämnare kvalitetsnivå eller reducera 
risker med hygienen. 

4.3.2 Ansvar 

Studiens empiri visar att fyra av medarbetarna på tjänstenivå ett och två ansåg att 
förändringen har bidragit till ett ökat ansvar hos medarbetarna. Det ökade ansvaret beskrevs 
som något negativt eftersom det ökade ansvaret ökade kraven på medarbetarnas kompetens 
och kunskap. Två av medarbetarna sa:  

 
“Om jag inte klarade av datummärkning, jag vet inte hur man gör med den och 

den slutar att funka kunde man peta på kompisen bredvid och den kunde fixa det. 
Nu står det liksom ingen bredvid direkt och hjälper till utan man måste få igång 

det.” 
Tom Bodin 

 
 “[...] det ställer ju mer krav på oss att kunna köra och så. Men det känns ju just 

nu som att tre är väldigt lågt bemannat, eftersom allt är så stort att ha ordning på 
[...]” 

Gudrun Johansen 
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Medarbetarna uppgav att arbetet innan förändringen varit lugnare eftersom medarbetarna 
kunde ta hjälp av kollegor om något inte fungerade eller om man inte visste hur man skulle 
lösa ett problem. Flera av medarbetarna uppgav att det idag inte är möjligt att förlita sig på 
sina kollegor och att medarbetarna måste lösa allt fler problem själva. Det ökade ansvaret 
grundar sig i att det är mer att göra, ett större område att ha kontroll över samt att de är färre 
medarbetare som kan hjälpa varandra. Tre av medarbetarna sa:  
 

“Jag tror att man måste ta mer ansvar för produktionen man kan inte vara lika 
nonchalant som man var förr. Förr kunde man släppa en sak och gå därifrån och 

någon annan kunde ta vid och det kan inte ske nu. Utan stannar maskinen så 
måste man sätta igång den och man måste få ansvar liksom eller ta ett ansvar, 

man kan inte, oj det här gick sönder, jag väntar till nästa skift kommer eftersom 
dom är duktiga. Det kommer inte att funka då utan man måste ta mer ansvar.” 

 
Tom Bodin 

 
“Nej det känns som det är mer nu, mycket mer. Man tar på sig mera ansvar. Men 
det är också mina kollegor på mitt team, de måste också ta till mer ansvar. Det 

blir mer.” 
 

Lisa Fredriksson 
 

“[…] det kommer att bli stort ansvar, det är ett stort område så ska man vara tre, 
två som alltid ska finnas på plats och en som ska kanske ge lite rast eller något 

sånt så kommer det att bli stort ansvar. “ 
 

Elsa Eriksson 
 

4.3.3 Upplevda möjligheter 

Studiens empiri visar att samtliga av medarbetarna ansåg att förändringen medfört möjligheter 
för de anställda. Medarbetarna uppgav att de hade en positiv framtidstro till förändringen. Sju 
av medarbetarna uppgav att en av förändringens möjligheter var en förbättrad ergonomi med 
mindre belastning på axlar och nacke. Två av medarbetarna sa: 

 
“Dom flesta hade en positiv reaktion, därför det här var ett 

arbetsmoment som har varit monotont. Inte med en hög belastning, men med en 
långvarig låg belastning. Som det har inneburit eftersom det har varit enkla 

moment med mycket axlar och nacke. “ 
 

Rickard Åhgren 
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“[...] det blir ju inte samma belastning på axlar och sånt […] det är ju positivt. 
För vi spar ju kropparna [...]” 

 
Gudrun Johansen 

 
Fem av medarbetarna uppgav att de även såg en möjlighet genom investeringen i 
organisationen och dess framtid. Medarbetarna uppgav att investeringen var en fördel för de 
medarbetare som arbetar kvar. Empirin visar en gemensam och optimistisk syn på framtiden. 
Tre av medarbetarna uppgav att de är skeptiska till de ergonomiska förbättringarna eftersom 
de uppgav att andra ergonomiska problem kommer att uppkomma. En av medarbetarna sa:  

 
“Vi skulle ju få en bättre arbetsmiljö, men sen får vi väl se hur mycket bättre det 

blir [...]” 
 

Nick Forsmark 
 
En av medarbetarna beskrev en möjlighet med förändringen som bidrog till utveckling i 
yrkesrollen. Medarbetaren sa: 
 

“[...] jag blev uttagen i en arbetsgrupp, kanske blev jag uppskattad för det jag 
kan där inne. Lite därför tror jag att jag kom med i gruppen och det är ju en bra 
känsla. Man får se det lite som en belöning även om man får jobba hårdare [...]” 

 
Tom Bodin 

 
En annan medarbetare uppvisade en positiv attityd till förändringen eftersom medarbetaren 
kunde utveckla sin kunskap. Medarbetaren sa: 
 

“[...] jag kommer lära mig något nytt, mera tekniskt än att sitta, det var ju 
manuellt […]”  

 
Elsa Eriksson 

4.3.4 Hot och motstånd 

Studiens empiri visar att medarbetarna uppfattat hot. Samtliga medarbetare uppgav att 
förändringsarbetet medfört uppsägningar av personal vilket beskrevs som tråkigt och negativt. 
Två av medarbetarna beskrev även en oro för framtiden gällande att bli utbytt mot maskiner 
och förlora sin framtida tjänst. Två av medarbetarna sa: 
 

“[...] sätter man in nya maskiner så är det människan som får försvinna.”  
 

Henrik Olsson 
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“[...] att vi inte vet vad som ska komma sen, och funkar det här fortsätter vi banta 
ner ännu mer eller blir det moderniserat helt, det vet man inte heller hur det ser 

ut. “ 
 

     Gudrun Johansen 
 
Två medarbetare uppgav att tekniken gav upphov till frustration i gruppen. Medarbetarna 
uppgav att den tekniska utrustningen medfört ett behov av ny kompetens vid hantering av den 
nya tekniken. Två av medarbetarna sa:  
 

“[...] det är vissa paneler och vissa knappar som är nytt från hur det var på 
gamla sättet och hur man startar, det är nytt på det viset [...] det är mer såna här 

touch knappar, förut var det mer man vred [...] andra kan tycka att det är ett 
helvete och att det är bättre med bara av och på. ” 

 
Henrik Olsson 

 
“Tekniken är väl inte riktigt, är man väl inte riktigt vän med heller så. “ 

 
Gudrun Johansen  

 
Två av medarbetarna uppgav att den tekniska förändringen skulle bidra till nya ergonomiska 
problem på grund av ett större område i produktionen att ha ansvar över. Medarbetarna 
beskrev att förändringen skulle medföra nya ergonomiska problem för fötter och knän. Två av 
medarbetarna sa:  

 
“[…] folk säger att det är skönt att bli av med det här för axlar och så, men då sa 

jag att du ska tänka på att då kan det komma andra grejer för det här är ett 
område, ni har ju sett, det är ganska långt, och ska man då bara vara två 

personer du ska ju täcka jävla yta, så det kan få andra, du kan bli trött i fötterna, 
du kan få ont i knäna. Så många tycker det var skönt att slippa det här, men jag är 

inte så hundra på det.” 
 

      Henrik Olsson 
 

“[...] nu får man inte ont här uppe, men då får man ont där nere istället för man 
springer mycket.” 

 
Lisa Fredriksson 
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En av medarbetarna uttryckte att gruppen uppvisat ett motstånd till förändringen eftersom 
gruppen inte ville ha nya maskiner i produktionen. En av medarbetarna sa:  
 

“Dom vill inte ha nya maskiner.” 
Magdalena Oskarsson 

4.4 Anpassningsförmåga till förändring 
Studiens empiri visar att fyra av medarbetarna på tjänstenivå ett och två uppgav att de äldre 
medarbetarna har försämrade kognitiva förmågor som påverkat inlärnings- och 
anpassningsförmågan negativt. Medarbetarna uppgav att det är svårare för dessa medarbetare 
att ta till sig ny information och implementera nya rutiner. De uppgav även att det tar längre 
tid för medarbetarna att anpassa sig till förändringen. Två av medarbetarna sa:  
 
 

 “[...] desto äldre man är, man ser värre, man hör värre, man rör sig mycket 
saktare. Jag tror att den här nya packhallen är bra om man är snabb i benen.”  

 
Lisa Fredriksson 

 
 “[...] när man blir äldre är det ju svårt med förändringar. Jag har lärt mig det 

här och då kommer det nytt och det är lite svårare att ta in än när man är 20 och 
man tycker att det är jättekul, det är inte så, det är klart.”  

 
Elsa Eriksson 

 
Fyra av medarbetarna uppgav även att medarbetare som har en lång varaktighet inom samma 
tjänst lätt fastnar i gamla rutiner. De beskrev även dessa medarbetare som mindre formbara 
och med en lägre motivation till att lära sig nytt. En av medarbetarna sa: 
 

“[...] men de är många äldre, de är mycket mer fast i sin gamla rutin. Så det är 
jag mest orolig för. Hur ska folk klara av de här nya arbetssätten.” 

             
  Lisa Fredriksson 

 
En av medarbetarna uppgav en ökad osäkerhet gällande sin egen förmåga att ta till sig och 
lära sig nya arbetssätt. En annan medarbetare uppgav att många i gruppen känner en osäkerhet 
gällande sin egna förmåga att lära sig nytt. Två av medarbetarna uppgav att de inte ville lära 
om sig, till skillnad från en av medarbetarna som uppgav att medarbetaren ville utvecklas och 
lära sig nytt. Skillnaden tydliggörs i citaten nedan. Två av medarbetarna sa:  
 

“Ja men det här med nya maskiner man är ju i det här gamla, man är inte så 
intresserad av att lära sig.”  

Gudrun Johansen 
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 “[...] jag har ju bara frågat och varit med extremt mycket, fast jag inte behöver. 
Bara för att få lära mig. “  

 
Magdalena Oskarsson 

4.5 Förändringens utfall 
Studiens empiri visar att samtliga medarbetare på tjänstenivå ett, två och tre delade 
uppfattningen gällande att förändringen för tillfället inte var fullt fungerande. Ordet “kaos” 
förekom frekvent i beskrivningen hos medarbetarna. Fem av medarbetarna på tjänstenivå ett 
och två angav att förändringen medfört en ökad stressnivå. En av medarbetarna på tjänstenivå 
två sa:  

 
“Jag tror det är både stress och oro. Det positiva kommer sen kanske, men nu, det 

känns lite oroligt.” 
Lisa Fredriksson 

 
Tre av medarbetarna uppgav att de inte blev stressade av det ökade svinnet, eftersom de inte 
ansåg att de kunde påverka situationen. Fem av medarbetarna på tjänstenivå ett och två 
uppgav att det ökade svinnet var en bidragande stressfaktor. Medarbetarna uppgav att de ville 
leverera goda resultat och därmed blev stressade av att mer livsmedel slängdes nu än innan 
förändringen. Medarbetarna uppgav att förändringen varit påfrestande på grund av det ökade 
svinnet eftersom det resulterade i en ökad arbetsbelastning. En av medarbetarna sa: 

 
“Man känner att allting ska gå fort men så är det inte egentligen, vi ska inte 

behöva stressa. Men det är lätt att man gör det. För kanske tre veckor sedan hade 
vi en svinnsiffra på inkörning på kanske X kilo. Nu är vi uppe i X ton. Så det är 

liksom, folk får lite panik.” 
 

Lisa Fredriksson 
 
Medarbetarna uppgav dock att det inte är några konstigheter då organisationens förändring 
fortfarande är i en inkörningsperiod. Sex av medarbetarna uppgav att de även har en positiv 
framtidssyn och tror på att förändringen kommer att bli bra inom en snar framtid. Vissa 
medarbetare uppgav att det borde bli bättre inom en månad och andra uppgav att det bör bli 
bättre inom tre månader. En av medarbetarna uttryckte sin optimistiska framtidstro: 
 

“Det kommer att bli fantastiskt faktiskt när det väl är i ordning. Men just nu är 
det fortfarande kaos, men jag tror på det här faktiskt. Det har bara gått några 

veckor och det brukar ta någon månad. “  
Elsa Eriksson 
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Två av medarbetarna har en mer skeptisk syn på förändringens utfall, i kontrast till 
majoritetens goda framtidstro. De uppgav att det möjligtvis kommer att bli sämre än innan 
förändringen. Ingen av medarbetarna är dock kritiska till själva idéen med förändringen, utan 
snarare kritiska till om implementeringen av förändringen kommer gå som planerat. Fem av 
medarbetarna uppgav att ergonomin kommer att förbättras, men två av medarbetarna uppgav 
att de ergonomiska problemen troligen kommer att förflyttas till andra kroppsdelar. De 
uppgav att de ergonomiska problemen med axlar och nacke troligtvis kommer att förflyttas 
till fötter och knän på grund av de ökade avstånden i produktionen. En av medarbetarna sa:  

 
“[…] vi skulle ju få en bättre arbetsmiljö men sen får vi väl se hur mycket bättre 

det blir. “  
 

Nick Forsmark 

4.6 Sammanfattning av empiri 
Sammanfattningsvis visar empirin att kategorin organisationens identitet är 
följande. Organisationens centrala egenskaper är bestående och oförändrade då företagets 
livsmedel är densamma. De kontinuerliga egenskaperna har förändrats då de tidigare mer 
manuella arbetsuppgifterna har övergått till att bli automatiserade i större utsträckning. 
Organisationen beskrivs även ha förändrats i arbetssätt och sammanhållning. De särskiljande 
egenskaperna uppges vara densamma men en av de tre egenskaperna upplevs ha förstärkts. 
Den egenskap som har förstärkts är organisationens innovativa förmåga. Ingen större skillnad 
kunde identifieras mellan de olika tjänstenivåerna.  
 
Kategorin medarbetarnas inställning till förändring visar att medarbetarna haft en förståelse 
för förändringens upphov. De upphov som medarbetarna uppgivit visar på en viss 
samstämmighet. Upphovet till förändringen uppges vara förbättring av ergonomin samt en 
strävan till en ökad kostnadseffektivitet för att stärka konkurrenskraften. Det var endast en 
medarbetare som uppgav strävan till en förbättrad kvalitet och en minskad hygienrisk som en 
av orsakerna till implementeringen av förändringen. Flera av medarbetarna uppgav att 
förändringen hade bidragit till ett ökat ansvar. Det ökade ansvaret bidrog till ökade krav på 
kunskap och kompetens. Flertalet av medarbetarna uppgav att förändringen bidragit till 
möjligheter för medarbetarna och majoriteten av medarbetarna såg även positivt på framtiden. 
Den främsta möjligheten som uppgavs var en förbättrad ergonomi. Den främsta negativa 
konsekvensen som uppgavs var uppsägningar. Ett par av medarbetarna uppgav också en oro 
för framtidens ovisshet och en medarbetare uttryckte att gruppen utgjort ett motstånd mot 
implementeringen av de nya maskinerna. Ingen större skillnad kunde identifieras mellan de 
olika tjänstenivåerna, med undantag för upphovet till förändringen som skiljde sig i viss mån 
mellan tjänstenivå tre och övriga nivåer.  
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En sammanställning av kategorin anpassningsförmåga till förändring tyder på att 
anpassningen hos medarbetarna har varit svår. Hälften av medarbetarna från tjänstenivå ett 
och två uppgav att de anställdas höga genomsnittsålder har påverkat anpassningen till 
förändringen negativt. De äldre medarbetarna beskrevs ha en försämrad kognitiv förmåga som 
försvårat inlärnings- och anpassningsförmågan. Anpassningsförmågan försämrades på grund 
av att vissa medarbetare uppvisade en ovilja till förändring. Ingen större skillnad kunde 
identifieras mellan de olika tjänstenivåerna.  
 
Kategorin förändringens utfall visar på en samstämmig syn på förändringens utfall där 
förändringen för tillfället inte är fullt fungerande. En övervägande andel av medarbetarna har 
dock en positiv framtidstro till förändring. Till skillnad från några som uppgav sig vara mer 
skeptiska till förändringens framtida utfall. Ingen större skillnad kunde identifieras mellan de 
olika tjänstenivåerna.  
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5. Analys 
Nedan presenteras studiens analys utifrån fem olika kategorier. Följande kategorier är 
organisationens identitet, organisatorisk identitet och dess förändringsbenägenhet, 
medarbetarnas inställning till förändring, anpassningsförmåga till förändring samt 
förändringens utfall. 

5.1 Organisationens identitet 
För att identifiera organisationens identitet bör medlemmarna inom en organisation besvara 
frågan “Vilka är vi som organisation?”, vilket kan brytas ned genom att identifiera 
organisationens centrala-, kontinuerliga- och särskiljande egenskaper (Albert och Whetten 
1985, Whetten 2006). De centrala egenskaperna är de som har haft en betydande inverkan på 
organisationens historia (Whetten 2006, 220). De centrala egenskaperna kan tolkas som 
organisationens huvudsakliga anledning till dess existens. Studiens empiri visar att 
medarbetarnas sammanvägda uppfattning gällande vad som är centralt för organisationen är 
att organisationen är specialiserad på produkt X och erbjuder en god kvalitet. Ingen av 
medarbetarna uppgav att de centrala egenskaperna hade förändrats i samband med 
förändringsarbetet och därav är organisationens centrala egenskaper bestående.  
 
Empirin visar att förändringsarbetet har medfört förändringar i tillverkningsprocessen, men att 
produkten som tillverkas är densamma. Organisationens identitet utifrån de centrala 
egenskaperna kan därmed betraktas som bevarad eftersom organisationens medlemmar även 
efter förändringen producerar samma livsmedel. Organisationens centrala egenskaper har i 
detta avseende inte hotat identiteten eftersom de centrala egenskaperna kan betraktas som 
bestående. Förändringen i produktionen har därmed inte inneburit ett hot mot identiteten och 
dess medlemmar. Medarbetarna kan därmed i enlighet med det sociala aktörsperspektivet 
tillfredsställa sina inre behov genom att betrakta sig själva som detsamma, både innan och 
efter förändringen (Whetten och Makey 2002, 396).  
 
De oförändrade centrala egenskaperna kan ha genererat en positiv effekt på organisationen, 
eftersom organisationen under en tid av förändring haft en stabil grund att luta sig tillbaka på. 
Teorin menar att motstånd till förändring uppstår om medarbetarna uppfattar förändringen 
som okänd (Dent 1999, 26). Under tider av förändring är det således av stor vikt för 
medarbetare att kunna identifiera sig med organisationen för att inte uppvisa motstånd till 
förändring. En förklaring till medarbetarnas positiva inställning till förändringen kan därmed 
besvaras genom att organisationens centrala egenskaper varit bestående. Empirin stödjer 
således den tidigare forskningen inom ämnet (Whetten och Makey 2002; Dent 1999). 
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Organisationens kontinuerliga egenskaper kan betraktas vara det manuella arbetet som har 
funnits sedan organisationens framväxt, men som successivt har bytts ut mot mer maskinellt 
arbete. De kontinuerliga egenskaperna är de som är djupt rotade inom organisationen 
(Whetten 2006, 220). Empirin visar att medarbetarna har upplevt att produktionen övergått 
från ett manuellt arbete till ett maskinellt arbete, med större fokus på övervakning. Tidigare 
arbetade medarbetarna mer för hand men den nya tekniken har idag tagit över en större del av 
produktionen. En förändring har därmed skett i företagets kontinuerliga egenskaper.  
 
Ytterligare en djupt rotad egenskap är den sammanhållning som har funnits mellan 
medarbetarna. De flesta av medarbetarna har arbetat på företaget mellan 20 år till 40 år, vilket 
medarbetarna uppgav har bidragit till en god sammanhållning. Denna kontinuerliga egenskap 
beskrevs ha förändrats då många medarbetare tvingats sluta till följd av förändringen. 
Medarbetarna uppgav att de med lägst antal år i tjänst av naturliga skäl fått sluta. Det är något 
som beskrivs ha förändrat stämningen då färre unga medarbetare arbetar kvar på företaget. 
Färre medarbetare i produktionen och omgrupperingar har bidragit till en försämrad 
sammanhållning. Det ökade avståndet mellan medarbetarna i produktionen har även varit en 
bidragande faktor. Organisationens sammanhållning som en av organisationens kontinuerliga 
egenskaper har försämrats i samband med förändringen. Både det manuella arbetssättet och 
sammanhållningen är därmed kontinuerliga egenskaper som har förändrats. Empirin belyser 
således att teorins uppfattning (Whetten 2006) gällande organisationer och dess kontinuerliga 
egenskaper inte stämmer överens, eftersom organisationens kontinuerliga egenskaper är 
förändrade. 
 
Empirin visar att de kontinuerliga egenskaperna har förändrats och därmed inte är bestående. 
Teorin belyser att det råder olika uppfattning gällande huruvida en organisation kan ha 
kontinuerliga och bestående egenskaper. Synen på de kontinuerliga egenskaperna som 
bestående kan ifrågasättas på grund av omvärldens snabba förändringstakt eftersom 
organisationer ständigt måste anpassa sig (Gioia, Schultz och Corley 2000, 78–79). Det finns 
därmed en likhet mellan tidigare kritik mot de kontinuerliga egenskaperna och empirin. De 
kontinuerliga egenskaperna bör därmed ifrågasättas och utvecklas för att belysa vad som har 
förändrats, snarare än vad som är bestående inom organisationens identitet. För att 
vidareutveckla definitionen av organisatorisk identitet bör fokus riktas mot den 
organisatoriska identitetens dynamiska egenskaper, till skillnad från Albert och Whettens 
(1985, 265) grunddefinition som riktar fokus mot dess statiska egenskaper. Det hade således 
kunnat belysa organisationsidentitetens förändringsbenägenhet vid en förändring. 
Definitionen av organisatorisk identitet hade på så vis varit mer i linje med samtidens 
forskning gällande organisationsidentitet och dess förändringsbenägenhet.  
 
Empirin visar att organisationens särskiljande egenskaper är dess tekniska utveckling och 
innovationsförmåga, engagemang i miljöfrågor samt dess starka position på marknaden. 
Särskiljande egenskaper är de egenskaper som bidrar till att organisationen skiljer sig från andra 
organisationer (Whetten 2006, 220). Empirin visar att medarbetarna upplevde att företaget hade 
särskiljande egenskaper som särskiljer dem från andra konkurrenter. Medarbetarna uppgav även 
att de uppfattar företagets position som stark på marknaden. Teorin beskriver hur organisationer 
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som upplever att de särskilja sig från andra organisationer kan stärka sin position på marknaden 
och således stärker hur kunden uppfattar organisationen (Whetten 2006, 222–223). Whettens 
påstående om att de särskiljande egenskaper stärker organisationens marknadsposition kan 
därmed anses stämma överens med empirin. Studien stärker således den tidigare forskningen 
(Whetten 2006).  
 
Gemensamt för samtliga medarbetare var att ingen inledningsvis kunde peka ut och beskriva 
verksamhetens särskiljande egenskaper. Ingen av medarbetarna kunde spontant beskriva de 
egenskaper som de ansåg särskilde verksamheten från andra. Efter viss eftertänksamhet kunde 
några av medarbetarna uppge vad de ansåg särskilde verksamheten från andra medan andra 
medarbetare inte kunde ge ett konkret svar. En anledning till varför medarbetarna hade svårt att 
besvara frågan kan grunda sig i frågans öppna karaktär. Om frågan hade formulerats på ett annat 
vis hade möjligen fler medarbetare uppgivit ett annat svar. Ytterligare en förklaring till varför 
medarbetarna hade svårt att formulera ett svar skulle också kunna grunda sig i att medarbetarna 
inte tidigare reflekterat över organisationens särskiljande egenskaper. Flera av medarbetarna 
beskrev att det var kontorets ansvarsområde och att de därmed inte reflekterat över 
organisationens särskiljande egenskaper. Puusa (2006, 25) har ifrågasatt de särskiljande 
egenskaperna eftersom organisationer idag i allt större utsträckning kan anses likna sina 
konkurrenter. Det skulle också kunna vara en anledning till varför medarbetarna initialt hade 
svårt att beskriva vad som särskiljer dem från andra konkurrenter och därmed behövde ägna 
frågan mer eftertanke.  

5.2 Organisatorisk identitet och dess förändringsbenägenhet 
Empirin visar att organisationens centrala och särskiljande egenskaper är bestående samt att 
organisationens kontinuerliga egenskaper till viss del har förändrats. Organisationens identitet 
har således förändrats vid implementeringen av ny teknik. Utifrån de tre olika perspektiven inom 
organisatorisk identitet och synen på dess förändringsbenägenhet har empirin identifierat flera 
likheter med det socialkonstruktivistiska perspektivet. Perspektivet ser organisationsidentitet 
som mer föränderlig, vilket inträffar när yttre faktorer, strategiska syften eller identitetshot 
utmanar identiteten (Frandsen 2017, 223). Perspektivet ser därmed förändring av 
organisationsidentitet som svår, men perspektivet menar att organisationens identitet kommer att 
förändras vid vissa sammanhang (Gioia et al. 2013, 184). De likheter som kan identifieras med 
empirin är att organisationens identitet till viss del har förändrats, vilket har inträffat då 
identiteten hotats. Den tekniska förändringen kan betraktas som ett hot i form av ett strategiskt 
syfte som har utmanat identiteten. Empirin visar att medarbetarna uppfattat hot gällande 
uppsägningar, hot mot medarbetarnas kompetens, hot genom ovisshet gällande framtiden och hot 
av nya ergonomiska problem. Empirin stärker således det socialkonstruktivistiska perspektivets 
uppfattning (Frandsen 2017; Gioia et al. 2013). 
 
Det sociala aktörsperspektivet menar att organisationens identitet inte förändras, utan är stabil 
och håller samman organisationen vid förändringar (Frandsen 2017, 223). Utifrån empirin finns 
det skillnader mellan studiens empiri och det sociala aktörsperspektivet, eftersom empirin visar 
att organisationens identitet till viss del har förändrats. Kritik kan därmed riktas mot perspektivet 
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som undanskymmer identitetens dynamiska komponenter. Perspektivet menar dock att 
identiteten är en möjlighet för sociala aktörer att tillfredsställa sina inre behov av att vara 
densamma idag som igår och imorgon, samt att vara sammankopplade enheter (Whetten och 
Makey 2002, 396). Studiens empiri kan identifiera en likhet med perspektivet, eftersom empirin 
visar att majoriteten av medarbetarna inte vill förändras och trivs med sina gamla rutiner. Utifrån 
empirin kan det därmed konstateras att organisationens identitet kan förändras under vissa 
omständigheter, i kontrast till det sociala aktörsperspektivets uppfattning. Empirin visar dock att 
flera av medarbetarna strävar efter att bevara organisationens identitet, i likhet med det sociala 
aktörsperspektivets uppfattning, vilket stärker den tidigare forskningen (Frandsen 2017; Whetten 
och Makey 2002).  
 
Det processuella perspektivet ser identiteten som en konstant föränderlig process (Frandsen 
2017, 223). En likhet mellan perspektivet och empirin är att empirin visar att organisationens 
identitet har förändrats, i likhet med perspektivet som menar att identiteten är dynamisk. 
En skillnad kan identifieras mellan perspektivet och studiens empiri då empirin inte framhäver 
att organisationsidentiteten konstant förändras, utan snarare är bestående fram tills att den möter 
hot. En förklaring till denna skillnad kan grunda sig i att studien har fokuserat på begreppet 
organisatorisk identitet. Enligt det processuella perspektivet ses kultur och image som 
användbara begrepp för en förståelse av organisationsidentiteten som en dynamisk process 
(Hatch och Schultz 2002, 136–137).  

5.3 Medarbetarnas inställning till förändring 
Generellt sett uppvisar människor inte motstånd till förändring. Människor kan däremot uppvisa 
motstånd till förändringens konsekvenser, som exempelvis förlust av lön, status eller komfort 
(Dent 1999, 26). Empirin visar att medarbetarna inte upplevt en förlust av lön eller status till 
följd av förändringen. Det kan bero på att förändringen inte medfört förändringar i 
organisationsstrukturen och därmed inte förändrat medarbetarnas lön eller status. 
Implementeringen av förändringen medförde däremot att vissa medarbetare tvingats lämna sina 
tjänster. De medarbetare som blev uppsagda på grund av förändringen har inte deltagit i studien. 
Om dessa medarbetare deltagit i studien hade möjligen medarbetarna svar skilt sig åt från de 
medarbetare som inte blev uppsagda i samband med förändringen, eftersom både lön och status 
påverkats negativt för dessa medarbetare. Om implementeringen av den nya tekniken hade 
föranlett förändringar inom organisationsstrukturen hade medarbetarna med stor sannolikhet 
uppgett att förändring i lön och status förändrats. Något som hade kunnat gett upphov till ett 
motstånd, om de ansett att förändringen medfört negativa konsekvenser. 
 
Empirin visar att medarbetarna upplever att förändringen har bidragit till en förlust av komfort. 
Förlust av komfort kan tolkas som medarbetarnas beskrivningar av bland annat en tillfälligt ökad 
stressnivå i arbetet, på grund av en ökad arbetsbelastning och färre kollegor som hjälps åt med 
arbetsuppgifterna. Empirin visar även att medarbetarna upplever ett ökat ansvar, ökade krav på 
kompetens och nya ergonomiska problem. En förlust av komfort kan även kopplas till 
medarbetarnas beskrivning av en oro för framtiden. Empirin visar att medarbetarna upplever en 
ovisshet gällande deras framtida anställning, eftersom den nya tekniken ersatt medarbetarnas 
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arbetsuppgifter. Tidigare forskning framhäver att ett motstånd kan uppstå mot det som 
medarbetarna uppfattar som okänt (Dent 1999, 26). En ovisshet gällande framtiden kan tolkas 
som medarbetarnas känsla av något okänt. Empirin visar också på ett motstånd till förändringen 
som grundar sig i medarbetarnas ovilja till nya maskiner. Medarbetarnas ovilja till nya maskiner 
kan kopplas samman med medarbetarnas oro för framtida anställning, eftersom den manuella 
hanteringen har minskat i takt med att produktionen implementerats med nya tekniska lösningar. 
Motståndet till de nya maskinerna kan därmed grunda sig i en rädsla för medarbetarnas framtida 
anställning. 
 
Empirin framhäver flera faktorer som har påverkat medarbetarnas komfort negativt på grund av 
förändringen. Något som har bidragit till att medarbetarna uppvisat ett motstånd eftersom de 
personligen inte gynnats av förändringen i dessa avseenden. Motståndet har främst visats genom 
mentala processer som har uttryckts i tal. Om förändringens negativa påföljder hade kunnat 
förhindras hade medarbetarnas motstånd till förändringen kunnat reduceras. Teorin menar att 
motstånd kan beskrivas som ett beteende i form av fysiska handlingar som kan höras eller synas. 
Det kan även innefatta mentala processer som inte hörs eller syns. Dessa beteenden, handlingar 
och processer kan ses som icke stödjande till en förändring inom organisationen (Matlin 1995, 
2). Empirin stödjer den tidigare forskningen som framhäver hur motståndet skapas och uttrycks. 
Empirin visar även att en teknisk förändring kan medföra en förlust av komfort, vilket teorin inte 
lyfter. Empirin belyser därmed teorin i ett nytt ljus. 
 
Empirin visar att vissa medarbetare är skeptiska till om förändringens utfall kommer att bli bra 
och ordna upp sig från det “kaos” som medarbetarna uttryckt pågår just nu. Det är något som 
kan tolkas som att vissa medarbetare upplever förändringen som ogenomförbar. Teorin förklarar 
att motstånd kan uppstå gentemot det som medarbetarna uppfattar som ogenomförbart (Dent 
1999, 26). Således finns en likhet mellan empiri och teori (Dent 1999) eftersom vissa av 
medarbetarna upplever förändringen som ogenomförbar vilket har genererat ett motstånd.  
 
Teorin beskriver att det är de medlemmar som arbetat en längre tid inom företaget som oftast 
uppvisar starkast motstånd (Oreg 2006, 92 - 94). Om medlemmarna inom en organisation känner 
en hög identifiering med den nuvarande organisationsidentiteten kan ett motstånd mot 
förändringen ske (Pitsakis, Biniari och Kuin 2012 846 - 848). Utifrån empirin kan det utläsas att 
de medarbetare som har arbetat kortast tid inom företaget är mest positiva och minst skeptiska 
till den tekniska förändringen. En anledning till detta kan vara att de medarbetare som arbetat 
kortast tid på företaget inte hunnit bygga upp en lika hög identifiering med den nuvarande 
organisationsidentiteten. Ingen slutsats kan däremot dras gällande att det är de medarbetare som 
arbetat längst tid på företaget som uppvisar starkast motstånd. Vissa av medarbetarna som 
arbetat längst tid på företaget uppgav att de var positiva till förändringen. Det kan bland annat 
förklaras av den svenska arbetslagstiftningen, eftersom de medarbetare som tjänstgjort längst tid 
är medvetna om deras säkrade plats på turordningslistan, där framtida nedskärningar inte 
kommer att påverka dessa medarbetare i lika stor utsträckning. Samma oro skapas därmed inte 
för dessa medarbetare, i jämförelse med de medarbetare som arbetat en kortare tid inom 
organisationen. Variation i inställningen till förändringen kan också förklaras av personliga 
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egenskaper och andra faktorer. Empirin stödjer därmed inte studien (Oreg 2006) som menar att 
medarbetare som arbetat längst tid uppvisar starkast motstånd. 
 
Enligt empirin har medarbetarna en samstämmig syn gällande förändringens upphov och 
samtliga medarbetare har en förståelse gällande varför förändringen implementeras. Teorin 
belyser vikten av att säkerställa att medarbetarna förstått upphovet till förändringen för att 
undvika motstånd (Oreg 2006, 92 - 94). En skillnad mellan empiri och teori är att teorin menar 
att om medarbetarna har en förståelse för förändringens upphov bör motstånd inte uppstå. Enligt 
empirin kan det utläsas att medarbetarna har utgjort ett visst motstånd till förändringen, trots 
deras medvetenhet gällande förändringens orsaker. Studien kritiserar således den tidigare 
forskningen eftersom empirin inte stödjer dess påståenden. Motståndet till förändringen hade 
dock kunnat varit starkare om upphovet till förändringen inte tydliggjorts. Detta är dock något 
som inte studerats i denna studie. 
 
Empirin visar att medarbetarna upplever att förändringen ställer nya krav på medarbetarnas 
kompetens. Det kan därmed tolkas som att vissa medarbetare upplever ett identitetshot i form av 
hot mot känslan av att vara kompetent. Forskare har uppfattat ett korrelativt samband mellan 
motstånd till förändring och hot mot identiteten. Individens motstånd mot en förändring 
förväntas blir större om ett identitetshot uppfattas av förändringen. Hot mot identiteten kan vara 
exempelvis hot mot sin egen frihet, hot mot känslan av att vara kompetent samt hot som tvingar 
medarbetaren att förändra vem man är (Murtagh, Gatersleben och Uzzell 2012, 322–325). En 
medarbetare uppgav att förändringen har medfört förändring i arbetsuppgifterna, eftersom 
medarbetaren inte fick arbeta med kroppen utan endast titta på när en maskin utförde arbetet. 
Detta kan tolkas som ett identitetshot gällande vem man är, då medarbetaren inte längre upplever 
sig vara lika central i arbetets utförande för att generera en slutprodukt. Det är något som kan 
grundas i en rädsla gällande att förlora sin framtida anställning, på grund av att medarbetaren 
inte blir lika central för organisationen. Således skapas även på längre sikt ett hot att förlora sin 
anställning. Som tidigare nämnt har vissa av medarbetarna uttryckt ett motstånd. Medarbetarna 
uppfattade således ett hot mot identiteten då den tekniska implementeringen ersatt bland annat 
medarbetarna och dess kompetens, vilket förändrat medarbetarnas upplevelse av vem man är. 
Empirin stödjer således tidigare forskning (Murtagh, Gatersleben och Uzzell 2012). 
 
Organisationens förändring kan anses vara av episodisk karaktär, då företaget genomgått en 
teknisk utveckling där en större implementering har skett snarare än små justeringar. Enligt 
teorin präglas en episodisk förändring många gånger av ett tekniskt införande, där företaget 
betraktas som stabilt men präglas av episoder med förändringar (Tushman, Newton och 
Romanelli 1986, 36). Om företaget hade implementerat förändringen mer successivt i en 
långsammare takt hade möjligen motståndet till förändringen blivit mindre. Studier visar att 
medarbetarnas motstånd till förändringsarbetet blir mindre om arbetet successivt implementeras i 
mindre steg, där den gamla identiteten successivt byts ut mot en ny identitet (Murtagh, 
Gatersleben och Uzzell 2012, 322–325). Vissa av medarbetarna beskrev att den tekniska 
implementeringen har gått för fort framåt. Det är något som kan bero på att medarbetaren 
upplevt ett identitetshot. Om förändringen hade implementerats under en längre tidsperiod och 
medarbetarna haft en längre tid till anpassning hade ytterligare motstånd kunnat reduceras.  
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Detta eftersom medarbetarna successivt hunnit anpassa sig till de nya förhållandena. Flera av 
medarbetarna gav uttryck för en rädsla av att inte kunna hantera de nya arbetsuppgifterna, något 
som påverkat deras känsla av att vara kompetenta. En förändring som implementeras under en 
kortare tidsperiod kan därmed leda till en identitetskris. Teorin menar på att en identitetskris kan 
uppstå när organisationens medlemmar upplever att de inte uppnår den standard och självbild 
som organisationen identifierar sig med (Whetten 2006, 220). Studiens empiri visar att 
förändringen i produktionen medfört en kraftig ökning av svinnet. Flera av medarbetarna 
upplevde också att det bidragit till en ökad stressnivå. Det ökade svinnet bidrog till att 
medarbetarna inte kunde uppnå samma standard som innan förändringen genomfördes. Empirin 
tyder därmed på att organisationens medlemmar har upplevt en identitetskris. Organisationens 
tekniska förändring har därmed föranlett ett identitetshot på grund av en förändrad självbild, 
vilket har föranlett en identitetskris.  
 
Förändringsarbeten karaktäriseras både av hot och möjligheter (Kovoor-Misara 2009, 496). 
Beroende på hur medarbetarna uppfattar förändringsarbetet kommer dess intresse att skilja sig åt. 
Om medarbetaren uppfattar förändringen som hotfull kommer fokus att riktas mot uppfattningen 
om vilka vi är. Om medarbetaren istället uppfattar förändringen som en möjlighet, kommer 
fokus riktas mot vilka vi vill bli (Kovoor-Misara 2009, 494). En likhet som kan identifieras 
mellan teori och empiri är att organisationens förändringsarbete har resulterat i både upplevelser 
av hot och möjligheter hos medarbetarna. Majoriteten av medarbetarna återgav en positiv 
upplevelse av förändringen och uppgav att de hade en positiv framtidstro. Det är något som kan 
grunda sig i att förändringen skapat en förväntan på kommande möjligheter (Pitsakis, Biniari och 
Kuin 2012 846 - 848). De möjligheter som beskrivs frekvent i empirin är möjligheten till en 
förbättrad ergonomi. Medarbetarna uppgav att det tidigare arbetssättet inte var ergonomiskt, då 
det innebar en långvarig belastning för axlar och nacke. Det nya arbetssättet innebar inte samma 
belastning för medarbetarna eftersom maskinerna tagit över större delen av arbetet. Den 
förbättrade ergonomin var därmed en av de främsta faktorer som medarbetarna uppgav som en 
möjlighet. Möjligheten kan därmed ses som ett incitament för medarbetarna att genomföra 
förändringen eftersom de personligen i detta avseende gynnades av förändringen.     
 
Som tidigare nämnt skedde inga större strukturella förändringar inom organisationen i samband 
med implementeringen. Däremot innebar implementeringen ett ökat ansvar hos medarbetarna, 
något som en av medarbetarna beskrev hade bidragit till utvecklingsmöjligheter inom sin 
yrkesroll. Teorin beskriver en förändrad position som en möjlighet som kan uppstå vid ett 
förändringsarbete och förklarar hur möjligheten kan bidra till en ökad motivation till 
förändringen (Pitsakis et al. 2012, 846 - 848). Medarbetaren uppgav att implementeringen hade 
resulterat i ytterligare ansvar, något som medarbetaren upplever som ett erkännande. Denna 
medarbetare var en av de medarbetare som enligt empirin är positiv till förändringen. Empirin 
stödjer således forskning (Pitsakis et al. 2012) som visar på att om förändring medför 
möjligheter genom exempelvis en ny position eller ett erkännande, kan medarbetarnas motstånd 
till förändring minska. 
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5.4 Anpassningsförmåga till förändring 
Empirin visar att medarbetarna upplever att förändringen har förändrat kraven på medarbetarnas 
kompetens, förmåga och färdigheter. Teorin menar att medarbetare som under en längre tid varit 
verksamma i samma tjänst kan ha svårare att anpassa sig till nya förhållanden. Medarbetaren kan 
uppleva att dennes förmåga, färdigheter och kunskap inte längre matchar de nya kraven som en 
förändring kan medföra (Niessen, Swarowsky och Leiz 2010, 373 - 375). Ett flertal av 
medarbetarna uppgav en osäkerhet gällande deras egna och andras förmåga att lära sig nytt. En 
av medarbetarna uppgav bland annat en känsla av att känna oro för att göra fel. Rädslan hos 
dessa medarbetare kan grunda sig i ett lågt självförtroende och en bristande känsla av att inte 
uppleva att dennes färdigheter och förmågor är tillräckliga. Det är något som kan grunda sig i en 
rädsla och ett hot om att bli uppsagd. Niessen et al. 2010 (373 - 375) menar att rädslan kan 
påverka anpassningsförmågan negativt då det kan bidra till en lägre utvecklings och 
inlärningsförmåga.  
 
Flera av medarbetarna uppgav att många av medarbetarna varit verksamma i samma tjänst under 
många år och att de därmed har upparbetade rutiner som de kände sig bekväma med. Dessa 
rutiner förändras på grund av förändringen. Teorin framhäver organisationens rutiner och 
kunskapsbas som två faktorer som återspeglar identiteten. När rutiner och kunskap inom en 
organisation förändras, kommer identiteten att utmanas. När identiteten utmanas av teknologin 
ställs organisationer inför utmaningar som kan försvåra implementeringen av den tekniska 
förändringen (Tripsas 2009, 454–455). En av medarbetarna talade om varaktighet i tjänst kopplat 
till viljan att förändras. Medarbetaren uttryckte att flera av medarbetarna valt arbetet på grund av 
dess manuella hantering, något som förändrades vid implementeringen av den nya tekniken. 
Medarbetarna upplevde således att viljan till förändring inte fanns hos samtliga medarbetare. 
Empirin stödjer därmed teorins (Tripsas 2009) påstående om att varaktighet i tjänst har en 
negativ påverkan på anpassningsförmågan. 
 
Medarbetarnas ålder tycks inte påverka anpassningsförmågan till förändring. En hög ålder kan 
däremot öka den tid det tar att uppnå en likvärdig prestationsnivå som en yngre medarbetare vid 
förändring. En orsak till detta är att människans kognitiva förmågor försämras med åldern 
(Niessen, Swarowsky och Leiz 2010, 373 - 375). Flera av medarbetarna gav uttryck för 
medarbetarnas generellt höga ålder och hur den påverkat medarbetarnas förmåga att lära sig nytt. 
De gav uttryck för att åldern försvårat inlärningsförmågan och bidragit till en längre 
inlärningsperiod. Flera av medarbetarna uppgav både ålder och varaktighet i tjänst som två 
försvårande omständigheter till anpassning av förändringen. Empirin kan därmed ge stöd till 
teorin gällande dessa två faktorer. Flera av medarbetarna uppgav att det var de yngsta 
medarbetarna som tvingades avsluta sin tjänst vid nedskärningen. Detta eftersom de som var 
äldre hade arbetat längre och därmed var skyddade av den svenska arbetslagstiftningen. Det kan 
anses problematiskt då äldre medarbetare har svårare att anpassa sig till nya förändrade 
förhållanden jämfört med yngre medarbetare. Medarbetarnas höga ålder är något som således har 
påverkat arbetet med förändringen negativt.  
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5.5 Förändringens utfall  
Empirin skildrar olika uppfattningar huruvida förändringen uppnått förväntat resultat. Vissa av 
medarbetarna uppgav att förändringens resultat inte uppnått förväntan, medan andra medarbetare 
uppgav att resultatet hade uppnått förväntan. Studier visar att majoriteten av alla förändringar 
inom organisationer inte uppnått förväntat resultat (Dawson 2003, 2–3). Förväntat resultat är ett 
begrepp som innebär att resultatet relateras till organisationens förväntningar av förändringens 
utfall. Således är medarbetarnas förväntningar av stor vikt vid bedömning av resultatet. En 
förklaring till medarbetarnas skilda uppfattningar av resultatet kan därför förklaras av 
medarbetarnas skilda förväntningar på förändringen. Empirin belyser därmed en brist i teorin, 
eftersom förväntat resultat tolkas olika beroende på vilken medarbetare som beskriver 
förändringens utfall. Studier inom området kan därmed kritiseras för att inte kunna ge ett 
generaliserbart och korrekt svar om kvantitativa mått inte är upprättade. Således är det av stor 
vikt att belysa vem det är som beskriver resultatet samt dess föreliggande förväntningar.  
 
Empirin visar att implementeringen beskrivs med ord som “kaos”, men även med ord som 
“positivt” och ”bättre än förväntat”. Förändringsarbetet var inte avslutat och en 
implementeringsfas pågick fortfarande, vilket innebär att medarbetarna inte beskrev det 
slutgiltiga resultatet av förändringen. Teorin menar att förändringsarbeten är en svår process. 
Medarbetarnas tolkningar av förändringen kan resultera i splittrade känslor som kan påverka 
utfallet (Dawson 2003, 3). En likhet kan konstateras mellan teori och empiri, eftersom empirin 
visar att medarbetarna har upplevt splittrade känslor av förändringsarbetet. Medarbetarnas 
splittrade känslor har påverkat förändringen och medarbetarnas upplevelser av dess utfall. 
Empirin stärker således studien (Dawson 2003) som argumenterar för att förändringsarbeten 
medför splittrade känslor. 
 
Empirin belyser att förändringsarbetet har präglats av identitetshot, men även av möjligheter och 
acceptans. Medarbetarnas skilda uppfattningar gällande förändringens utfall grundar sig i att 
vissa medarbetare upplevt identitetshot, medan andra medarbetare har upplevt möjligheter. Flera 
av medarbetarna uppgav att en av förändringens största möjligheter var den förbättrade 
ergonomin. Upplevda möjligheter kan tolkas som en acceptans till förändringen eftersom den 
medför positiva effekter. Flertalet av medarbetarna uppgav även att de hade en positiv 
framtidstro till förändringen. Teorin menar att om medarbetarna accepterar förändringen 
kommer ett större engagemang indikeras till att genomföra den, vilket kommer att påverka 
förändringens utfall positivt (Yousef 2000, 580 - 582).  Flertalet av medarbetarna uppgav att 
implementeringen av ny teknik även förändrat kraven på medarbetarnas kunskap, vilket kan 
tolkas som ett identitetshot eftersom förändringen resulterat i nya förväntningar på medarbetarna. 
Teorin menar att när identiteten utmanas av teknologi ställs organisationen inför utmaningar som 
kan försvåra implementeringen av en teknisk förändring (Tripsas 2009, 454–455). Empirin visar 
således på att hot mot identiteten har bidragit till skepticism till förändringsarbetet. Om 
medarbetarna inte uppfattat identitetshot hade utfallet därmed kunnat bli bättre. Empirin stödjer 
således den tidigare forskningen (Yousef 2000; Tripsas 2009) inom ämnet, vilket stärker 
påståendet om att medarbetarnas upplevelser av identitetshot och möjligheter har en påverkan på 
förändringsarbetet. 
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6. Slutsatser 
Organisationens centrala och särskiljande egenskaper är bestående, men de kontinuerliga 
egenskaperna har påverkats. En av tre egenskaper har därmed förändrats gällande 
organisationens identitet vid den tekniska implementeringen. Det socialkonstruktivistiska 
perspektivet stödjer således organisationens identitet, eftersom den tekniska förändringen kan ses 
som ett hot som har utmanat och därmed förändrat identiteten.  
 
Kritik kan riktas mot det sociala aktörsperspektivet som ser organisationens identitet som stabil 
och oföränderlig. Studien visar att de kontinuerliga egenskaperna har förändrats och därmed inte 
är bestående över tid. Det tyder på att organisationens identitet är dynamisk. Organisationens 
identitet kan därmed förändras under vissa omständigheter, i kontrast till det sociala 
aktörsperspektivets uppfattning. Empirin tyder dock på att flera av medarbetarna strävar efter att 
bevara organisationens identitet, i likhet med det sociala aktörsperspektivets uppfattning. Studien 
har vidare identifierat en problematik gällande definitionen av organisatorisk identitet som består 
av de tre pelarna: centrala-, kontinuerliga- och särskiljande egenskaper. Medarbetarna hade svårt 
att identifiera och beskriva de särskiljande- och kontinuerliga egenskaperna vilket försvårar 
forskning inom organisatorisk identitet. Definitionen är från år 1985 och skulle därmed kunna 
vidareutvecklas för att underlätta vidare forskning i ämnet.  
 
Studien visar att en teknisk förändring kan medföra ett identitetshot, vilket kan resultera i ett 
motstånd mot förändringen. Ett identitetshot skapas om medarbetarna inte identifierar sig med 
den nya identiteten. Implementering av ny teknik förändrar kraven på medarbetarnas kompetens, 
förmåga och färdigheter. De nya kraven uppfattas som ett hot mot medarbetarnas identitet, 
eftersom organisationens rutiner och krav på kunskap förändras vid implementering av ny 
teknik. Det är faktorer som visat sig vara betydelsefulla för organisationens identitet. Om 
medarbetare upplever ett hot kan inställningen till förändringen påverkas negativt. Om 
medarbetarna däremot upplever implementeringen som en möjlighet ökar förmågan till 
anpassning. En teknisk förändring medför förlust av komfort. Studien bekräftar tidigare 
forskning som visar att det tar längre tid för äldre medarbetare att anpassa sig till en teknisk 
förändring, på grund av försämrade kognitiva förmågor som påverkar inlärnings - och 
anpassningsförmågan negativt. Nedan sammanfattas studiens sex främsta slutsatser: 
 

• Organisatorisk identitet kan förändras vid ett identitetshot. 
• Medarbetarna eftersträvar att bevara organisationens identitet. 
• En teknisk förändring medför förändrade krav på kompetens. 
• Förändrade krav på kompetens medför ett hot mot den organisatoriska identiteten.  
• Implementering av ny teknik förändrar organisationens identitet eftersom medarbetarens 

funktion förändras.   
• En teknisk förändring medför förlust av komfort. 
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6.1 Bidrag 
Livsmedelsindustrin präglas av en ökad automatisering. Studien är därmed viktig för att öka 
förståelsen för hur en teknisk förändring påverkar organisationens identitet. Studien har 
konstaterat flera teoretiska bidrag till forskning inom organisatorisk identitet. Studien har 
konstaterat att en teknisk förändring medfört ett identitetshot, som bidragit till att den 
organisatoriska identitetens kontinuerliga egenskaper har förändrats. Studien stärker tidigare 
forskning som visar på att de kontinuerliga egenskaperna kan kritiseras, då organisatorisk 
identitet kan förändras vid vissa sammanhang och därmed inte är statisk. Trots den 
organisatoriska identitetens förändringsbenägenhet vid identitetshot, strävar medarbetarna efter 
att bevara den organisatoriska identiteten. Tidigare studie har enbart bekräftat att förlust av 
komfort kan öka motståndet till förändring (Dent 1999). Studien bidrar med ny forskning inom 
området som visar på att en teknisk förändring medför förlust av komfort.  
 
Studien bidrar till ny forskning som visar att implementering av ny teknik förändrar 
organisationens identitet, eftersom medarbetarnas funktion förändras. Studien bidrar således till 
forskning med ett fokus på medarbetarperspektivet inom en teknisk förändring. Tidigare 
forskning har främst fokuserat på andra förändringar än just tekniska förändringar kopplat till 
organisatorisk identitet. Denna studie bidrar därför till forskning inom det området. Studien 
återger en detaljerad och beskrivande bild av en teknisk förändring och dess påverkan på 
organisationsidentiteten, vilket genererar en ökad förståelse av fenomenet.  
 
Studien har också bidragit till en ökad förståelse för hur en teknisk förändring påverkar 
organisationens identitet, utifrån ett medarbetarperspektiv. En ökad förståelse av organisatorisk 
identitet är av stor vikt vid implementering av förändringsarbeten för att reducera motstånd till 
förändring. Studien kan användas av företagsledare i syfte att öka förståelsen för hur 
medarbetarna reagerar och agerar vid förändring. Studiens praktiska bidrag är därmed att studien 
kan användas för att underlätta vid implementering av en teknisk förändring. Studien visar att 
företagsledningen bör ta hänsyn till organisationens befintliga identitet och rikta fokus mot vilka 
vi vill bli genom förändringen. Ledningen bör förmedla och skapa möjligheter för att undvika 
motstånd till förändringen.  
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6.2 Framtida forskning 
Vidare forskning gällande hur medarbetaren påverkas i sin yrkesroll av automatisering är av 
intresse eftersom organisationer i en allt större utsträckning integreras av ny teknik. Nyttjandet 
av ny teknik förväntas även öka. Det är därmed väsentligt att utreda vilka konsekvenser 
implementering av ny teknik får för medarbetare och organisationers identitet.  
 
Det är inte enbart livsmedelsindustrin som i allt större utsträckning präglas av en ökad 
användning av tekniska hjälpmedel som ett steg mot att kostnadseffektivisera. Vidare forskning 
gällande begreppet organisatorisk identitet i en annan bransch hade därmed ökat förståelsen för 
begreppet och dess eventuella likheter och skillnader mellan branscher. 
 
Studien fokuserade på begreppet organisatorisk identitet vid en teknisk förändring. Det hade 
varit av intresse att även studera organisatorisk identitet och dess samverkan med begreppen 
image och kultur vid en teknisk implementering. Det hade bidragit till ett vidgat perspektiv och 
en ökad förståelse för fenomenet och dess samverkan med andra begrepp. Det hade även ökat 
förståelsen för organisatorisk identitet ur ett processuellt perspektiv och därmed vidgat synen på 
organisatorisk identitet vid en teknisk förändring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

7. Referenser  
 
Albert, S. och Whetten, D. 1985. Organizational identity. Research in Organizational 
Behavior. 7: 263-295.  
 
Acemoglu, D. och Restrepo, P. 2017. Robots and jobs: Evidence from us labor markets. 
National Bureau of Economic Research. doi: 10.3386/w23285 
 
Blomkvist, P., Hallin, A. och Lindell, E. 2018. Metod för företagsekonomer: Uppsats enligt 
4-stegsmodellen. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Bryman, A. 2008. Samhällsvetenskapliga metoder. uppl. 2:8. Stockholm: Liber AB.  
 
Charmaz, K. 2006. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative 
Analysis. London: Sage.  
 
Chung, G., Du, J. och Choi, J. 2014. How do employees adapt to organizational change 
driven by cross-border M&As? A case in China. Journal of World Business. 49 (1): 78 - 86. 
doi: 10.1016/j.jwb.2013.01.001.   
 
Dagens Industri. 2018. Kamerasystem för digitaliserad processtyrning. 2 maj.  
https://www.di.se/pressreleaser/2018/5/2/prevas-kamerasystem-for-digitaliserad-
processtyrning/ (Hämtad 2019-12-02) 
 
Dawson, P. 2003. Understanding organizational change: The contemporary experience of 
people at work. 1. uppl. London: Sage. 
 
Denscombe, M. 2002. Forskningens grundregler: samhällsforskarens handbok i tio punkter. 
1:5 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Denscombe, M. 2018. Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Dent, E. 1999. Challenging “Resistance to Change”. Journal of Applied Behavioural Science. 
35: 25-41. doi:10.1177/0021886399351003 
  
Dollard, M., Osborne, K., och Manning, I. 2013. Organization–environment adaptation: A 
macro-level shift in modeling work distress and morale. Journal of Organizational Behavior. 
34: 629–647. doi: 10.1002/job.1821. 
 
Frandsen, S. 2017. The silver bullet of branding: Fantasies and practices of organizational 
identity work in organizational identity change process. Scandinavian Journal of 
Management. 33 (4): 222-234. doi: 10.1016/j.scaman.2017.10.001. 



 45 

 Gioia, D., Patvardhan, S., Hamilton, A. och Corley, K. 2013. Organizational Identity 
Formation and Change. The Academy of Management Annals. 7 (1): 123-192. doi: 
10.1080/19416520.2013.762225.  
 
Gioia, D., Schultz, M. and Corley, K. 2000. Organizational Identity, Image, and Adaptive 
Instability. The Academy of Management Review. 25 (1): 63–81. doi: 10.2307/259263. 
 
Gunnartz, K. 2016. Livsmedel: En branschrapport: IVA-projektet Resurseffektiva 
affärsmodeller- stärkt konkurrenskraft. Stockholm: Ingenjörsvetenskapsakademien.  

Guvå, G. och Hylander, I. 2003. Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv. 1 
uppl. Stockholm: Liber AB.  
 
Hatch, M. och Schultz, M. 2002. The Dynamics of Organizational Identity. Human Relations. 
55 (8): 989–1018. doi: 10.1177/0018726702055008181. 
 
Johansson, R. 2007. Vid byråkratins gränser: om handlingsfrihetens organisatoriska 
begränsningar i klientrelaterade arbete. 3. uppl. Lund: Arkiv förlag. 
   
Kovoor-Misara, S. 2009. Understanding perceived organizational identity during crisis and 
change A threat/opportunity framework. Journal of Organizational Change. 22 (5): 494-510. 
dio: 10.1108/09534810910983460.  
 
Kvale, S. och Brinkmann, S. 2014. Den kvalitativa forskningsintervjun. 3:5. uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB.   
 
Malterud, K. 2009. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning- En introduktion. 3:1. uppl. 
Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Matlin, M. 1995. Psychology. 2. uppl. Fort Worth: Harcourt Brace.   
 
Murtagh, N., Gatersleben, B. och Uzzell, D. 2012. Self-identity threat and resistance to 
change: Evidence from regular travel behaviour. Journal of Environmental Psychology. 32 
(4): 318-326. doi: 10.1016/j.jenvp.2012.05.008 
 
Niessen, C., Swarowsky, C. och Leiz, M. 2010. Age and adaptation to changes in the 
workplace. Journal of Managerial Psychology. 25 (4): 356 - 383. doi: 
10.1108/02683941011035287 
 
Oreg, S. 2006. Personality, context, and resistance to organizational change. European 
Journal of Work and Organizational Psychology. 15 (1): 73-101. doi: 
10.1080/13594320500451247. 
 



 46 

Oreg, S., Vakola, M. och Armenakis, A. 2011. Change Recipients’ Reactions to 
Organizational Change: A 60-Year RCeeview of Quantitative Studies. The Journal of Applied 
Behavioral Science. 47 (4): 461–524. doi: 10.1177/0021886310396550. 
 
Patel, R. och Davidson, B. (2011) Forskningsmetodikens grunder. 4. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Pedeliento, G. och Kavaratzis, M. 2019. Bridging the gap between culture, identity and 
image: a structurationist conceptualization of place brands and place branding. Journal of 
Product and Brand Management. 28 (3): 348- 363. doi: 10.1108/JPBM-01-2018-1735 
  
Pitsakis, K., Biniari, M. och Kuin, T. 2012. Resisting change: Organizational decoupling 
through an identity construction perspective. Journal of Organizational Change Management. 
25 (6): 835-852. doi: 10.1108/09534811211280591. 
 
Puusa, A. 2006. Conducting Research on Organizational Identity. Electronic Journal of 
Business Ethics and Organization Studies. 11 (2): 24 - 28. 
 
Teknikföretagen. 2015. Digitaliseringens betydelse för industrins förnyelse. Stockholm.  

Tripsas, M. 2009. Technology, Identity, and Inertia Through the Lens of “The Digital 
Photography Company”. Organization Science. 20 (2): 441-460. doi: 10.1287/orsc. 
1080.0419.   
Tushman, M., Newman, W. och Romanelli, E. 1986. Convergence and Upheaval: Managing 
the Unsteady Pace of Organizational Evolution. California Management review. 29- 44.  

Volkoff, O., Strong, D. och Elmes, M. 2007. Technological Embeddedness and 
Organizational Change. Organization Science. 18 (5): 832 - 848. doi: 10.1287/orsc.1070.0288 
 
Weick, K. och Quinn, R. 1999. Organizational Change and Development. Annual review of 
psychology. 50: 361-86. doi: 10.1146/annurev.psych.50.1.361 
 
Whetten, D. 2006. Albert and Whetten Revisited: Strengthening the Concept of 
Organizational Identity. Journal of Management Inquiry. 15 (3): 219-234. doi: 
10.1177/1056492606291200.  
 
Whetten, D. och Mackey, A. 2002. A social actor conception of organizational iden- 
tity and its implications for the study of organizational reputation. Business and Society. 41 
(4): 393– 414. doi: 10.1177 / 0007650302238775 
  
Yousef, D. 2000. Organizational commitment and job satisfaction as predictors of attitudes 
toward organizational change in a non-western setting. Personnel Review. 29 (5): 567–592. 
doi: 10.1108/0048348001029640



 1 

Bilagor  

 
 
1. Intervjuguider 
 
Intervjuguide för produktion 
För att denna undersökning ska utföras på ett korrekt sätt ur ett etiskt perspektiv så har vi lite 
frågor och information som du ska ta del av innan vi börjar intervjun. 
 
Sekretess och etikfrågor: 

• Du kommer i studien att vara avidentifierad. Det innebär att ditt namn inte presenteras 
i studien.  

 
• Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta deltagande om du önskar. 

 
• Syftet med undersökningen: syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för hur 

organisationsidentitet påverkas av en teknisk förändring.  
 

• Undersökningens moment och upplägg är följande: vi skriver en kandidatuppsats och 
är nu i ett stadie där intervjuer genomförs för att ta del av er uppfattning gällande 
förändringsarbetet, för att på så sätt besvara studiens syfte. Vidare kommer vi 
sammanställa data och senare presentera den i studien. 

 
• All information vi tar del av idag kommer endast användas i forskningssyfte, det vill 

säga i vår kandidatuppsats. 
 
Är detta okej för dig?  
  
Bakgrundsinformation: 

• Kan du berätta lite om dig själv och din roll på företaget? 
• Hur länge har du jobbat inom företaget? 
• Hur länge har du varit verksam inom livsmedelsbranschen?  

  
Förändringens start: 

• Kan du berätta om hur organisationsförändringen introducerades? 
• Hur upplevde du presentationen av förändringsarbetet? 
• Hur upplevde du att ledningen kommunicerade kring orsakerna till förändringen? 
• Hur upplevde du att ledningen kommunicerade hur förändringen skulle påverka 

organisationen? 
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Upplevelser och synpunkter av förändringen: 

• Kan du beskriva en vanlig dag på arbetet för dig innan förändringen? 
• Kan du beskriva en vanlig dag på arbetet för dig nu efter förändringen? 
• Vilka känslor och tankar har förändringen medfört hos dig? Hur gav du i så fall 

uttryck för dessa? 
• Stötte ni på några hinder eller svårigheter under förändringsprocessens gång? 
• Upplever du att den tekniska förändringen har påverkat din egen kompetens och 

kunskap? I så fall hur? 
  

Frågor kopplade till identitet: 
• Hur skulle du beskriva företaget innan förändringen?  
• Hur skulle du beskriva företaget idag, det vill säga efter förändringen? 
• Vad anser du särskilde företaget från andra företag innan förändringen? 
• Vad anser du särskiljer företaget från andra företag efter förändringen? 
• Upplever du att förändringen har lett till någon förändring i din roll? Exempelvis en 

förändring på din, status, frihet, lön eller trivsel? 
• Hur upplever du att förändringen har påverkat dig som medarbetare? 
• Hur upplever du att förändringen har påverkat organisationen? 
• Upplever du att trivseln på arbetsplatsen har förändrats? I så fall hur? 
• Hur uppfattar du att dina kollegors inställning till förändringen har varit? 

  
Resultat av förändringen: 

• Hur upplever du förändringens utfall? 
• Är det något du tycker borde göras annorlunda i eventuellt kommande 

förändringsarbeten? 
  
Avslutningsvis, Är det något mer du vill tillägga? 
Tack för ditt deltagande! 
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Intervjuguide för beslutsfattare   
För att denna undersökning ska utföras på ett korrekt sätt ur ett etiskt perspektiv så har vi lite 
frågor och information som du ska ta del av innan vi börjar intervjun. 
 
Sekretess och etikfrågor: 

• Du kommer i studien att vara avidentifierad. Det innebär att ditt namn inte presenteras 
i studien.  
 

• Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta deltagande om du önskar. 
 

• Syftet med undersökningen: syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för hur 
organisationsidentitet påverkas av en teknisk förändring.  

 
• Undersökningens moment och upplägg är följande: vi skriver en kandidatuppsats och 

är nu i ett stadie där intervjuer genomförs för att ta del av er uppfattning gällande 
förändringsarbetet, för att på så sätt besvara studiens syfte. Vidare kommer vi 
sammanställa data och senare presentera den i studien. 

 
• All information vi tar del av idag kommer endast användas i forskningssyfte, det vill 

säga i vår kandidatuppsats. 
 
Är detta okej för dig?  
 
Bakgrundsinformation: 

• Kan du berätta lite om dig själv och din roll på företaget? (stäm av namn, ålder och 
tjänstetitel om personen ej svarar på detta i frågan) 

• Hur länge har du jobbat inom företaget?  
• Hur länge har du varit verksam inom livsmedelsbranschen?   

 
Förändringens start: 

• Kan du berätta om hur förändringen introducerades för medarbetarna?  
• Hur upplevde du medarbetarnas reaktion vid presentationen av förändringsarbetet?  
• Hur upplever du att ni kommunicerade kring orsakerna till förändringen? 
• Hur upplever du att ni kommunicerade hur förändringen skulle påverka 

organisationen?  
 
Upplevelser & synpunkter av förändringen: 

• Vilka känslor och tankar har förändringen medfört hos dig? Hur gav du i så fall 
uttryck för dessa?  

• Stötte ni på några hinder eller svårigheter under förändringsprocessens gång?  
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Frågor kopplade till identitet: 
• Hur skulle du beskriva företaget innan förändringen?  
• Hur skulle du beskriva företaget idag, det vill säga efter förändringen?  
• Vad anser du särskilde företaget från andra företag innan förändringen?  
• Vad anser du särskiljer företaget från andra företag efter förändringen? 
• Upplever du att förändringen har lett till någon förändring i din roll? Exempelvis en 

förändring på din, status, frihet, lön eller trivsel?  
• Hur upplever du att förändringen har påverkat medarbetarna? 
• Hur upplever du att förändringen har påverkat organisationen? 
• Upplever du att trivseln på arbetsplatsen har förändrats? I så fall hur?  
• Hur uppfattar du att dina kollegors inställning till förändringen har varit? 

 
Resultat av förändringen: 

• Hur upplever du förändringens utfall? 
• Är det något du tycker borde göras annorlunda i eventuellt kommande 

förändringsarbeten? 
 
Avslutningsvis, Är det något mer du vill tillägga? 
Tack för ditt deltagande! 
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 2. Kodningsschema 
 
I kodningsschemat har benämningen av företagets produkt och annan information som kan 
avslöja företaget bytts ut för att säkerställa att företaget fortsatt är avidentifierat. Ord har bytts 
ut med X eller ersatts med annat ord som markeras kursivt i texten. Exempelvis har företagets 
produkt bytas ut mot ordet livsmedlet. 
 
Organisationens identitet 
 
Centrala egenskaper 
 

Medarbetarnas svar Kommentar Medarbetare 

“Vi är väldigt specialiserade på X produkter. 
Otroligt specialiserade på det, är vi. “ 

 
“Det är samma. Samma hastigheter, samma flöden. 

Så det har inte blivit någon skillnad [...]” 

Organisationens 
centrala produkt 

 
Oförändrad 

funktion, struktur 
och centrala produkt 

Rickard 
Åhgren 

“Det är inget speciellt. Vi kräver alltid att få den 
bästa kvalitén och det är vi bra på att få fram. Vi har 
mycket krav och mycket kontroll på hur livsmedlet 

ska se ut innan det kommer till kunden så det är 
kunden som bestämmer här.” 

 
“[...] jag tycker företaget tänker väldigt mycket på 

kunden [...]” 

Oförändrad kvalitét 
 
 
 
 
 

Tänker på kunden 

Lisa 
Fredriksson 

“[...] det är väl att vi gör så bra livsmedel. Det är väl 
därför vi är så konkurrenskraftiga på dom. Vi har ju 
ändå lett bort lite till utlandet och så och då har ju 

kunderna blivit missnöjda, och då har vi ju fått tagit 
tillbaka det. Så då känns det ju ändå som vi är 

duktiga på det vi gör.” 
 

“[...] det ju inte blivit någon skillnad.” 

Specialiserade på 
sin produkt 

 
 
 
 
 

Oförändrade 
centrala egenskaper 

Gudrun 
Johansen 

“[...] de är klart att dom har konkurrenter men man 
ser ju knappt i butiker annat än X eller X och det 

Specialiserade på 
sin produkt 

Henrik 
Olsson 
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spelar ingen roll om det är livsmedlet, men jag tror 
att de andra försöker men det är unika på det här.” 
“[...] jag tror inte så att det har förändrats så. Utan 
det är mer bara investeringen i sig själv som de var 

tvungna att göra.” 
 

“[...] jag kan inte såhär tycka att jag ser någon 
speciell skillnad så egentligen.” 

 
 
 
 

 
Oförändrade 

centrala egenskaper 

“Det är ungefär samma…”  Oförändrade 
centrala egenskaper 

Elsa Eriksson 

 
Kontinuerliga egenskaper 
 

Medarbetarnas svar  Kommentar Medarbetare 

“Mycket är viljan. Många har ju valt ett jobb här 
för att man ska slippa det. En dam här, hon 

tycker att det är tråkigt att kanske sitta på en stol 
och se på. Hon vill ju jobba.”  

 
“Vi har väl en snittålder på ungefär 55 år och 

många över 55 år. Det blir inte samma stämning 
som när man var 20 stycken 25-åringar. Det är 

klart att det blir en skillnad. “ 
 

“Det är liksom en ny funktion. Det blir inte 
riktigt det där monotona, sitta och ta det lite lugnt 

och prata med grannen, det är ju borta nu. “ 

Från manuellt arbete 
till automatisering 

 
 
 

Förändring av grupper 
och förändrad 

stämning 

 
 

Från manuellt arbete 
till automatisering 

Tom Bodin 

“[...] vi var ju bättre på att hålla jämna rader till 
exempel och vi var bättre på att ha mindre 

felpåsar innan det här automatiserade. “ 

Från manuellt arbete 
till automatisering 

Magdalena 
Oskarsson 

  

“[...] det är vissa paneler och vissa knappar som 
är nytt från hur det var på gamla sättet och hur 
man startar, det är nytt på det viset men det är 

inget som bekymrar mig. Det har bara 
tillkommit, det är mer såna här touch knappar, 

förut var det mer man vred, det är inget som jag, 
för det är likadant i X. Förut fick man slänga nu 
sitter man bara och ska trycka. Men nu talar jag 

Från manuellt arbete 
till automatisering 

Henrik Olsson 
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ju bara för mig själv, det finns säkert andra som 
kan tycka att det är ett helvete och att det är 

bättre med bara av och på.”  

“Det är ju det som den nya maskinen ska kunna 
göra, vända på X, som vi gjorde manuellt förut.”  

Från manuellt arbete 
till automatisering 

Nick 
Forsmark 

“Nej men det är ju då att man satsar på att vi, det 
blir lite mer maskinellt och robotliknande […]” 

 
“[...] då har man jobbat närmare med varann och 
mer ihop, nu har vi ju liksom lurar med headset 

så vi kan prata med varann [...]” 
 

“[...] några får gå hem och sen blir det lite 
omgrupperingar [...]” 

 
“[...] en liten oro kanske att vi inte kommer va 

just så mycket på den avdelning där man tillhör. 
Vi är ju ett stort team på 30.” 

 
“[...] samtidigt då så splittrar man ju grupperna 

då som har blivit.” 

Från manuellt till 
automatisering 

 
Längre avstånd och 

mindre kontakt 

 
Förändring av grupper 

 

 
Förändring av grupper 

 
 

Förändring av grupper 

Gudrun 
Johansen 

“[…] sen satt man på en avdelning och utförde X, 
men nu är det automatiserat sedan två veckor 

tillbaka.” 
 

“Det blir inte så många, man har varit som en 
grupp liksom. Man har ju kunnat prata med 

varandra men det kommer inte finnas det där. Vi 
är bara tre stycken, en är kanske någonstans och 

någon annan är någon annanstans. Vi har ju så att 
vi kan prata med varandra men det blir inte alls 
samma sak. Förr var vi ju åtta stycken och alla 

pratade med alla och alla var ju liksom, vi var ju 
en grupp.” 

Från manuellt till 
automatisering 

 
 

Förändring av grupper 
 

Elsa Eriksson 

“[...] jag tycker att min arbetsgrupp och jag har 
en bra jargong. Ibland så träffar jag dom här mer 
än jag träffar min familj. Det är som min familj, 
jag säger till dom att jag älskar er, men ibland 

skulle jag kunna, haha. För att ja, det är som min 
familj.” 

Sammanhållning,  
som en familj 

 
 
 
 

Lisa 
Fredriksson 
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“[...] nu har vi robots som gör kanske de två 

personer gjorde förut […]” 
 
 

“[...] för att de som är kvar har jobbat längst 
såklart och de som försvinner iväg dehär 

ungdomarna som är lite mer gnista och har lätt 
att lära sig och kan allt det här med dator och 

programmering och sånt där.” 
 
“Nu måste vi utbilda och lära oss nya maskinerna 
och de människor som är kvar, på grund av LAS 
de är mycket äldre, vi har ingen under 40. Alla är 

närmare 50 plus. ” 

Från manuellt till 
automatisering 

 
Turordningslistans 

påverkan på 
sammanhållningen 

 
 

Turordningslistans 
påverkan på 

medarbetarnas höga 
snittålder 

“[…] i en förhandling så landar man ofta i 
turordning. Vem är anställd sist, är den som 

slutar först. “ 

Turordningslistans 
påverkan på 

sammanhållningen 

Rickard 
Åhgren 

 
Särskiljande egenskaper  
 

Medarbetarnas svar  Kommentar Medarbetare 

“[...] mer tekniskt, tekniska lösningar i 
verksamheten. Mer i framkant i branschen.” 

Marknadsledande, 
teknisk utveckling 

Rickard 
Åhgren 

“[...] men det får man ju höra, från VD och sånt, 
att man måste hänga med och hitta på nya 

produkter hela tiden.” 

Innovativa  Elsa Eriksson 

“Sen att nu sista två till tre åren har vi tänkt 
jättemycket på miljö, satsat på miljö. Så det är 
bra, allt vi använder är miljövänligt. Livsmedlet 

går till biogas, alla bussar kommer köra gratis de 
här två veckorna genom allt livsmedel vi kastar 

[...]” 

Miljömedvetna Lisa 
Fredriksson 

“Jag tror inte så att det har förändrats så. Utan det 
är mer bara investeringen i sig själv som de var 

tvungna att göra.”  

Ingen förändring i de 
särskiljande 

egenskaperna 

Henrik 
Olsson 
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“[...] vi är så konkurrenskraftiga på dom. Vi har 
ju ändå lett bort lite till utlandet och så och då har 
ju kunderna blivit missnöjda, och då har vi ju fått 

tagit tillbaka det.”  

Konkurrenskraftiga Gudrun 
Johansen 

“Det är mycket bra folk som försvinner. Vi har 
gått igenom en del sånna här svängar. “ 

Tidigare 
förändringsarbetets 

konsekvenser 

Tom Bodin  

 
 
Inställning till förändring  
 
Förståelse av förändringens upphov 
 

Medarbetarnas svar  Kommentar Medarbetare 

“[...] vi försökte att prata om det högre syftet, 
att vi behöver hänga med i omvärldstakt, att vi 

behöver effektivisera oss för att vara 
kostnadseffektiva, och sen pratade vi om ännu 
mer varför utifrån ergonomin, utifrån att det är 
en hygienrisk att ta på produkter i förhållande 
till att maskiner, bara passerar maskiner, och 

att vi kan få en jämnare kvalitet om maskinerna 
gör det istället för att det är åtta individer som 

gör det. Det var våra vad och varför […]” 

Kostnads- 
effektivisering, ergonomi 

och förbättrad kvalitet 
 
 
 
 
  

Rickard 
Åhgren 

“[...] de gav absolut en orsak, för de var rackiga 
de där maskinerna de var väl ungefär som med 

robot - maskinerna men då hade ju inte jag 
börjat här, man vill ju komma ifrån det här med 

lyften och allt, så det är ju positivt så.” 

Förbättring av maskiner 
och ergonomi 

Henrik Olsson 

“[...] det var ju för konkurrensutvecklingen. “ 
 

“Maskinerna, alltså för personalen och 
kroppsligt, du satt ju i stort sett likadant i åtta 
timmar om dagen och det pallar inte kroppen 
med. Tung belastning för axlar och nacke och 

då kan man inte stå hela tiden för då sned 
belastar man. Ja det behövde verkligen nya 

maskiner. “ 

Konkurrenskraft 
 

Förbättring av ergonomi 
 

Magdalena 
Oskarsson 
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“Ett av målen är ju att få en bättre arbetsmiljö. 
Men det ligger ju mycket pengar i det hela 

också. “ 

Förbättring av ergonomi 
och 

kostnadseffektivisering 

Tom Bodin 

“Det var väl lite att vi ska konkurrera med de 
andra X och de som kör utomlands och vara 

konkurrenskraftiga på marknaden.” 
 

“Det är väl att man spar kroppen. Det 
ergonomiska.” 

Konkurrenskraft 
 
 
 

Förbättring av ergonomi 

Gudrun 
Johansen 

“[...] allt handlar om marknaden, det mesta är 
ju så att man måste hänga med. Vi har ju så 
mycket konkurrenter så det är klart att man 

måste ju få tjäna pengar […]” 

Konkurrenskraft Elsa Eriksson 

“[…] dom skulle ju dra ner på folk för att spara 
pengar såklart. “ 

Reducera kostnader Nick 
Forsmark 

 
Ansvar  
 

Medarbetarnas svar  Kommentar Medarbetare 

“[...] det ställer ju mer krav på oss att kunna köra och så. 
Men det känns ju just nu som att tre är väldigt lågt 

bemannat, eftersom allt är så stort att ha ordning på [...]” 
 

“[...] och nu har vi liksom hela det området som vi ska 
övervaka.” 

Ökat ansvar 
 
 
 

Ökat ansvar 

Gudrun 
Johansen 

“Jag tror att man måste ta mer ansvar för produktionen man 
kan inte vara lika nonchalant som man var förr. Förr kunde 
man släppa en sak och gå därifrån och någon annan kunde 
ta vid och det kan inte ske nu. Utan stannar maskinen så 

måste man sätta igång den och man måste få ansvar liksom 
eller ta ett ansvar, man kan inte, oj det här gick sönder, jag 
väntar till nästa skift kommer eftersom att dom är duktiga. 

Det kommer inte att funka då utan man måste ta mer 
ansvar.” 

 
“Om jag inte klarade av datummärkning, jag vet inte hur 

man gör med den och den slutar att funka kunde man peta 
på kompisen bredvid och den kunde fixa det. Nu står det 

Ökat ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökat ansvar 
 

Tom Bodin 
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liksom ingen bredvid direkt och hjälper till utan man måste 
få igång det.” 

“Nej det känns som det är mer nu, mycket mer. Man tar på 
sig mera ansvar. Men det är också mina kollegor på mitt 
team, de måste också ta till mer ansvar. Det blir mer.” 

Ökat ansvar Lisa 
Fredriksson 

“[…] det kommer att bli stort ansvar, det är ett stort område 
så ska man vara tre, två som alltid ska finnas på plats och en 
som ska kanske ge lite rast eller något sånt så kommer det 

att bli stort ansvar. “ 

Ökat ansvar Elsa Eriksson 

 
Upplevda möjligheter 
 

Medarbetarnas svar  Kommentar Medarbetare 

“Dom flesta hade en positiv reaktion, därför det här 
var ett arbetsmoment som har varit monotont. Inte 
med en hög belastning, men med en långvarig låg 
belastning. Som det har inneburit eftersom det har 
varit enkla moment med mycket axlar och nacke. “ 

 
“Det är positivt med en satsning, så det är egentligen 

det jag skulle säga. Att man får pengar till en 
investering gör att det blir en positiv stämning kring 

hela produkten […]” 
 

“Spännande, roligt, utveckling, satsning, inte 
avveckling, inte nedläggning, inte ineffektivitet […]” 

Positiv syn på 
förändring och 

förbättrad 
ergonomi 

 
 

Positiv syn på 
förändring 

 
 
 

Positiv syn på 
förändring 

Rickard 
Åhgren 

“[...] det är lite folk som säger att det är skönt att bli 
av med det här för axlar och så, men då sa jag att du 

ska tänka på att då kan det komma andra grejer för det 
här är ett område, ni har ju sett, det är ganska långt, 

och ska man då bara vara två personer du ska ju täcka 
jävla yta, så det kan få andra, du kan bli trött i 

fötterna, du kan få ont i knäna. Så många tycker det 
var skönt att slippa det här, men jag är inte så hundra 

på det.” 
 

Förbättrad 
ergonomi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringar, 

Henrik Olsson 
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“[...] om man investerar i så här mycket pengar som 
de gjort så är det positivt för dom som får vara kvar. 

För det tryggar ju deras, eller för mig också, för de gör 
ju inte en sån här investering utan att, för då skulle 

man gjort investeringen nån annanstans.” 

möjligheter för de 
som är kvar 

“[...] för personalen och kroppsligt, du satt ju i stort 
sett likadant i åtta timmar om dagen och det pallar inte 

kroppen med. Tung belastning för axlar och nacke 
[...]” 

 
“[...] jag är positiv till det nya.” 

Förbättrad 
ergonomi 

 
 
 

Optimistisk 

Magdalena 
Oskarsson 

“Det kommer slita mindre på folk, folk kommer att få 
mindre ont.” 

 
“[...] jag blev uttagen i en arbetsgrupp, kanske blev 

jag uppskattad för det jag kan där inne. Lite därför tror 
jag att jag kom med i gruppen och det är ju en bra 

känsla. Man får se det lite som en belöning även om 
man får jobba hårdare [...]” 

Förbättrad 
ergonomi  

 
Utveckling 
i yrkesroll 

Tom Bodin 

“[...] det blir ju inte samma belastning på axlar och 
sånt […] det är ju positivt. För vi spar ju kropparna 

[...]” 
 

“Man är glad att de investerar inför framtiden.” 
 

“[...] mer maskinellt och robotliknande och sen att vi 
spar ju kropparna, istället för att man sitter i ett X då, 

och nu kommer det ju bli när det blir färdigt mer 
övervakning bara och då spar man ju kropparna.” 

 
“[...] det är väl också ett led i utvecklingen framåt. 

Men jag tycker det känns positivt.” 
 

“[...] det är kul att få vara med på en sån här resa.” 

Förbättrad 
ergonomi 

 
Förbättrad 
ergonomi 

 
Förbättrad 
ergonomi 

 
Utveckling 

 

Utveckling 

Gudrun 
Johansen 

“Vi skulle ju få en bättre arbetsmiljö, men sen får vi 
väl se hur mycket bättre det blir [...]” 

Förbättrad 
ergonomi 

Nick 
Forsmark 



 13 

“[...] man får ont i axlarna och ryggen för de är 
mycket sortering, men det där har blivit borttaget nu 

med de nya maskinerna. Så det var positivt.” 
 

“Det är bra med förändring […]” 
 
“Det är bra för vi har tagit bort ett arbetsmoment som 

är jättejobbigt för kroppen.” 

Förbättrad 
ergonomi 

 
 

Utveckling 

Förbättrad 
ergonomi  

Lisa 
Fredriksson 

“[...] att man utvecklas, vi utvecklas ju väldigt mycket 
nu på företaget. Det är konstant projekt efter projekt 

så det är väldigt spännande faktiskt.” 
 
“[...] jag kommer lära mig något nytt, mera tekniskt än 

sitta det var ju manuellt […]”  

Kul med 
utveckling 

 
 

Utveckling av 
kompetens 

Elsa Eriksson 

 
Hot och motstånd 
 

Medarbetarnas svar  Kommentar Medarbetare 

“[...] det som var negativt var att det blir uppsägningar, 
på fem personer på varje skift. “ 

 
“[...] nu får man inte ont här uppe, men då får man ont 

där nere istället för man springer mycket.” 

Uppsägningar 
 
 

Nya 
ergonomiska 

problem 

Lisa 
Fredriksson 

“[...] sen är det klart att det alltid finns dom som 
hamnar, vet sin plats på turordningslistan, som vet att 

det här innebär troligtvis att jag inte har någon 
anställning längre.” 

Uppsägningar Rickard 
Åhgren 

“Det enda som är tråkigt är att så många blir uppsagda 
[...]” 

 
“Dom vill inte ha nya maskiner.” 

Uppsägningar 
 

Motstånd till 
automatisering 

Magdalena 
Oskarsson 

“Det kom väl upp att dom skulle säga upp folk. Det var 
väl det som inte var så skoj. Det är mycket bra folk som 

försvinner. “ 

Uppsägningar Tom Bodin 
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“[...] synd att de måste säga upp folk.” 
 

“Det vet man väl om egentligen, när det blir en ny 
investering, att nånstans när man drar in massa pengar 

då ska man ju kapa personalkostnaderna. “ 
 

“[...] vi har väl varit 250 - 300 stycken. Men nu är vi 
nere på knappt 100. Så det har ju liksom bantats ner sen 

företaget har investerat i nytt [...] 
 

“[...] att vi inte vet vad som ska komma sen, och funkar 
det här fortsätter vi banta ner ännu mer eller blir det 

moderniserat helt, det vet man inte heller hur det ser ut. 
“ 
 

“[...] vi kanske blir bortplockade så att de andra 
maskinerna går in mer […]” 

 
“Tekniken är väl inte riktigt, är man väl inte riktigt vän 

med heller så. “ 

Uppsägningar 
 

Uppsägningar 
 
 

Uppsägningar 

 
 

Ovisshet 
gällande 
framtiden 

 
 

Hot att bli utbytt 
mot maskiner 

Hot mot 
kompetens 

Gudrun 
Johansen 

“[...] sätter man in nya maskiner så är det människan 
som får försvinna.” 

 
“[...] för mig personligen var jag inte orolig för det här 
men man hörde ju att folk å vad ska hända, jag menar 

sen är det ju det här att när folk då får sluta då börjar ju 
kanske snittåldern är uppe i, vad var det jag sa 17 när 
jag kom hit, nu kanske den är uppe i 23 - 24 år. Men 

jag har ju mina 35, så för mig personligen så var jag ju 
inte orolig. Men ligger man i gränsläget där så är det ju 

klart att det blir oroligt. Så är det ju.” 
 

“[...] det blir ju människor som får sluta. Det är ju det 
som framgick, men de sa ju inte att det var X, Y, Z utan 

det blir ju från turordningslistor naturligtvis.” 
 

 
 “[...] det är vissa paneler och vissa knappar som är nytt 
från hur det var på gamla sättet och hur man startar, det 

är nytt på det viset [...] det är mer såna här touch 
knappar, förut var det mer man vred [...] andra kan 

Uppsägningar 
 
 

Ovisshet om 
uppsägning 

 
 
 
 
 
 

Uppsägningar 

 
 

Hot mot 
medarbetarnas 

kompetens 

 
 

Henrik Olsson 
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tycka att det är ett helvete och att det är bättre med bara 
av och på. ” 

 
“[...] det är klart att vissa är lite oroliga för lite nya 

arbetsuppgifter de är touchknappar, data paneler, så det 
är klart att vissa kan vara oroliga.” 

 
“[…] folk säger att det är skönt att bli av med det här 

för axlar och så, men då sa jag att du ska tänka på att då 
kan det komma andra grejer för det här är ett område, 
ni har ju sett, det är ganska långt, och ska man då bara 

vara två personer du ska ju täcka jävla yta, så det kan få 
andra, du kan bli trött i fötterna, du kan få ont i knäna. 
Så många tycker det var skönt att slippa det här, men 

jag är inte så hundra på det.” 

 
Hot mot 

medarbetarnas 
kompetens 

 
Nya 

ergonomiska 
problem 

“Dom skulle ju dra ner på folk för att spara pengar [...]” Uppsägningar Nick 
Forsmark 

“[...] det var folk som blev uppsagda, 15 till 20 
personer får ju gå. Men de har ju inte gått än, men det 

är ju lite tråkigt.” 

Uppsägningar Elsa Eriksson 

 
 
Anpassningsförmåga till förändring  
 
Anpassning 
 

Medarbetarnas svar  Kommentar Medarbetare 

“[...] vi är lite äldre sådär, det är lite svårare att 
lära sig.” 

 
“[...] det är ju nya maskiner som kommit in. Det 

är väl att vi måste lära oss nya grejer som vi 
måste lära oss ganska snabbt.” 

 
 

“Det blir väl lite, ska man klara av det.” 
 

 

Ålder, kognitiv 
förmåga 

 
Osäkerhet gällande 

egen förmåga 
 
 

Osäkerhet gällande 
egen förmåga 

Gudrun 
Johansen 
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“Ja men det här med nya maskiner man är ju i det 
här gamla, man är inte så intresserad av att lära 

sig.” 
 

“Det kanske tar lite längre tid innan det fastnar 
[…]” 

Ovilja till att 
förändras, fast i gamla 

rutiner 
 

Ålder, kognitiv 
förmåga 

 “[...] när man blir äldre är det ju svårt med 
förändringar. Jag har lärt mig det här och då 

kommer det nytt och det är lite svårare att ta in än 
när man är 20 och man tycker att det är jättekul, 

det är inte så, det är klart.”  

Ålder, anpassning Elsa Eriksson 

“Dem som är lite äldre kommer kanske inte hinna 
med riktigt. Jag vet inte exakt hur det kommer att 

spela in men de har kanske ett större problem 
med automatiseringen. Många har suttit och 
packat förhand väldigt väldigt länge och inte 

riktigt hänger med. Jag håller på och utbildar nu. 
Det kommer ju ta längre tid för dom.” 

Ålder, anpassning, fast 
i gamla rutiner 

Tom Bodin 

“Nu måste vi utbilda och lära oss nya maskinerna 
och de människor som är kvar, på grund av LAS 
de är mycket äldre, vi har ingen under 40. Alla är 
närmare 50-plus. Så det är klart att nu får man gå 
mycket mer och vara mer alert och lära sig nya 
maskiner och det här med programmering och 

sånt där. Det är många som har jobbat här i 
många år och nu börjar det märkas […]”  

 
“Så det är väldigt mycket att ta in, och jag tror 

många blir lite rädda för det.” 
 

“[...] men de är många äldre, de är mycket mer 
fast i sin gamla rutin. Så det är jag mest orolig 

för. Hur ska folk klara av de här nya 
arbetssätten.” 

 
 
“[...] vi blir av med mycket kompetens också det 
blir vi. För att de som är kvar har jobbat längst 

såklart och de som försvinner iväg det är 
ungdomarna, som har lite mer gnista och har lätt 

Ålder, 
arbetslivserfarenhet, 

kognitiv förmåga 
 
 
 
 
 

Osäkerhet gällande 
egen förmåga 

Ålder, 
arbetslivserfarenhet, 

gamla rutiner 
 
 
 
 

Ålder och 
arbetslivserfarenhet 

 

Lisa 
Fredriksson 
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att lära sig och kan allt det här med dator och 
programmering och sånt där.” 

 
“De flesta här har jobbat över 30 år. Så det är det 

att det försvinner så mycket kompetens.” 
 

“[...] desto äldre man är, man ser värre, man hör 
värre, man rör sig mycket saktare. Jag tror att den 

här nya packhallen är bra om man är snabb i 
benen.” 

 
 

 
Ålder och 

arbetslivserfarenhet 
 

Ålder  

 “[...] jag har ju bara frågat och varit med extremt 
mycket, fast jag inte behöver. Bara för att få lära 

mig. “ 

Vill lära sig, 
anpassning 

Magdalena 
Oskarsson 

“Det kan ju vissa känna en oro för att man gör fel 
[...]” 

Osäkerhet gällande 
egen förmåga 

Henrik Olsson 

 

Förändringens utfall 

Upplevt utfall  
 

Medarbetarnas svar  Kommentar Medarbetare 

“Det kommer att bli fantastiskt faktiskt när det väl 
är i ordning. Men just nu är det fortfarande kaos, 
men jag tror på det här faktiskt. Det har bara gått 
några veckor och det brukar ta någon månad. “ 

 
“[...] man tar det som det är för man vet ju att saker 
kommer att ändras så stress tycker jag inte, man tar 

det som det är. “ 

Positiv framtidssyn 
 
 
 
 

Man tar det för vad 
det är 

Elsa Eriksson 

“Vi tror att det kommer bli bra, men just nu så är 
det ju kaos.” 

 
 

“Det har gått väldigt fort, sen har det väl inte riktigt 
blivit som vi hade tänkt oss [...]”  

 
“[...] vi tyckte nog att de körde på lite för fort med 
mängd X, att de skulle ha kört kanske lite mindre 

Positiv framtidssyn, 
men missnöjd i detta 

läge 
 
 

Inte som tänkt 

Gudrun 
Johansen 
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mängd så vi hunnit ställa in och kanske sett lite 
mer. För nu kör vi ju fullt ös, och det är ju inte helt 
klart än. Så det är väl den biten man tycker liksom 

att de kunde backat lite på.” 
 
“Det är väl det att man kan ta det lite lugnt, det blir 

så hetsigt på något vis […]” 
 

“[...] ändå så pass mycket följdfel […]”  

 
 

För fort framåt 

 
 
 
 
 

För fort framåt 

 
Går inte så bra just 

nu 

“Jag tror att det kommer att bli ett bra resultat.” 
 

“Jag är positiv, jag tror på det här. Jag tror att det 
kommer att bli bättre än tidigare. Om det blir som 
vi tänkt oss blir det ju mer en övervakande roll.” 

Positiv framtidssyn 
 

Positiv framtidssyn 

Tom Bodin 

“Jag tycker det har gått bättre än förväntat. Väldigt 
positivt. Det finns alltid en fas där de sista 20 

procenten måste justeras [...]” 
 

“Vi har gjort det bra men det kan bli bättre.” 
 

 
“En sak är planeringen för att ställa in utrustningen 

och få den tekniskt, så att man kan trycka på 
startknappen, och att allt funkar 

installationsmässigt. Men själva uppstarten utifrån 
vilka resurser som krävs och hur dom ska vara och 
planering tidsmässigt, och kommunikation, det kan 

vara tydligare. “ 
 
 

“Det krävs framförallt en mer detaljerad 
bemanningsplan [...]” 

Positiv till 
förändringens 

resultat 
 
Förbättring krävs vid 
vissa områden 
 
Förbättring krävs vid 
vissa områden 

 
 
 
 
 

Förbättring krävs vid 
vissa områden 

Rickard 
Åhgren  

“Man känner att allting ska gå fort men så är det 
inte egentligen, vi ska inte behöva stressa. Men det 
är lätt att man gör det. För kanske tre veckor sedan 

Stressigt, går inte så 
bra nu 

Lisa 
Fredriksson 
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hade vi en svinnsiffra på inkörning på kanske X–
kilo. Nu är vi uppe i X ton. Så det är liksom, folk 

får lite panik.” 
 

“Jag tror det är både stress och oro. Det positiva 
kommer sen kanske, men nu, det känns lite 

oroligt.” 
 

“Jag tror fortfarande inte vi kommer klara så stort 
arbetsområde med bara tre personer, det tror jag 
inte. Om vi fortfarande har så här stora spill i de 

olika områdena... nej det känns inte positivt. Men 
det får vi förhandla om, och då kommer företaget 

se det såklart och göra något åt det. Men det är 
inget jag är orolig för, men det är klart jag tänker 
gud, om en månad måste vi klara att vara tre här, 
nu är vi sex och fortfarande inte räcker till. Så det 
är det där som, men det är klart om några månader 

kanske, förhoppningsvis, vi ber om det.” 
 

“[...] idag har jag inte haft någon frukost och jag 
var bara iväg snabbt in på lunch och sen iväg in 

igen.” 
 

“[...] man går mycket med tunga container att 
tömma, när de är fulla med livsmedel är de 

jättetunga, de väger över X kilo. De är på hjul 
såklart men det blir fortfarande tungt. Det blir 

problem med det vi kastar i, det blir fullt och vi kan 
inte kasta, det blir mycket X på golvet. Det är just 

det där att det blir mycket spill.” 
 

“[...] man räcker inte till.” 
 

“Arbetsdagen har blivit sämre, tiden räcker inte till. 
Det är så jag upplever det. Men det är konstigt om 

det inte skulle vara såhär. För det är en jättestor 
förändring. Det är många saker som behöver 

förbättras. Men man försöker ta en dag i taget.” 
 

“[...] jag tycker det har gått jättebra. Nu märker vi 
saker som fortfarande kan förändras, men det är 

inget konstigt.” 

 
 
 
 
 

Stress och oro 

 
 

Underbemannade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stressigt 

 
 

Tungt arbete, 
mycket svinn 

 
 
 
 
 

Stressigt 

Stressigt 
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“Om jag ska vara ärlig, den här gången har det gått 

bättre än förr.” 

Allt har inte fallit på 
plats 

 
 

Positiv till 
förändring på sikt 

“[...] nu har vi ju kört så kort tid, men jag hoppas ju 
att utfallet blir så att vi kommer tillbaks till den 

nivån när vi körde på gamla sättet.” 
 

“Men jag tyckte ju om det gamla sättet för att det 
här är lite stressigt, men det är väl så i början. “ 

Förväntningar 
 
 
 

Ökad stress 

Henrik Olsson 

“[...] hittills är det ju ingen förbättring, men det 
kanske blir.” 

 
“Just nu är det ju en jobbig period helt klart och det 
påverkar ju såklart humöret och aaa. Man kanske 

inte alltid drar en vits om man säger så.” 
 

 “[...] det är en klar försämring [...]” 
 
 

“[...] vi slängde första eller andra dagen X ton 
livsmedel på ett skift och normalt slänger vi kanske 

runt X kilo på gamla maskinerna. Så det är en 
kraftig ökning, det är ju flera tusen procent. “ 

 
“[…] vi skulle ju få en bättre arbetsmiljö men sen 

får vi väl se hur mycket bättre det blir. “ 

Försämrad stämning 
 
 

Går inte som tänkt 
 

 
Går sämre än innan 

förändringen 
 

Går sämre än innan 
förändringen 

 
 

Kritisk till hur 
utfallet kommer att 

bli 

Nick 
Forsmark 

“[...] det har inte gått bra en enda dag än så länge. 
Det har varit väldigt tungt, men man försöker hålla 
humöret uppe för att man vet att det kommer att bli 

bättre.” 
 

“[...] när jag kom var det kaos. Men sen minskade 
vi svinnet varje dag, när man minskar svinnet vet 

man att det gått bättre. Men när vi kom på 
måndagen var det kaos igen. Så att det, jaaa, det är 

nog påväg nedåt. Idag när jag gick förbi såg det 

Går inte så bra just 
nu, men optimistisk 

till framtiden 
 
 

Det går upp och ner, 
olika varje dag 

 
 

Magdalena 
Oskarsson 
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inte ut som igår, det såg mycket bättre ut idag mot 
igår. “ 

 
“Oja, betydligt mycket bättre än vad man hade 

trott. Det får jag lov att säga, vad jag hade trott i 
alla fall. Eftersom man varit med om så många 

olika och varit lite strul varje gång. “ 

 
 
 

Går bättre än 
förväntat 

 

 
 

 
 
 


