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Sammanfattning 
Titel: Vilken betydelse har internkommunikation vid förändringsarbete? – En fallstudie från 
ett medarbetarperspektiv  
Författarnamn: Emma Höglin och Ellinor Larsson 
Högskolan i Halmstad 
Termin: Vårterminen 2018  
 
I dagens samhälle är förändringsarbete något de flesta organisationer eller företag kommer att 
ställas inför. I denna studie vill vi undersöka vikten av internkommunikation vid 
förändringsarbete från ett medarbetarperspektiv och hur internkommunikationen från ledning 
och chefer kan bidra till såväl samarbetsvilja som motstånd från medarbetarnas sida. Vi har 
studerat en organisation som har genomgått ett omfattande förändringsarbete där två 
organisationer har slagits samman och en ny befattningsbeskrivning utformats. I vår studie har 
vi valt att använda oss av teori och empiri för att undersöka vårt ämnesområde. Vi har använt 
oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer för att få fram den empiri som 
kan hjälpa oss att uppnå vårt syfte. Vi har valt att utgå från följande frågeställningar: 
 

• Hur kommunicerades förändringsarbetet inledningsvis till medarbetarna?  
• Hur upplevs implementeringen av det nya arbetssättet av medarbetarna?  
• Vilka lärdomar har förändringsarbetet medfört? 

 
Resultatet visar att internkommunikationen varierade under förändringsprocessen från att vara 
tydlig gällande mål och syfte till att bli otydlig i implementeringsfasen. Delaktigheten 
upplevdes som betydelsefull men inte avgörande i förändringsarbetet. Större transparens och 
ärlighet från ledningen efterlystes. 
 
Nyckelord: Internkommunikation, förändringsarbete, motstånd, delaktighet, medarbetare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
Titel: What importance does internal communication have during a period of change at a 
workplace? – A case study from a co-worker perspective 
Authors: Emma Höglin and Ellinor Larsson 
Halmstad University 
Term: Spring term 2018  
 
In today’s society change management is something most organizations and companies will 
have to face. In this study our aim is to investigate the importance of internal communication 
from a co-worker perspective and how internal communication from top management can 
contribute to corporation as well as deviance from employees/workers. We have studied an 
organization which has experienced significant change where two organizations have marched 
together and created a new organization. We have chosen to do an empirical study based on 
previous theories/studies. We have used semi structured interviews to try and prove our 
purpose. Our research questions are:  
 

• How was the change process initially communicated to the employees? 
• How does the employees feel about the implementation of the new working ways? 
• What new knowledge has the change brought with it? 

 
The results show that the internal communication varied during the process of change from 
being clear about goals and aims to become blurred in the implementation phase. Participation 
was perceived as important but not decisive in the change process. Greater transparency and 
honesty from management were called for.  
 
Keywords: Internal communication, change in work, resistance, participation, co-worker  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord  
Vi vill börja med att tacka våra respondenter som har varit ovärderliga i vår studie, utan era 
kunskaper och erfarenheter hade denna studie inte varit möjlig. Vi är otroligt tacksamma att ni 
tog er tiden att delta och vara engagerade i vårt arbete trots era intensiva scheman.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Per Sederblad för värdefull handledning och stöttning i vår 
studie från början till slut. Ditt engagemang och dina förslag har bidragit med nya idéer för vår 
studie.  
 
Slutligen vill vi säga tack till varandra för ett gott samarbete under dessa veckor. Vi har 
tillsammans skrivit denna studie och har gemensamt ansvar för dess samtliga delar.  
 
Halmstad, Maj 2018  
 
Emma Höglin och Ellinor Larsson 
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1. Inledning  
 

I detta kapitel ges en övergripande introduktion till vårt valda undersökningsområde.  
 

 
1.1	Bakgrund 
 

“Ingenting är permanent förutom förändring - Herakleitos, ca 500 f.Kr.” (Johansson & 
Heide 2008:11)   

 
Kommunikation är nyckeln till ett lyckat förändringsarbete (Johansson & Heide 2008). En 
fungerande kommunikation ligger till grund för att samtliga organisationsmedlemmar ska 
acceptera organisationens mål, syfte och vision (Heide, Johansson & Simonsson 2005). 
Internkommunikation har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna vid en förändring; då 
bristande internkommunikation kan ligga till grund för misslyckade förändringsarbeten. Ett 
förändringsarbete ser sällan likadant ut då bakgrunden till förändringen samt tolkningarna bland 
medarbetarna kan variera beroende på situation. Därför kan man inte förutspå exakt hur 
processen kommer se ut och upplevas av medarbetare. Kommunikationen blir därför en mycket 
central del för att minska oroligheter och ryktesspridning (Heide & Johansson 2008). I många 
av samhällets organisationer hörs klagomål om att kommunikationen är bristfällig då de 
anställda inte får tillräckligt med information, att ledare inte involverar de anställda och att 
beslut inte kommuniceras (Heide, Johansson & Simonsson 2005). Johansson & Heide (2008) 
beskriver att den vanligaste orsaken till förändring i organisationer är anpassning till omvärlden 
samt att vara konkurrenskraftig i en globaliserad värld. Externa förändringar påverkar i sin tur 
organisationer internt, vilket organisationer måste ta hänsyn till och anpassa sig efter; i dagens 
samhälle krävs det att organisationer ständigt förändras.  
 
Heide, Johansson & Simonsson (2005) beskriver att kommunikation är en betydelsefull och 
ytterst viktig ledningsfråga då ledare och chefer har ett ansvar för att de mål som sätts ska 
integreras i verksamheten och uppnås. När kommunikationen integreras i verksamheten  skapas 
en förståelse och därmed skapas förutsättningar för att uppnå gemensamma mål. 
Kommunikation skapar en vision av vad vi ser, hur vi uppfattar det som ska ske i framtiden 
(Heide, Johansson & Simonsson 2005). Idag har ord som förändringsprocess, turbulens och 
utveckling, flexibilitet och omorganisation blivit allt vanligare i samhället.  Ett 
förändringsarbete kommer att medföra motstånd oavsett hur det kommuniceras, planeras och 
förankras. Individer behöver trygghet, förutsägbarhet och stabilitet för annars kommer vi att 
uppfatta omgivningen och förändring som otrygg och osäker vilket leder till motstånd 
(Aronsson Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn 2012).  
 
Förändringsarbeten såsom sammanslagningar, omstruktureringar och nya mål och visioner är 
vanliga i alla organisationer såväl i offentliga som i privata organisationer (Dalfelt 2005).  För 
att lyckas med en förändring är det många faktorer som ska stämma överens; 
rekryteringsprocesser, fackliga förhandlingar och omflyttningar. De ledande chefernas attityder 
till den interna kommunikationen och de resurser man väljer att satsa på är de två viktigaste 
komponenterna för att skapa ett kommunikationsklimat som är förändringsfrämjande 
(Johansson 2011). 
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1.1.1	Problemområde 
I dagens samhälle finns det mycket forskning som gjorts angående förändringsarbete inom 
organisationer. Det har dock inte forskats lika mycket om vikten av internkommunikation vid 
en förändring i form av sammanslagning (Johansson & Heide 2008). Att kommunikation är 
viktigt i en organisation vid ett förändringsarbete vet de flesta som genomgått en sådan process. 
Det är också bristen på kommunikation som oftast är den mest bidragande faktorn till att 
förändringen inte blir framgångsrik. Trots att ledare är medvetna om att internkommunikation 
är viktig för ett lyckat resultat tycks denna hamna i skymundan (Johansson 2011). 
Kommunikationsfrågor reduceras allt för ofta till informationsspridningsfrågor vilket har sin 
grund i att många chefer och ledare har en så kallad transmissionssyn på kommunikation. 
Kommunikation ses som något som endast ska förflyttas mellan olika parter; man ser inte vikten 
av den (Johansson & Heide 2008). I många organisationer har ledare en enkel och oreflekterad 
syn angående vikten av kommunikationen vid förändringar. Många ledare eller chefer antar att 
om medarbetare bara får information om de goda skäl som ligger bakom förändringen kommer 
medarbetarna att acceptera och gå med på förändringen och det som följer med den (Falkheimer 
& Heide 2014).  
 
1.2	Syfte	&	frågeställningar 
1.2.1	Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vikten av internkommunikation vid förändringsarbete 
utifrån ett medarbetarperspektiv samt kommunikationens betydelse för implementeringens 
utfall. Vår förhoppning med denna studie är att belysa vikten av en välfungerande 
internkommunikation. Vi vill ge ett underlag som framtida ledare som ska genomföra ett 
förändringsarbete kan finna behjälpligt; vi vill visa vilka metoder man kan och bör använda sig 
av för att förändringsarbetet ska bli framgångsrikt.   
 
1.2.2	Frågeställningar 
Som grund för studien samt för att uppnå syftet har vi valt dessa frågeställningar: 

• Hur kommunicerades förändringsarbetet inledningsvis till medarbetarna?  
• Hur upplevs implementeringen av det nya arbetssättet av medarbetarna?  
• Vilka lärdomar har förändringsarbetet medfört? 

 
1.2.3	Förförståelse	
Vi går in i denna studie med en viss förförståelse för organisationen som vi studerat då en av 
författarna har tidigare erfarenhet av organisationens verksamhet. Författaren har inte varit med 
under förändringsarbetet utan kom in först efter att förändringen avslutats, vilket gör att 
författaren inte har några egna åsikter eller erfarenheter av processen. Under studiens gång har 
vi försökt att hålla oss objektiva men på grund av förförståelsen kanske inte detta är helt möjligt 
för en av författarna, vilket har vägts upp med den andra författarens utifrån-perspektiv och 
möjlighet att ha ett mer kritiskt förhållningssätt. Till grund för vår studie har vi valt att 
genomföra en studie på en organisation som har genomgått en omfattande 
organisationsförändring där två organisationer slogs samman och blev till en. Vi har även 
använt kunskap från tidigare forskning och teorier.  
 
1.3	Avgränsningar 
I denna studie har vi har valt att avgränsa oss till ett medarbetarperspektiv angående den interna 
kommunikationen vid ett förändringsarbete. Förändringsarbetet vi har valt att studera är en 
större sammanslagning av två organisationer där allt ifrån roller och befattningar till 
arbetsbeskrivningar har genomgått en omfattande förändring.  Vi har gjort denna avgränsning 
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då det inte finns tillräckligt med tid och resurser att studera den interna kommunikationen vid 
ett förändringsarbete ur ett ledningsperspektiv ej heller att studera andra typer av 
förändringsprocesser. Ytterligare en anledning till att vi har valt att fokusera på 
medarbetarperspektivet är för att kunna få en djupare bild från en aktörs perspektiv vilket inte 
hade varit möjligt om vi valt både medarbetarnas perspektiv och ett ledningsperspektiv.   
 
Vi kommer att i denna studie benämna de två organisationerna som slogs samman som 
organisation Y respektive Z och den sammanslagna nuvarande organisationen för X.  
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2. Kunskapsgenomgång 
 

I detta kapitel kommer tidigare forskning att presenteras samt de valda teorier vilka varit en 
utgångspunkt i kommande analys av resultatet.  

 
 
2.1	Teori 
2.1.1	Sändare	-	mottagare	-	modellen 
Sändare - mottagare - modellen utvecklades av Shannon och Weaver år 1949 och är en av de 
äldsta kommunikationsmodellerna (se figur nedan). Deras linjära modell av 
kommunikationsprocessen utvecklades för att beskriva hur dåtidens informationsteknologi 
förmedlade ett budskap. Modellen är uppbyggd på elementen sändare, meddelande, kanal och 
mottagare. Kommunikationen går ut på att sändaren skickar ett budskap till mottagaren; så 
kallad överföring av information. Överföring av information brukar kallas för 
transmissionssynsättet, där tyngdpunkten ligger i själva överföringen och där mottagarens 
tolkning hamnar i skymundan. (Shannon & Weaver 1949).  
 
Kommunikation enligt modellen innebär att sändaren formulerar ett budskap som ska levereras 
till mottagaren. Sändaren besitter därav makten att bestämma vilka aspekter som ska diskuteras 
och mottagaren tar emot dessa utan någon vidare form av möjlighet att påverka. Vid 
förmedlandet av ett budskap finns det dock mycket som kan störa kommunikationen vilket i 
sändare - mottagare - modellen kallas för brus. Brus kan förklaras med störningar i 
kommunikationen och dessa störningar kan påverka hur mottagaren tolkar budskapet. Brus kan 
vara allt ifrån störningar i den fysiska miljön såsom buller, tekniska problem och dålig akustik 
till störningar i språket, exempelvis att sändaren talar otydligt eller på ett sätt som mottagaren 
inte begriper. Kanalen är den källa vilken sändaren väljer att förmedla sitt budskap, exempel på 
kanaler är TV, radio, telefon och e-mail. När budskapet har nått fram till mottagaren är det upp 
till mottagaren att tolka budskapet. Att mottagaren kommer att tolka budskapet exakt som 
sändaren avsåg är relativt osannolikt, då bristen på återkoppling öppnar möjligheten för 
mottagaren att tolka budskapet på sitt eget sätt. Modellen kan därav visa på problem inom en 
organisation om budskap förmedlas och tolkas på olika sätt. Genom att inte använda sig av 
någon form av återkoppling kan sändaren inte försäkra sig om att mottagaren har förstått 
budskapet på rätt sätt. Härav är det ytterst viktigt att sändaren vid formulering av budskapet är 
tydlig och ger mottagaren ledtrådar i hur budskapet ska tolkas för att minimera ett fritt 
tolkningsutrymme. En vidareutveckling av modellen har skett där vikten av feedback mellan 
sändare-mottagare lyfts fram. Att tillföra feedback som ett komplement till modellen ger 
sändaren och mottagaren möjlighet att diskutera budskapet vilket tidigare saknats. Modellen är 
att förespråka när det handlar om konkret information såsom tid och datum för ett möte; 
budskap som är svåra att misstolka (Heide, Johansson & Simonsson 2005).  

 
Figur 1. Sändare – mottagare – modellen (egen illustrerad bild) 
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2.1.2	Lewins	modell	 
Det finns olika sorters förändringar som en organisation kan genomgå, det kan bland annat vara 
en sammanslagning, nedskärningar eller byte av ägare. Risken för organisationer som inte 
förändras och kontinuerligt utvecklas är att de kan drabbas av minskad motivation	på grund av 
att de står stilla och att de inte hänger med i utveckling och efterfrågan (Aronsson et al. 2012). 
Olika förändringar har olika dynamik och omfattas av olika svårigheter. Ledare och chefer har 
en central roll i alla typer av förändringsarbeten oavsett varför förändringen görs. I förändringar 
går det att urskilja tre faser enligt Lewins modell (Thylefors 2007) (se figur 2 nästa sida).  Kurt 
Lewin utformade den kända isbitsmodellen för att förklara de tre faserna som han anser att 
individer går igenom under en förändringsprocess. Den första fasen som vi människor går 
igenom kallas upptining, den andra fasen kallas förändring och den tredje fasen är att 
människan går igenom återfrysning (Thylefors 2007). Enligt Lewins modell måste 
organisationer tinas upp från att ha varit frysta så att den planerade förändringen kan 
genomföras. När förändringen väl är genomförd och implementerad i organisationen så ska 
organisationen åter frysas ner (Falkheimer & Heide 2014).  
 
1. Upptining 
Den första fasen handlar om motivation för förändringen, att individer inom organisationen 
som ska genomgå förändringen förbereds och får det underlag som de behöver (Thylefors 
2007). Thylefors (2007) beskriver att människan har två behov där det ena är trygghet och 
stabilitet och det andra är växt och förändring. När dessa två behov uppfylls och kombineras 
skapas motivation. I denna fas syftar Lewin på att det skall skapas en förståelse hos 
medarbetarna att en förändring är nödvändig av en eller flera anledningar. I denna fas synliggörs 
problem som finns inom organisationen (Thylefors 2007).  
 
2. Förändring  
Den andra fasen handlar om förändringen som ska genomföras. Har man i den första fasen 
lyckas uppnå en förändringsvilja är det i denna fas viktigt att snabbt påbörja förändringsarbetet. 
I denna fas strävar man därför mot att få in ett förändrat tänkande, agerande, rutiner och 
procedurer. Gamla mönster överges och ersätts eller kompletteras av de nya. I förändringsfasen 
är det vanligt att man testar, förkastar och behåller rutiner och mönster. Det är vanligt att 
medarbetarna får delta i workshops, möten och seminarier i hopp om att få en förståelse och ett 
förändrat tänkande och agerande. I denna fas är det mycket som kan ske, bland annat kan ledares 
personligheter och ledarskapsstilar förändras. Man testar det nya arbetssättet och dess rutiner 
och reflekterar över dessa. De stora svängningarna i förändringarna är ett sätt att ta sig ur det 
gamla mönstret. Denna fas symboliseras av svängningar, förändrat synsätt och mönster samt 
att förändringen ska stabiliseras och få en mer balanserad form (Thylefors 2007).  
 
3. Återfrysning  
Återfrysning enligt Lewin kan kallas stabiliserings- eller etableringsfasen. I denna fas får 
resultatet av förändringsarbetet fäste och stabiliseras i organisationen. Det har kommit nya 
arbetssätt, metoder och rutiner och dessa har blivit en självklar del av vardagen. Det viktigaste 
att ha i minnet i denna fas är att se till att förändringsarbetet får varaktiga avtryck, att mönstret 
bibehålls och blir långvarigt så att man inte faller tillbaka i gamla mönster och rutiner igen. När 
förändringarna börjar sätta sig ska man undvika att det kommer in nya förändringar då 
individer, grupper och organisationen helst ska uppleva ett jämviktsläge innan nya 
förändringsprocesser startas. Detta eftersom man ska lära känna det nya arbetssättet och uppnå 
någon form av stabilitet och trygghet. Under genomförandet av förändringsarbetet får 
medarbetare och själva förändringen stor uppmärksamhet men efter en tid när förändringen är 
genomförd och implementerad trappas uppmärksamheten oftast ner. Om det då tillkommer nya 
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förändrade krav, eller något annat som tar fokus från förändringen, kan själva 
förändringsarbetets resultat bli negativt. Viktigt är att komma ihåg att stora genomgripande 
förändringar tar tid att etablera och genomföra (Thylefors 2007).  
 

 
 

Figur 2. Lewins tre-stegs modell (egen illustrerad bild) 
 
En vidareutveckling av Lewins modell är Kotters modell som vill belysa komplexiteten en 
förändringsprocess innebär. Istället för Lewins tre steg består denna modell av åtta steg till en 
lyckad förändring vilket ger en detaljerad bild av processen (Bolman & Deal 2015). Kotters 
modell används dock inte i vår studie eftersom vår studie är begränsad och även fokuserar på 
kommunikationens betydelse vid förändringen och presenteras därför inte här.  
 
2.2	Tidigare	forskning 
2.2.1	Centrala	begrepp 
Kommunikation  
Kommunikation är ett begrepp vilket innebär att det sker en överföring av information från en 
punkt till en annan; sändare-mottagare. Kommunikation i denna studie kommer att bygga på en 
meningsskapande syn på kommunikation; där kommunikation är a och o i en organisation 
(Heide, Johansson & Simonsson 2005).  
 
Internkommunikation 
Internkommunikation omfattar en rad olika former av kommunikation vilka Richmond och 
McCroskey i Heide, Johansson & Simonsson (2005) har delat in i sex funktioner; informativa, 
regulativa (med regulativ internkommunikation menas all kommunikation som gäller allt ifrån 
organisationens regler till värderingar), integrerande (integration handlar om hur man 
kommunicerar olika typer av uppgifter och gemensamma mål), ledningsrelaterade, övertalande 
samt socialiserande. Internkommunikation omfattar all kommunikation som sker inom en 
organisation mellan dess medlemmar (Heide, Johansson & Simonsson 2005). 
Internkommunikation i denna studie kommer att beröra ovanstående former samt den 
kommunikation som för meningsskapande i organisationer.  
     
Organisation  
Organisation är en struktur av olika individer som utför olika arbetsuppgifter. I den traditionella 
synen på organisation utgår man från arbetsfördelning och specialisering för att uppnå ett givet 
mål. En organisation bildas när olika delar uppnår en hög grad av samverkan sinsemellan. I en 
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organisation är individer utbytbara och en organisations utformning och mål kan förändras över 
tid (Heide, Johansson & Simonsson 2005).  
 
Delaktighet  
Delaktighetsbegreppet kommer från engelskans “participation” och innebär att vara en del i en 
aktivitet, ett sammanhang eller relation. Att ha möjlighet att påverka och ha inflytande över sin 
egen situation och i ett större sammanhang (Svensson, Aronsson, Randle & Eklund 2008). 
 
Förändringsarbete   
Förändringsarbete omfattar en rad olika områden och kan handla om allt ifrån förändrade 
beteendemönster inom en organisation, verka för att uppnå utmanande mål, nya 
arbetsprocesser, sammanslagningar eller arbetssätt. Förändringsarbete kan både innefatta 
mindre förändringar inom en organisation eller handla om stora övergripande förändringar 
(Dalfelt 2005).  
 
Motstånd  
Motstånd innebär att någon tyngs av tveksamhet och ifrågasättande av mål och konsekvenser 
av exempelvis en förändring. Motstånd anses oftast som något negativt när det handlar om 
motstånd i en förändringsprocess men motstånd kan också verka för en positiv sak då det kan 
ses som att man är delaktig och engagerad i en fråga eller sak (Dalfelt 2005). 
 
Medarbetare  
Medarbetare är en individ som är medlem i en viss given organisation som inte har ett chefs- 
eller ledningsansvar. Medarbetaren verkar för organisationens mål och har arbetsuppgifter 
denne måste genomföra (Heide, Johansson & Simonsson 2005).  
 
2.2.2	Kommunikation 
2.2.2.1	Internkommunikation 
Internkommunikation och dess betydelse för och inom organisationer har fått mer erkännande 
på senare år och är en av de mest växande specialiseringarna inom kommunikationshantering 
(Tkalac Vercic, Vercic & Sriramesh 2012). Internkommunikation har en rad olika innebörder 
som syftar till att medarbetarna har den information de behöver för att kunna utföra sitt arbete 
på ett tillfredsställande sätt. Internkommunikation har studerats och utvecklats under hela 1900-
talet och har sina rötter i amerikanska teorier. I en omfattande studie av Tkalac Vercic, Vercic 
& Sriramesh (2012) undersöks vikten av internkommunikation och dess definition, parametrar 
och framtid. I artikeln presenteras deras resultat av en Delphi studie av de elva medlemmarna i 
Federation of European Business Communications Associations (FEIEA). 
Internkommunikation definierades av respondenterna i studien som all form av kommunikation 
inom organisationen och skulle verka motivationsskapande, samt att kommunikation är en 
ledningsfunktion (Tkalac Vercic, Vercic & Sriramesh 2012). 
 
Kunskap som är viktig att besitta för att uppnå en bra internkommunikation bygger i grund och 
botten på att kommunikationen inom organisationen fungerar på ett bra sätt överlag mellan 
medarbetare och chefer. Studien av Tkalac Vercic, Vercic & Sriramesh (2012) kom fram till att 
kommunikationsfärdigheter som var bra att besitta var kunskap i flera språk (att kunna tala och 
skriva), att hålla presentationer, att ha grundläggande kunskap om organisering och psykologi 
samt förståelse för olika kulturer. En välfungerande internkommunikation är ytterst viktig för 
att motivera, behålla och attrahera medarbetare. I ett förändringsarbete är de ledande chefernas 
attityder till den interna kommunikationen och de resurser som de väljer att satsa på de två 
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avgörande förutsättningarna för ett kommunikationsklimat som är förändringsfrämjande 
(Johansson 2011).  
	
2.2.2.2	Kommunikation	mellan	chefer	och	medarbetare	under	ett	förändringsarbete	
Den första frågan som vanligtvis uppstår för medarbetaren i ett förändringsarbete är hur det 
kommer att påverka dennes arbetssituation. Därför är kommunikationen mellan medarbetare 
och den närmaste chefen det viktigaste för en medarbetare under ett förändringsarbete. I 
kommunikation under, före och efter förändringsarbetet vill chefen eller ledarna nå fram till 
medarbetare med sitt budskap så att de i sin tur kan bli engagerade och motiverade till att 
genomföra förändringen. Medarbetare är under dessa omständigheter måna om att föra fram 
sina åsikter, synpunkter och vara med och påverka beslut som rör förändringen (Johansson 
2008). Johansson (2008) menar att många förändringar som fastnar på vägen eller inte får ett 
lyckat resultat avgörs av att chefer och ledare inte pratar, diskuterar, förutser och förstår vilka 
kommunikationsproblem en förändring för med sig. Falkheimer & Heide (2011) menar vidare 
att det är viktigt att ge kommunikationsstöd och kommunikationsutbildning till cheferna så de 
kan förankra information, mål, visioner och syften till medarbetare så att medarbetaren i sin tur 
känner trygghet, tillit, förståelse och engagemang. Vid ett förändringsarbete är det även ytterst 
viktigt att medarbetarna känner stöd från sina chefer samt att de har handlingsutrymme. 
Johansson (2011) beskriver sju centrala områden och begrepp för en lyckad kommunikation 
där medarbetare känner att de involveras och får förståelse och ett sammanhang. De sju 
begreppen som beskrivs är: Chefernas kommunikationsroll och trygghet, synlighet och närhet, 
förankring och delaktighet, koordinerade budskap, dialog och meningsskapande, tid för 
kommunikation och kommunikationsstöd.  
 
Vid förändringar såsom organisationsförändringar är det vanligt att medarbetare har ett stort 
behov av information och att den information som ges är riklig. Johansson (2008) har 
tillsammans med Cepaite (2008) genomfört en forskningsstudie på tre organisationer som 
genomgått ett förändringsarbete. Forskningsstudien genomfördes på Astra Zeneca, Eon och 
SCA. Gällande informationen som gavs på Astra Zeneca och Eon uppfattades denna som 
mycket svårtolkad av medarbetarna och många saknade en dialog kring informationen som 
gavs. Dialog kring förändringsprocessen är en förutsättning för meningsskapande kring ett 
omfattande förändringsarbete. Ledningens uppgift är att ansvara för att förmedla information, 
samt uppmuntra till dialog och diskussioner hos de anställda där de ska få uttrycka åsikter, oro 
och få svar på sina frågor. Är oron stor bland de anställda inom organisationen kan det bidra 
till negativa konsekvenser såsom missnöje, stress som resulterar i sjukskrivningar, motstånd 
och ryktesspridning (Johansson 2008). Kommunikationsprocessen mellan medarbetare och 
chefer/ledare är ytterst viktig för ett lyckat och framgångsrikt resultat av förändringsarbetet. I 
ett förändringsarbete ställs det höga krav på chefer och ledare. De bör tydlighetsgöra sitt eget 
och medarbetarnas kommunikationsansvar samt förankra förändringsprocessen och ge 
möjligheter för de anställda inom organisationen att kunna påverka den. Informationen som 
förmedlas bör vara öppen och riklig samt bör det finnas arrangerade möten och träffar där det 
ges möjlighet för meningsskapande, dialog, tolkningsmöjligheter och det ska ges en chans att 
tänka igenom organisationens budskap, syfte, vision, krav och mål (Johansson 2011).  
 
En annan viktig aspekt är att som ledare och chef vara synlig och delta i den informella 
kommunikationen och dess meningsskapande. Tidigare forskning som gjorts i organisationer 
om medarbetare som genomgått organisationsförändring har visat att chefer och ledare som är 
synliga för de anställda och som kommunicerar direkt och tydligt till medarbetarna i 
organisationen under förändringsarbetet tenderar att uppfattas positivt och ger mer motiverade 
medarbetare (Alvesson & Sveningsson 2008). I forskningen som gjorts på Eons medarbetare 
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saknades det synliga ledare och chefer som de kunde kommunicera direkt med vilket medförde 
en mer negativ bild av kommunikation kring förändringsarbetet. Forskningen på organisationen 
SCA visade att chefer och ledare varit synliga och att det i sin tur bidragit till en tydligare och 
enklare kommunikation vilket medfört en mer positiv inställning och syn på 
organisationsförändringen. I ett förändringsarbete ställs det inte bara krav på chefer och ledare 
utan även på medarbetarna själva. För medarbetarna har forskning visat att det är viktigt att få 
vara aktiv och bidra med synpunkter i kommunikationen angående förändringsarbetet om sådan 
möjlighet ges. Att ställa krav på hur chefer och ledare bör agera och kommunicera i 
förändringsprocessen är två andra viktiga beståndsdelar (Johansson 2008). Johansson (2008) 
beskriver också att kommunikationen som förmedlas bör överensstämma med det som faktiskt 
sker inom organisationen. Det kan få negativa konsekvenser om budskap förmedlas som inte 
stämmer överens med hur man agerar och på det viset tappar medarbetare förtroende och 
trovärdighet hos chefer och ledare minskar. Ärlighet vid förändringsarbete är därav av yttersta 
vikt. 
 
2.2.3	Förändring 
2.2.3.1	Förmedla	en	förändring 
Vid ett förändringsarbete är det ytterst viktigt att målet och visionen med förändringen 
kommuniceras ut till alla nivåer i organisationen. Organisationsförändringar är vanligt 
förekommande i dagens samhälle och för att minska risken för ryktesspridning och motstånd är 
den interna kommunikationen a och o vid organisationsförändringar. Genom att informera alla 
medarbetare om vilken typ av förändring det handlar om kan man minska risken för att den ska 
missförstås (Dalfelt 2005).  
 
Schraeder & Self (2003) hävdar att otydlig kommunikation från ledningen kan resultera i att 
medarbetarna känner stress och oro gällande deras framtida position inom organisationen. 
Kommunikationen bör därför vara extra tydlig när ledningen förmedlar en förändring samt att 
syftet med förändringen förs fram till medarbetarna. Genom att involvera medarbetarna vid en 
förändring skapas delaktighet och inflytande vilket har visat sig vara effektiva strategier för att 
få med sig alla på banan vid organisationsförändringar (Schraeder & Self 2003). Martinčič 
(2010) poängterar betydelsen av att skapa en tydlig bild av hur framtiden kommer att se ut och 
sedan förmedla denna bild till medarbetarna; oavsett om mottagaren kommer att reagera 
positivt eller negativt på budskapet. Vid förmedlandet av en förändring är det viktigt att 
beskriva vilken typ av process organisationen ska gå igenom vilket kan göras med hjälp av 
metaforer. Vid en stor och omvälvande förändring kan man tala om en slags pånyttfödelse som 
resulterar i en ny skapelse, medan en mer långsiktig förändringsprocess kan kommuniceras som 
en resemetafor där man genomgår en resa. Metaforer används för att individer på ett lättare sätt 
ska förstå och kunna ta in vad förändringen egentligen handlar om (Dalfelt 2005).  
 
Kommunikation såväl internt som externt ligger ofta till grund för organisationens mål och hur 
dessa formas, därför är det viktigt att ta vara på den kunskap varje enskild medarbetare besitter 
vid ett förändringsarbete. Genom att involvera medarbetarna i förändringsarbetet kan man 
skapa den förståelse och samsyn som ligger till grund för att organisationen ska kunna agera 
gemensamt. Organisationsförändringar kommer sällan undan ifrågasättanden från medarbetare 
gällande deras position inom organisationen. Vid förmedling av förändring är det därför ytterst 
viktigt att försöka förmedla vilka roller, ansvarsområden och beslutsvägar medarbetarna 
kommer att ha för att inte förlora eller äventyra känslan av trygghet som en yrkes- eller 
grupptillhörighet ger (Dalfelt 2005). Kommunikation är viktig i ett förändringsarbete där 
kommunikation både möjliggör och sätter gränser för hur en förändring initieras, 
implementeras och sedan används i organisationen (Cepaite 2008).  
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Alvesson & Sveningsson (2008) har försökt att peka på problem och svårigheter vid en 
organisationsförändring samt har undersökt hur förändringsarbetet är organiserat. 
Organisationskultur har visat sig vara en viktig faktor vid organisationsförändringar och något 
som är ytterst svårt att ändra på. Alvesson & Sveningsson (2008) genomförde en fallstudie på 
en organisation där det visade sig att en kulturell förändring var svår att genomföra, och är en 
avgörande faktor för att en organisationsförändring ska lyckas eller inte. Oavsett tydlig och 
engagerande ledning uppifrån visade det sig att den viktigaste faktorn var hur en större grupp 
personer agerar tillsammans för ett aktivt meningsskapande. Alvesson & Sveningsson (2008) 
kom efter sin fallstudie och litteraturläsning fram till en rad misstag som ofta görs vid en 
organisationsförändring. Att ledningen skulle vara den centrala delen är ett vanligt misstag, då 
medarbetare och alla led nedåt är av lika stor betydelse för om organisationsförändringen ska 
lyckas eller ej. Att ta för lätt på hur människor faktiskt reagerar under implementerings-
processen och ha ett för starkt fokus på planering och design är ytterligare en faktor, 
tillsammans med tron på den snabba förändringen. Komplexa fenomen såsom ledarskap och 
teamwork översätts allt för ofta som något enkelt att hantera och komplexitet i dessa begrepp 
bortses från (Alvesson & Sveningsson 2008).  
 
2.2.3.2	Byte	av	ägare	och	sammanslagning	 
Organisationer kan genomgå många olika former av förändringar där byte av ägare och 
sammanslagning av organisation är två av dessa former. Byte av ägare eller byte av ägandeform 
är en övergripande förändring där organisationen exempelvis går från offentlig till privat 
verksamhet. Byte av ägare behöver dock inte alltid handla om att en verksamhet privatiseras 
utan kan även handla om mindre förändringar, exempelvis att en liten organisation blir uppköpt 
av en större (Aronsson et al 2012). 
 
Tidigare forskning hävdar att en individs motivation och drivkraft skiljer sig åt mellan offentlig 
och privat sektor och att individer tenderar att välja arbetsplats utifrån vilken arbetsattityd de 
föredrar. Vid byte av ägandeform finns därför risken att individer inte längre känner att de kan 
handla i enlighet med sin drivkraft och motivation. Vid en privatisering av offentlig sektor har 
studier visat att både välbefinnandet och personalens trivsel på sitt arbete försämrades vid bytet. 
Å andra sidan finns det studier som visar att läkare vid ett privatiserat sjukhus rapporterat bättre 
arbetsmiljö än vid en driven offentlig förvaltning. Dessa resultat kan anses motsägelsefulla och 
forskningsläget något oklart, dock har de studier som gjorts inom området varit få vilket är 
viktigt att ha i åtanke (Aronsson et al 2012). Sammanslagning är en övergripande förändring 
där organisationen slås samman med en annan organisation eller blir uppköpt. Aronsson et al 
(2012) urskiljer två olika former av sammanslagningar; amalgamation och absorbation. 
Amalgamation innebär att en eller flera organisationer ingår ett samarbete där villkoren är 
jämförelsevis lika för alla parter och där de tillsammans bildar ett gemensamt bolag. Absorption 
innebär att en organisation helt och hållet övertar en eller flera andra organisationer vid en 
sammanslagning. Absorption tenderar i de flesta fall vara väldigt dramatiskt och villkoren är 
ojämlika mellan parterna. 
 
Vid sammanslagningar är organisationer sällan jämbördiga, vilket den starka parten kan 
utnyttja till sin fördel och detta kan få negativa konsekvenser för den svagare parten. Studier 
har visat att reaktioner såsom osäkerhet, motstånd och stress går att finna hos individer i den 
mindre organisationen vid en sammanslagning. Anledningen till att sådana känslor uppstår kan 
förklaras med social identitetsteori vilket innebär att mycket av individens identitet finns i 
organisationskulturen. Vid en sammanslagning väcks det därför en rädsla att 
organisationskulturen kommer att förändras och detta har en indirekt påverkan på individerna i 
organisationen (Aronsson et al 2012). Carrol & Harrison (2002) hävdar att för att lyckas med 
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en sammanslagning måste organisationerna effektivt integreras till en gemensam enhet. Hur 
bra motiven än må vara för en sammanslagning spelar det ingen roll om inte man lyckas med 
integreringen, organisationerna måste förstå varandras motiv.  
 
2.2.3.3	Delaktighet 
Delaktighet är ett komplext begrepp som inte har någon entydig betydelse utan tolkas och 
definieras olika. Det som tidigare och pågående forskning dock är överens om är att delaktighet 
inom en organisation har stor betydelse för om en förändring ska bli lyckad eller inte. 
Betydelsen av att de anställda upplever att de är delaktiga i ett förändringsarbete har lyfts fram 
i tidigare forskning, studier och i utvecklingsprogram som betydelsefullt.  Ordet delaktighet är 
ett centralt begrepp inom organisationslära, ledarskap och arbetsmiljö (Svensson et al. 2008). 
Delaktighet har visat sig ha stor påverkan för utvecklingsarbetet eller förändringsarbetets 
förlopp och resultat. Oftast finns det en konflikt mellan medarbetare och chefer när det handlar 
om medarbetarnas delaktighet i projekt eller förändringsarbete i en organisation. Problemet som 
kan uppstå handlar ofta om att det är betydelsefullt att medarbetare ska få vara med och ha 
inflytande i förändringsarbetet samtidigt som ledning och chefer vill känna att det är de som 
styr organisationen (Cepaite 2008).  
 
Delaktighet beskrivs som ett begrepp med fyra olika dimensioner där beslutsfattande, 
kommunikation, aktivt förhållningssätt och mänskligt hänsynstagande ingår.  För att skapa 
delaktighet kan organisationers ledning och chefer skapa informationsgrupper, anslagstavlor, 
projektgrupper och problemlösningsgrupper bland de anställda. Delaktighet är av stor vikt vid 
ett förändringsarbete då det har visat sig öka motivationen, bidra till bättre kvalité och verka för 
ett mer hållbart och lyckat resultat. Trots att delaktighet har visat sig vara en viktig ingrediens 
i ett förändringsarbete kan ledning och chefer ibland motsätta sig att blanda in de anställda i allt 
för stor utsträckning. Ledare på olika nivåer inom organisationer kan uppfatta delaktighet i ett 
förändringsarbete som ett hot mot deras möjligheter till att leda och styra sina anställda, en 
annan orsak är att det kräver mer resurser, tid och planering (Svensson et al. 2008).  
 
I forskningsstudien som Cepaite (2008) m.fl. genomfört angående delaktighet i 
förändringsprocesser framkom det tydligt i resultaten att det fanns ett glapp mellan 
förväntningarna som medarbetarna hade angående delaktigheten och vad utfallet blev. 
Medarbetarna på Astra Zeneca och SCA menade att man från ledningens sida pratat mycket 
om inflytande och delaktighet bland de anställda men att detta inte realiserats (Capite 
2008).  Svensson et al (2008) har utfört olika studier och forskning som gjorts kring betydelsen 
av delaktighet på olika organisationer i Sverige där de kommit fram till att delaktighet uppfattas 
av många som en viktig förutsättning för att lyckas med ett förändringsarbete. Dock visade det 
sig också att delaktighet kan vara svårt att upprätthålla och åstadkomma. Det visade sig att 
delaktighet kan bidra till projekttrötthet vilket kan vara ett hot mot förändringsarbetet och dess 
resultat. Att vara delaktig i ett förändringsarbete anses i stor utsträckning vara positivt bland 
medarbetare, men kan i vissa fall kännas påtvingat eller som att man utnyttjas. Man upplever 
att det ska se ut som att det finns inflytande. Därför är det mycket viktigt att medarbetare känner 
att de har ett inflytande och får den information och delaktighet som bestämts och behövs 
(Svensson et al. 2008). I forskningsstudien på SCA menade medarbetarna att de utnyttjats 
genom att de fått sitta med och diskutera och ge åsikter kring förändringen men att detta 
uppfattats som en manöver från ledningens sida för att skapa engagemang och känsla av 
delaktighet när besluten redan var fattade (Cepaite 2008).  
 
En förutsättning för att ett förändringsarbete ska bli lyckat när delaktigheten är stor är att alla 
som ingår i arbetet ska kunna delta utifrån sina förutsättningar. Att medarbetare är delaktiga 
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och att information och idéer förankras är viktigt för att förändringsarbetet ska bli lyckat och 
hållbart. De organisationer som lyckades skapa delaktighet, dialog kring förändringen och ett 
engagemang visade sig få ett bättre resultat med långsiktigt hållbara effekter (Svensson et al. 
2008).  Att det finns en bra relation mellan ledare, chefer och medarbetare där kommunikation, 
tillförlitlighet, öppenhet, frihet, självständighet och uppmuntran till delaktighet har betydelse 
för medarbetarnas uppfattning kring internkommunikationen i ett förändringsarbete (Cepaite 
2008).  
	
2.2.3.4	Motstånd		
Det finns många förutsättningar för att en organisationsförändring ska bli lyckad och bemötas 
av positivt inställda medarbetare. Ett förändringsarbete som bygger på tillit, delaktighet, 
förankring, ett bra informationsflöde, tydlighet och öppenhet bemöts och resulterar oftast i ett 
lyckat förändringsarbete (Angelöw 1991). Organisationsklimatet och den interna miljön såsom 
attityder, känslor och normer påverkar hur medarbetare tolkar och styr vad som sker i 
organisationer. Klimatet inom en organisation som är under förändring är mycket viktigt; får 
medarbetares idéer synas, höras och ges utrymme resulterar det ofta i en organisation med mer 
engagerade och positivt inställda medarbetare. Är ledning och chefer uppmuntrande till dialog, 
den interna kommunikationen öppen och medarbetares åsikter lyfts fram och tas i beaktande 
kan det resultera i viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat förändringsarbete (Cepaite 2008). 
Förändringar bemöts ofta av motstånd bland de anställda då rädsla, skepticism och avsaknad 
av förtroende, tillit och tydlig kommunikation från ledning och chefer oftast upplevs av 
medarbetare som ska genomgå ett förändringsarbete (Ahrenfeldt 2001). Det är inte ovanligt att 
organisationens anställda lyfts fram av ledningen som källan till att en förändringsprocess 
misslyckats. Forskning som gjorts visar att den viktigaste anledningen till att 
organisationsförändringar misslyckas är den mänskliga faktorn. Att de anställda blir negativt 
inställda till förändringsprocesser inom organisationer har att göra med att de sitter inne med 
tidigare erfarenheter av förändringsprocesser och att dessa erfarenheter varit negativa. En annan 
anledning till att medarbetare upplevs som negativt inställda till förändringsprocessen är att 
ledning och chefer ofta förutsätter att de anställda är negativt inställda och att de kommer att 
göra motstånd under processens gång (Johansson & Heide 2008).  
 
När medarbetare upplever att de inte får tillräckligt mycket information angående förändringens 
syfte och mål blir effekten att de själva konstruerar en realistisk bild av det som händer och 
kommer att ske. Tolkningarna kan därför komma att se annorlunda ut hos de anställda och 
resulterar därför i att felaktiga rykten sprids (Johansson & Heide 2008). Graden av motstånd 
varierar från person till person beroende på anställningens utformning och längd, hur van man 
är vid förändringar och vilken grad av tillit man känner för ledning och chefer. De som varit 
inom en organisation under en lång period upplever i högre grad tillit till organisation, chef och 
ledning än personer som varit inom organisationen en kortare tid. Graden av motstånd kan även 
variera beroende på hur genomgripande förändringen är (Angelöw 1991). En av de främsta 
anledningarna till att de anställda är tveksamma och negativt inställda till förändring är att 
kommunikationen mellan ledning, chefer och anställda upplevs som bristfällig. Behovet av 
information och dialog är ofta stort och betydelsefullt för engagemanget och inställningen till 
förändringsarbetet. Personer som känner sig bortprioriterade genom att deras kompetenser, 
kunskaper och åsikter inte tas om hand kan reagera med motstånd och ryktesspridning (Cepaite 
2008). En studie som gjorts av Bordia, Jones, Gallois, Callan & Difonzy (2006) visar att 
ryktesspridning under en förändringsprocess är vanligt förekommande. Studien gjordes för att 
se attityden hos medarbetarna i en organisation som genomgick ett förändringsarbete. 
Forskarna sammanställde rykten och studien visade att det var medarbetarna själva som var den 
största källan gällande information angående förändringsprocessens mål, vision och syfte. 
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Resultatet av studien visade att det fanns fem olika förändringsrelaterade rykten inom 
organisationen. Ryktena som spred sig bland medarbetarna var följande: rykten som gällde 
förändring av arbetsvillkor, rykten angående bakgrunden till förändringen, rykten rörande dålig 
ledning under förändring, rykten att förändringen berodde på dålig produktion samt allmänt 
skvaller. Resultatet av studien visade att det oftare var negativt skvaller än positivt samt att 
negativiteten resulterade i stress hos medarbetarna. Studien visar att ledning och chefer inom 
organisationen berörs av ryktesspridning och motstånd från medarbetarna minst en gång i 
veckan under förändringsarbetet (Bordia et al. 2006).  
 
En annan studie som genomförts på ett sjukhus i Östra USA visade att bristen på information 
och kunskap, i kombination med bristen på att ledning och chefer var öppna för medarbetarnas 
synpunkter, ledde till stort motstånd när de skulle införa ett nytt datasystem. I studien 
genomfördes observationer och intervjuer av medarbetare som varit med i 
förändringsprocessen. Många upplevde att de inte kände att de blivit involverade och hörda 
vilket resulterat i stort missnöje och motstånd till att ta sig an förändringen. De anställda på 
sjukhuset kände sig exkluderade i förändringsarbetet och menade att ledningen inte 
kommunicerade ut målet och syftet med förändringen och att det bara kom plötsligt mot dem 
utan förvarning. I intervjuerna som genomfördes i studien påpekade många av medarbetarna 
vikten av kommunikation från ledning och chefer och att bristen på kommunikation och 
vägledning gjort att de inte vetat vad som förväntats av dem. Detta ledde till oroligheter vilket 
i sin tur resulterat i att många av de anställda vägrat arbeta med det nya systemet. Under studien 
kom det fram att många av de anställda vägrat kommentera förändringen och inte velat delge 
sina åsikter kring den och istället varit tysta när ledning och chefer efter några månader velat 
ha feedback. Resultatet av studien visade att om ledning och chefer kommunicerat ut 
förändringens syfte och mål tydligt och direkt till medarbetarna samt varit öppna för diskussion, 
idéer och kritik innan förändringen påbörjats, hade det bidragit till mer positivt inställda 
medarbetare. Resultatet visade också att en öppenhet kring människors olikheter, bakgrunder, 
kompetenser och kunskaper också bör tas i beaktande för en framgångsrik förändring och lyckat 
resultat (Prasad & Prasad 2000).  
 
Den vardagliga dialogen mellan medarbetare och närmaste chef anses som betydelsefull då den 
bidrar till att skapa en gemensam bild, vision och förståelse. De anställda kan känna trygghet 
och stöd genom en fungerande interndialog då de kan berätta om sina upplevelser, rädslor och 
spekulationer kring konsekvenser som förändringen kan ge. Att ledning och chefer möjliggör 
för dialog mellan kollegor kan leda till att de bättre förstår förändringen, att oron minskar och 
att ryktesspridning och konflikter reduceras. Relationen mellan ledning, chefer och anställda 
anses ur en medarbetares synpunkt också mycket viktigt för förtroendet och trovärdigheten för 
förändringsprocessen. Att det finns ett förtroende för ledning och chefer är viktigt för att 
medarbetare ska lita på information och identifiera sig med organisationens mål med 
förändringen. Avsaknaden av förtroende ökar motståndet mot förändringar (Cepaite 2008).  
 
Konflikter är ett naturligt inslag i organisationers vardag och framkommer tydligare och oftare 
när man står inför någon typ av förändring. I en förändringsprocess behövs relationer 
upprätthållas och i största mån behöver man samverka med andra och då måste man kunna 
hantera att människor har olika åsikter samt att diskussioner, meningsutbyte och konflikter 
uppstår. Orsaker till att konflikter uppstår under ett förändringsarbete kan variera och grunda 
sig i osäkerhet, hur fördelning av resurser ser ut, brist på samarbete eller ovisshet. Motstånd 
genom att medarbetare kommer med förslag, idéer och kritik mottages inte alltid positivt av 
ledning och chefer då det i visa fall uppfattas som obekvämt för chefer att hantera (Cepaite 
2008).  
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Konflikter behöver dock inte alltid vara negativa utan en viss konfliktnivå kan främja 
förändringsarbetet. Konflikter och motstånd tyder på att medarbetare får uttrycka sina åsikter 
och tankar, detta påvisar ett engagemang för förändringen vilket är nödvändigt för att lyckas 
med förändringsprocesser inom en organisation. Finns det inte en viss nivå av motstånd eller 
konflikt kan det vara ett bevis på att medarbetare inte deltar i förändringen. Medarbetare som 
är kritiska och som uttrycker känslor och startar diskussioner ger uttryck för engagemang och 
involverar sig medan en person som inte uttrycker någonting kan tolkas som oengagerad inför 
förändringsprocessen. Konflikter och diskussioner kan också hjälpa till med att hitta fallgropar 
och identifiera problem med olika delar av förändringsprocessen vilket ledning och chefer kan 
använda i arbetet med förändringen för att få ett framgångsrikt och långsiktigt resultat (Cepaite 
2008).  
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3. Metod 

 
Detta kapitel redovisar val av metod, datainsamling, urval, hur studien genomförts, 

analysmetod, etiska överväganden samt metoddiskussion.  
 

 
3.1	Val	av	metod	 
Vårt syfte med studien är att undersöka vikten av internkommunikation vid förändringsarbete 
från ett medarbetarperspektiv och kommunikationens betydelse för implementeringens effekt. 
Vi har valt att använda oss av intervju som metod för vår datainsamling då intervjuer är lämpliga 
när man vill få en ökad kunskap om människors åsikter, erfarenheter och känslor (Denscombe 
2009). Ytterligare en anledning till att vi har valt att använda oss av intervjuer är att man får en 
mer djupgående och detaljerad data vilket inte hade varit möjligt vid användandet av kvantitativ 
metod med standardiserade svar. Genom att göra intervjuer får man en bättre insikt om 
förhållanden som råder inom en viss given miljö (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Vi valde 
att avtala tid med våra respondenter i god tid före intervjuerna då vi ville att de skulle ha tid att 
förbereda sig samt att det skapar goda förutsättningar till hög svarsfrekvens och pålitlighet 
(Denscombe 2009). Intervjuerna skedde enskilt för att varje respondent skulle ha möjlighet att 
utveckla sina svar och komma till tals. Vi genomförde intervjuerna i Göteborg och hade totalt 
sex respondenter.  
 
3.2	Datainsamling	 
I vår studie har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer då vi anser att denna 
intervjuform är bäst lämpad för att uppnå vårt syfte. I semistrukturerade intervjuer är frågorna 
förutbestämda och den som genomför intervjun har på förhand bestämt sig för vilket/vilka 
ämne/ämnen som ska behandlas. Intervjuaren använder sig av en så kallad intervjuguide (se 
bilaga 2) där alla frågor finns sammanfattade. Vi har valt att disponera intervjuguiden utifrån 
Lewins modell där vi berörde de olika faserna. Fas ett handlade om första intryck samt 
kommunikationen före organisationsförändringen, steg två handlade om kommunikationen 
under förändringsprocessen och avslutningsvis handlade steg tre om lärdomar och hur utfallet 
blev.  
 
Utifrån intervjupersonens svar har den som genomför intervjun möjlighet att sedan ställa 
följdfrågor vilka kan bidra till en djupare kunskap och förståelse. Vid intervjutillfället är det 
viktigt att låta intervjupersonen komma till tals och så utförligt som möjligt besvara de ställda 
frågorna samt att utveckla sina synpunkter, idéer och tankar (Denscombe 2009). I vår studie 
hade vi en intervjuguide med olika teman där vi mjukstartade med öppna frågor om 
respondenternas bakgrund till att sedan gå vidare med deras upplevelser av den genomförda 
förändringen. Vi använde oss av samma intervjuguide vid alla intervjutillfällena, dock varierade 
innehållet i intervjuerna beroende på information de olika respondenterna lyfte fram och ville 
diskutera.  
 
Fördelar med en semistrukturerad intervju är det är en relativt avslappnad intervjuform som kan 
liknas vid ett samtal, vilket kan få intervjupersonen att känna sig trygg i sammanhanget. 
Ytterligare en fördel vid kvalitativa intervjuer (i detta fall semistrukturerad intervju) är att nya 
frågor kan uppstå under tidens gång, vilket ger utrymme att få fram information man inte 
tidigare tänkt på (Eriksson-Zetterquist 2015 & Ahrne). Vår intervjuguide utformades utifrån 
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studiens syfte samt våra frågeställningar i uppsatsen för att säkerställa att få de besvarade på 
bästa möjliga sätt. Vi utformade frågorna så att de gav oss både direkt och indirekt information.  
      
3.3	Urval	 
Vi valde att utföra vår studie på organisation X av den anledning att de nyligen genomfört en 
omfattande förändringsprocess där två organisationer slogs samman samt att rollerna och 
arbetsbeskrivningen för medarbetarna förändrades. Forskning utförd av Ahrne & Svensson 
(2015) pekar på att om man som forskare inriktar sig på en viss miljö eller avgränsar sig till 
exempelvis en organisation finns det större chans för att få en djupare förståelse, inblick och 
kunskap. Andra fördelar är att det är mer ekonomiskt och praktiskt (Svensson & Ahrne 2015). 
En anledning till att vi valde att genomföra vår studie på organisation X var för att förändringen 
nyligen genomfördes vilket gör att de har lättare för att minnas detaljer och känslor kring 
förändringsprocessen. Vidare valde vi att fokusera på en organisation och dess medarbetare för 
att få en djup inblick, förståelse och ett så pålitligt svar som möjligt. Vår uppfattning är att det 
hade blivit svårt att få en sannelighetsenlig bild av ett förändringsarbete om man fokuserat på 
flera olika organisationer. Hade vi valt att studera flera olika organisationer och intervjuat färre 
hade svaret blivit mindre representativt för upplevelsen hos medarbetarna under 
förändringsarbetet.  
 
Urvalet av respondenterna skedde med hjälp av en kontaktperson inom organisationen vi 
genomförde studien på. Vi hade sedan tidigare bestämt oss för att studien skulle fokusera på 
medarbetarnas upplevelse kring internkommunikationen vid ett förändringsarbete. Därför hade 
vi ett kriterium till vår kontaktperson; de personer vi ville intervjua skulle vara medarbetare och 
ha varit anställda under förändringsarbetets hela förlopp. Denna typ av urval kallas selektivt 
urval vilket innebär att vi som forskare har kontakt med en person som har god insyn i det 
aktuella ämnet och som sedan tipsar om kandidater som skulle passa in i våra kriterier för vilka 
som är aktuella för vår studie (Svensson & Ahrne 2015). Vi utförde sex intervjuer med totalt 
sex medarbetare under olika tillfällen. De sex medarbetarna var anställda före 
förändringsarbetets start och var alla närvarande under hela förändringsarbetet. En studie som 
innehåller minst sex respondenter gör att säkerheten kring att det material man får fram är 
relativt oberoende av enskilda personers personliga uppfattningar (Ahrne & Svensson 2015, 
42). Bell (2006) syftar på att oavsett studien eller undersökningens storlek bör man alltid sträva 
efter att få ett så representativt urval som möjligt.  
 
För oss var det viktigt att ha ett så representativt urval som möjligt för att få en större pålitlighet, 
därav höll vi intervjuer med både män och kvinnor som hade olika anställningstid och ålder. Vi 
valde att inte fokusera på ledare eller chefer då syftet med denna studie är medarbetarnas 
upplevelse och synvinkel på den interna kommunikationen vid ett förändringsarbete. När vi 
bestämt vår avgränsning och vilka vi i samråd med vår kontaktperson kommit överens om var 
mest lämpade för vår studie, skickade vi ut ett brev om syftet med studien och varför just de 
blivit kontaktade. Efter några dagar kontaktade vi dem personligen och frågade om de ville 
medverka i studien. Därefter beslutade vi om en passande tidpunkt och mötesplats för intervjun 
för de personer som ville medverka. Vi är medvetna om att eftersom vi inte haft möjlighet att 
intervjua alla som varit med i förändringsarbetet har vi inte fått hela bilden kring den interna 
kommunikationen i förändringsarbetet som organisationen genomgått, då ett fåtal personer inte 
kan få fram den totala upplevelsen för hela organisationen. Vi anser dock att de personer som 
vi intervjuat ger en bred uppfattning då de alla varit med i förändringsarbetets hela process, är 
i olika ålder, har olika lång anställningstid samt att både män och kvinnor finns bland 
respondenterna.   
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3.4	Genomförande	av	intervjuer	 
Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplats och tog 30 - 60 minuter. Vi valde att 
genomföra samtliga intervjuer samma vecka för att ha tidigare intervjuer i färskt minne samt 
för att inte intervjuerna skulle påverkas av vår kunskapsmässiga nivå gällande de olika teorier 
som studien berör. Detta för att alla intervjuer skulle ha samma utgångsläge vid analys av dem. 
Vi använde oss av våra mobiltelefoner för att spela in intervjuerna samt förde fältanteckningar. 
Vi valde att använda oss av ljudupptagningar för att säkerställa att vi fick med allt som sades 
under intervjun. Denscombe (2009) menar att vid genomförande av intervjuer finns det många 
fördelar med att använda sig av ljudinspelningar, inte bara för att säkerställa att man fått med 
allt som sagts utan även för att stärka validiteten genom att andra forskare kan kontrollera 
materialet (Denscombe 2009). Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) hävdar att det är viktigt att 
pröva tekniken innan man genomför en intervju vilket vi förhöll oss till för att säkerställa att 
inget av vårt material skulle gå förlorat. Vidare förde vi anteckningar för att delvis säkerställa 
att allt material från intervjun ej skulle gå förlorat vid ett tekniskt missöde samt för att 
uppmärksamma uttryck och känslor från respondenterna, vilket inte framkommer lika tydligt 
vid endast en ljudinspelning. Vi gjorde även valet att inte skicka ut intervjuguiden till våra 
respondenter i förväg för att säkerställa ett så spontant och äkta svar som möjligt.  
 
När alla intervjuer var genomförda valde vi att transkribera dessa för att lära känna materialet 
på ett bättre sätt. Vidare kontrollerade vi undersökningens validitet genom att lyssna på den 
inspelade intervjun samtidigt som vi läste vår transkribering för att säkerställa att överföringen 
var korrekt. Intervjuerna analyserades sedan och materialet granskades utifrån studiens syfte 
och vad som var av betydelse (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). 
 
3.5	Analysmetod	 
Vi har valt att förhålla oss till deduktion med analytisk induktion i vår studie. Vi började studien 
med att söka efter teorier angående kommunikation i tidigare forskning. Vi valde sedan ut 
teorier vilka vi tyckte var lämpliga att använda för att besvara vårt syfte med studien. Vi 
använde oss av deduktion som bygger på att man arbetar utifrån logik vilket innebär att man 
utgår från olika teorier och utifrån dessa drar man slutsatser. Under studiens gång arbetade vi 
även med analytisk induktion vilket innebär att man utgår från observationer som gjorts i 
verkligheten och kopplar dessa till den teori som man har i sin studie. Ur det material som 
framkommit försöker man få fram regelbundenheter och koppla detta till teorier. För att besvara 
studiens syfte arbetade vi med analytisk induktion då vi inte visste vilka faktorer som skulle 
komma fram ur våra intervjuer (Svensson 2015).  
 
Då vi genomfört våra sex intervjuer under sex olika tillfällen blev vårt första steg att analysera 
vårt empiriska material genom att transkribera vårt inspelade material. Efter transkriberingen 
jämförde vi och kopplade samman transkriberingen med de fältanteckningar vi skrivit ner under 
de sex intervjuerna. Genom att transkribera intervjuer bearbetas materialet grundligt och 
ordentligt samtidigt som det finns chans att finna mönster och avvikelser med tidigare 
genomförda intervjuer. Efter att vi transkriberat och studerat våra fältanteckningar började vi 
bearbeta materialet genom att jämföra och koppla samman informationen med det som vi 
studerat i tidigare forskning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015).  
 
För att analysera kvalitativt material finns det enligt Rennstam och Wästerfors (2015) tre olika 
grundläggande arbetssätt; att sortera, att reducera samt att argumentera. Steg två i att analysera 
vårt empiriska material var att, efter att vi transkriberat vårt material, börja sortera det vi fått 
fram. Vi gjorde detta genom att försöka sortera fram det som var av betydelse för vår studie. 
Det vi fann relevant och betydelsefullt antecknade vi i ett nytt dokument för att få fram mönster 
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och att dessa delar inte skulle förbises. Genom att arbeta på detta sätt kan man få fram det som 
följer och det som bryter de mönster man funnit. När vi bearbetade materialet på detta sätt 
hjälpte det oss att finna olika detaljer som kunde kopplas till teori, begrepp och tidigare 
forskning. Svårigheten när man bearbetar materialet grundligt och ett flertal gånger är att inte 
dra egna slutsatser och att förutsättningslöst söka upp spår i materialet. Därav följer att det är 
viktigt att försöka hålla sig så objektiv som möjligt och genom att vara två eller flera personer 
som bearbetar materialet reduceras risken att dra egna slutsatser. För att försöka se till så att 
våra egna tolkningar inte styrde den empiriska datan använde vi oss utav citat från intervjuerna 
i de olika temana i analysen.  
 
Efter att vi sorterat det empiriska materialet påbörjade vi reduceringen av materialet vilket är 
det andra steget i analysen som Rennstam & Wästerfors (2015) beskriver.  I intervjuer 
framkommer det ofta mycket material som inte är användbart och relevant för de 
frågeställningar studien har, och så var det även i vårt fall. Vissa delar som var av betydelse för 
frågeställning och syfte fick dock sållas bort då vi fick svar som inte var tillräckligt målande 
och utvecklade för att kunna tydas och tolkas. Vidare påbörjades argumentationen som är det 
sista steget i analyseringen av den empiriska datan. I detta steg formuleras det insamlade 
materialet utifrån teoretiska begrepp (Rennstam och Wästerfors 2015). Vi valde dock att istället 
försöka tyda hur man kan förstå vår analys av det empiriska materialet med hjälp av våra valda 
teorier. Vi fann detta mer relevant än att formulera det utifrån teoretiska begrepp då vi i vår 
studie vill förstå den upplevda interna kommunikationen i ett förändringsarbete ur 
medarbetarnas synvinkel. Vi valde att bygga upp vårt resultat och analys av empirin efter 
Lewins modell, detta för att ge en rättfärdig bild av det som framkommit under intervjuerna då 
intervjuguiden var uppbyggd enligt modellens tre steg.  
 
3.6	Etiska	överväganden	 
I vår studie försökte vi att förhålla oss till Vetenskapsrådets “God forskningssed” och begreppen 
anonymitet och konfidentialitet. Anonymitet innebär att identiteter förblir anonyma i studien 
och att inga personuppgifter läcks. Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga tar del av 
uppgifterna (Gustafsson, Hermerén och Petterson 2011). I vår studie har vi även förhållit oss 
till nyttjandekravet vilket innebär att det material vi fått in under studiens gång inte används till 
annat ändamål än det vi hade vid inledandet av forskningen samt samtyckeskravet vilket 
innebär att deltagarna hade rätt att när som helst avsluta sin medverkan i studien om så önskades 
(Svensson och Ahrne 2015).  
 
Vi kontaktade våra respondenter innan intervjutillfällena för att säkerställa att deltagarna kände 
sig ok med att genomföra intervjun. Att intervjupersonerna skulle känna sig trygga, ha 
förtroende och tillit till oss värderade vi som ytterst viktigt och därav tog vi kontakt med 
deltagarna några dagar innan intervjutillfällena för att förklara syftet med intervjun samt hur 
den skulle genomföras. Vid intervjutillfällena informerade vi respondenterna om de fyra etiska 
principerna (se genomförande av intervjuer), att informationen kommer att hanteras varsamt 
samt deras rättighet att avbryta intervjun (Denscombe 2009). Vidare informerade vi respektive 
respondent att flera olika intervjuer kommer att hållas och att vi inte kommer att berätta för de 
vilka de andra är. Vi tog även upp att de skulle få möjlighet att godkänna de citat som vi valt 
att använda i vår empiri så att de inte skulle känna sig feltolkade eller felciterade (Svensson & 
Ahrne 2015). Vid transkribering av intervjuerna namngav vi respondenterna “respondent 1”, 
“respondent 2”, “respondent 3” och så vidare istället för deras riktiga namn för att säkerställa 
anonymiteten. Vidare använde vi oss endast av respondenternas svar i vår analys och 
sammanställning för att uppnå god forskningsetik och försökte att hålla våra egna åsikter 
utanför studien (Denscombe 2009). Vi utgår ifrån att respondenterna har varit ärliga i sina svar 
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under intervjuerna och att det stämmer överens med hur det faktiskt ser ut i praktiken, dock är 
detta inget vi kan säkerställa.  
       
3.7	Metoddiskussion	 
Det finns två typer av metoder att använda sig av inom forskning; kvantitativ och kvalitativ 
metod.  Kvalitativa studier är fördelaktiga när man utför en komplex studie som handlar om 
exempelvis känslor, beteenden och upplevelser. Kvantitativa metoder kan med fördel användas 
om man ska mäta siffror eller data samt om det exempelvis är en stor mängd människor som 
ska medverka i forskningen (Ahrne & Svensson 2015). Dessa två kan även användas i 
kombination med varandra och kallas då triangulering. Att kombinera båda metoderna hade 
gett oss en mer fullständig bild och hade kompletterat varandra men eftersom att triangulering 
är mycket tidskrävande valde vi att fokusera på kvalitativ forskning (Denscombe 2009).  
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie. Detta eftersom en kvalitativ 
metod är mest relevant då vi önskar att fånga upp djupgående reflektioner och känslor. Det 
fanns risk att vi hade missat det om vi valt kvantitativ metod då vi som forskare blir låsta till de 
frågor vi väljer att ställa i enkäten och inte kan vidareutveckla dessa (Denscombe 2009). Vidare 
tror vi att det hade varit till nackdel för vår studie om vi hade haft en kvantitativ studie då vi 
vill lyfta fram medarbetarnas åsikter och tankar kring internkommunikation under ett 
förändringsarbete. För att våra frågeställningar och syftet med studien ska kunna besvaras tror 
vi att det bäst uppnås genom att respondenterna ges mer utrymme för detaljerad beskrivning, 
därav valde vi att genomföra intervjuer som var semistrukturerade. I semistrukturerade 
intervjuer ges det utrymme att ställa följdfrågor till våra förutbestämda frågor. Vårt beslut att 
använda intervjuer för att få fram empiri var enkelt då vi anser att intervjuer ger oss möjlighet 
till att spegla den sociala verkligheten samt är fördelaktiga att använda när man ska studera 
känslor och beteenden. Ytterligare en anledning till att vi valde att använda oss av kvalitativ 
metod är att vi hade svårt att nå ut till tillräckligt många respondenter då många av medarbetarna 
som varit med under förändringsarbetets hela process slutat, var frånvarande eller inte hade 
tillräckligt med tid (Denscombe 2009).   
 
Observationer är en annan pålitlig kvalitativ metod för att få fram empiri då de inte enbart 
förlitar sig på vad utvalda respondenter svarar utan bygger på händelser som sker (Denscombe 
2009). Vi valde dock att inte använda oss av denna metod eftersom att vi ville studera hur 
medarbetare upplevt ett redan genomfört förändringsarbete. Sammanfattningsvis anser vi att 
vårt val att använda oss av en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer var mest 
adekvat med tanke på vårt syfte med studien. Vi valde semistrukturerade intervjuer vilket 
möjliggjorde djupgående reflektioner, tankar och åsikter från våra respondenter.  
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4. Resultat 

 
I denna del presenteras studiens insamlade empiri som struktureras upp efter 4 huvudteman. 

 
 
4.1	Bakgrund 
Vår empiriska undersökning har bestått av intervjuer med sex respondenter med olika bakgrund 
från de två tidigare organisationerna Z och Y som idag jobbar inom samma organisation X. 
Respondenterna bestod av tre personer från organisation Y och tre personer från organisation 
Z. Respondent 1, 2 och 3 arbetade i organisation Y, medan 4, 5 och 6 arbetade i organisation 
Z. Respondenterna hade olika lång anställningstid inom organisationerna samt olika 
befattningar. Vi intervjuade män och kvinnor i varierande åldrar. Att beakta respondenternas 
bakgrund har varit intressant och betydelsefullt för att skapa en grundläggande förståelse för 
deras upplevelse av organisationsförändringen.  
 
Gemensamt för respondenterna som tillhört organisation Z var att deras arbetsroll förändrades 
i och med att man efter förändringsarbetet arbetade i enlighet med arbetssättet som fanns inom 
organisation Y. Innan sammanslagningen av de två organisationerna arbetade man i 
organisation Y med en så kallad 360 roll vilket innebar att de anställda hade hand om och var 
ansvariga för hela sin process från start till slut. I organisation Z var processen uppdelad i 
specifika arbetsområden. Nedan beskriver respondent 1 hur uppköpet gick till och varför ett 
förändringsarbete och sammanslagning påbörjades.  
 

“... det startade med att Y la ett bud på Z och sen skulle aktieägare i Z acceptera det budet 
och det tog ganska lång tid, och sen var det vissa som inte ville acceptera men Y äger ett visst 

antal aktier i Z då kan man ju tvångsinlösa de sista.” 
 
4.2	Internkommunikation	under	hela	förändringsarbetet 
Internkommunikationen under förändringsarbetet varierade under tidens gång. Till en början 
ansåg respondenterna att kommunikationen var klar och tydlig gällande varför en 
sammanslagning skulle ske och vad förändringsarbetet gick ut på. Chefer och ledning kallade 
alla anställda till informationsmöte, både på organisation Z respektive organisation Y, där de 
fick information om att en sammanslagning skulle ske och syftet med detta. Alla sex 
respondenter var överens om att syftet med förändringsarbetet kommunicerades ut på ett klart 
och tydligt sätt från ledning och chefer utan några oklarheter. Respondent 3 berättar: 
 
“Den var tillräcklig det tycker jag och man gjorde det på en bra nivå också och informerade 
väll oss under tidens gång. Det höll ju på ungefär ett år innan det köpet liksom gick igenom 
också. Så att de började i god tid så att vi också under tiden kunde vara lite mer bekväma i 

situationen när det väl skedde.”  
 
Vidare kommunicerades det ut att de anställda inte behövde oroa sig över sina positioner inom 
organisationen, och att de skulle “sitta lugnt i båten”. Respondent 4 berättar: 
 

“... att man kunde sitta lugnt i båten plus att det var väl mer hos chefer det skulle påverka, 
alltså med positioner och sådana här grejer.” 
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Trots att kommunikationen till en början var bra och respondenterna kände att de fick 
tillräckligt med information brast den mer och mer under tidens gång, och de flesta av 
respondenterna var överens om att det var mycket information som inte längre kommunicerades 
ut. Respondent 2 berättar: 
 

“Det var väl väldigt mycket som inte kommunicerades skulle jag vilja säga.” 
 
Att inte bli informerad under tidens gång bidrog till att de flesta av respondenterna kände en 
oklarhet gällande frågor såsom vem deras chef var, hur gruppsammansättningar skulle se ut, 
när vissa saker skulle vara färdiga samt vad som förväntades av dem. Två av respondenterna 
ansåg att chefer och ledning hade kommunicerat ut en tydlig deadline gällande när saker skulle 
vara färdigt, vilket de fyra resterande inte höll med om. Respondent 3 berättar:  
 

“Jag tror att de hade en övergripande plan men den fallerade ganska rejält under tiden. 
Istället blev det såhär snabba deadlines hela tiden. Vi hann liksom inte ens tänka när det 

skulle vara nästa steg.”	 
 
Kommunikationen från den närmsta chefen ansåg respondenterna dock vara bra, de flesta av 
respondenterna kände att kommunikationen därifrån var tillräcklig under hela 
förändringsarbetets gång och att cheferna kommunicerade ut allt som de visste och kunde. 
Kommunikationen kunde dock skilja sig åt beroende på om chefen kom från gamla organisation 
Z respektive organisation Y, då de hade olika erfarenheter sedan tidigare. Organisation Y hade 
bättre koll på själva bolaget i sig och dess värderingar, då dessa var samma både innan och efter 
sammanslagningen. Värderingarna var dock något som de var väldigt tydliga med att lära ut till 
både medarbetare och chefer, speciellt till de som kom från organisation Z. Respondent 4 
berättar: 
 
“...det känns som att de jobbade väldigt mycket från värderingar, jag minns att jag sa det. Vi 
på Z hade också värderingar men det var mer att man knappt mindes deras värderingar och 
äh, men det var så tydligt med att de verkligen matade ut det och det fanns så himla många 

olika steg. Sen hur bra planerat och organiserat det var, det har jag ingen aning om. […] sen 
tror jag också att gruppen spelade in. Det var nog jätte olika vissa var superstressade över 

det där och tyckte att det var skit men jag upplevde inte det så.” 
 
4.3	Implementering	av	nytt	arbetssätt	 
Sammanslagningen av de två organisationerna medförde ett förändrat arbetssätt där 
arbetsbeskrivningen blev helt ny för organisation Z då man valde att arbeta efter organisation 
Y:s arbetsbeskrivning och metoder.  I organisation Y hade man en så kallad 360-roll vilket 
betyder att man har hand om hela sin affär från början till slut. I organisation Z delade man 
istället upp arbetsuppgifterna så att en person ansvarade för en del och en annan person för en 
annan del. När det handlar om datasystem och verktyg valde man däremot att behålla 
organisation Z:s gamla organisation vilket visade sig under förändringsarbetets gång bli väldigt 
tufft för organisation Y enligt samtliga respondenter. Respondent 2 berättar:  
 

“Det som var den stora förändringen som man inte kommunicerade ut tydligt var hur vissa 
system och sådant skulle implementeras hur snabbt det skulle ske. Vi kunde få information om 

att det här behöver göras om en vecka, så det var väldigt korta deadlines hela tiden. Hade 
man fått en plan tidigare på att nu behöver detta läggas in i systemet så hade man kunnat 

planera in det. Den kommunikationen var bristfällig.”  
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Angående hur man skulle integreras och upplevelsen av information och kunskap kring de nya 
systemen och arbetssättet berättar respondent 3: 
 
“Jag tror att det var där de tappade oss. Informationsmässigt var de jättebra fram tills att vi 
skulle lära känna varandra eller hur vi skulle arbeta. Det var liksom inte tydligt när vi kom in 
att hur länge skulle vi ha våra system och när skulle vi in i Z:s system. Det var väldigt rörigt 

första perioderna i alla fall. Så att det första halvåret var ju hemskt. Alltså verkligen hemskt.”  
 
Alla respondenterna är eniga om att det var tidskrävande, förvirrande och stressande att inte 
veta hur arbetsmetoder, roller och system skulle integreras och hur man skulle arbeta efter det. 
Alla respondenter utom en ansåg att det inte funnits en tydlig dialog och kommunikation kring 
detta. De som kom från organisation Z menar att de inte hade fått tillräcklig information om att 
deras befattningsbeskrivning skulle förändras totalt utan snarare att det skulle ske lite 
ändringar.  I och med bristen på kunskap, information, delaktighet och möjlighet att påverka 
gällande det nya arbetssättet och systemen blev en stor del av de anställda negativa till 
förändringen. Respondenterna upplever att det fanns ett märkbart motstånd till 
förändringsarbetet när sammanslagningen och implementeringen av nya arbetssätt, system och 
metoder var igång. Respondent 6 berättar:  
 

“...man kallade det ju inte för en ny befattningsbeskrivning det fanns ju inga valmöjligheter 
utan det var bara att acceptera och gilla läget. Det blir ju ganska brutalt när man helt 

plötsligt ska fokusera på 50 procent sälj och så hade man inte överhuvudtaget jobbat tidigare 
i organisation Z, så det är inte så konstigt att många inte ville vara med. Jag hade nog hellre 
sett att man hade en diskussion och dialog kring detta för det är ju faktiskt så att om man tar 
denna arbetsroll i den nya organisationen så förändrades ju den radikalt från tidigare, då 

jobbade man ju med olika personer som hade olika ansvarsområden, när vi slogs samman var 
det ett sådant fokus på sälj, sälj, sälj vilket skrämde iväg många. Jag kan verkligen inte förstå, 
befattningsbeskrivningen blev ju hel annorlunda när man började jobba med 360-rollen. Visst 
vissa saker blev bra men det ligger så mycket i vad vi ska göra och det hann och hinner vi inte 

och det är frustrerande.”  
 
Under intervjuerna framkommer det av samtliga respondenter att motstånd till 
förändringsarbete kan bero på vem du är som person sedan tidigare. Alla upplever de att vissa 
hade taggarna utåt redan från början utan att riktigt ha gett det en chans. Motståndet tror de 
handlade om att man inte riktigt visste varför man gjorde vissa saker under förändringsarbetet. 
Hade man vetat detta och ledning och chefer förklarat bättre under arbetets gång hade 
antagligen förändringen och implementeringen mottagits bättre. Alla respondenter upplever att 
de inte fick möjligheten till att vara delaktiga i beslut kring hur man ska implementera nya 
arbetssätt och metoder. De upplever också att de inte hade speciellt stort inflytande, att deras 
synpunkter förbisågs, samt att chefer och ledning inte tog deras tankar, känslor och åsikter på 
allvar. När frågan ställs om de upplever att de fick vara delaktiga i förändringens utformning 
och utveckling är de eniga om att ledning och chefer redan satt en tydlig struktur; det var på det 
sättet man skulle arbeta och de signalerade ut det väldigt tydligt.  Respondent 2, 3, 4, 5 och 6 
menar att det inte fanns några projektgrupper eller utvecklingsgrupper som medarbetarna fick 
vara delaktiga i. De är eniga om att det fanns en stor brist på delaktighet och inflytande men 
även när det handlade om motstånd så bemöttes det inte överhuvudtaget. Respondent 4 berättar:  
 

“...det sa de också väldigt tydligt att om man inte köper in på det här och man tycker att det 
känns skit och om man inte vill då är det bättre att lämna.”  
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Respondenterna är eniga i att de kände att de kunde gå till sina närmsta chefer och prata med 
dem och att de kunde besvara de flesta frågorna. Fem av sex respondenter upplever dock att om 
de var oroliga eller inte gillade det nya arbetssättet tog högre chefer och ledning inte det till sig. 
Tre av respondenterna nämner att de kände att de kunde gå och prata om det man oroade sig 
för men upplevde att det ändå inte ledde till något. De menar dock att detta egentligen inte var 
deras närmaste chefs fel utan att det snarare var högre upp som detta bestämts. Respondent 6 
berättar: 
 

“Jag tror att alla bara ville prata igenom allt och även om det avsattes tid för det så hände 
det inte.”  

 
Respondent 3 berättar:  
 

“De gjorde ingenting, de bara blundade.” 
 
4.4	Lärdomar 
I ett förändringsarbete är det sällan allt går som planerat. Under tidens gång kan det lätt uppstå 
problem eller uppkomma saker man inte räknat med. Gällande förändringsarbetet berättar 
respondenterna att det fanns många aspekter som hade kunnat göras bättre, varav mer 
stödfunktioner var en av dem. Att inte få det stöd man kände att man behövde bidrog till att 
stressen ökade, vilket kan leda till en negativ upplevelse av förändringen. Angående 
upplevelsen om huruvida man fick stöd från ledning och chefer berättar respondent 3: 
 

“Nej absolut inte. Men jag hade ny chef så det är ju också en sån grej som man måste ha 
med. Jag hade en ny chef som jag inte litade på över huvud taget.” 

 
Vidare kände respondenterna att de borde ha blivit mer involverade i förändringsarbetet för att 
känna sig mer delaktiga, vilket är en viktig lärdom att ta med sig i kommande 
förändringsarbeten. Vid sammanslagningen var det ett helt nytt arbetssätt som implementerades 
för medarbetare och chefer som kom från organisation Z, vilket ledde till att många valde att 
gå då de inte kände sig bekväma med det nya arbetssättet. Om ledning och chefer hade varit 
mer lyhörda angående vad som fungerade bra på organisation Z kanske en del hade stannat 
kvar. Trots implementeringen av det nya arbetssättet märks det dock än idag enligt 
respondenterna att man fortfarande jobbar på olika sätt, medarbetare från gamla organisation Z 
arbetar på “sitt sätt” och medarbetare från gamla organisation Y arbetar på “sitt sätt”. Att vara 
mer lyhörda gentemot sina medarbetare är en viktig lärdom som ledning och chefer bör ta till 
sig och ha i åtanke vid kommande förändringsarbeten för att implementeringen ska bli så lyckad 
som möjligt. Vidare att utbilda cheferna i det nya arbetssättet så de har goda förutsättningar att 
lära ut det nya arbetssättet till medarbetarna. Respondent 1 berättar: 
 

“…jag tror som jag sa tidigare att man i förändringsarbete där man ska lära ut nya 
arbetssätt och metoder lägga väldigt mycket tid på train the trainer. Om du är förvirrad som 
chef och inte vet riktigt vad du ska göra och känner att du får förvirrade svar från din chef 
tror jag att man blir väldigt vilsen. Så det är jätteviktigt att förankra att cheferna verkligen 

vet vad de pratar om innan de rullar ut det till medarbetare.” 
 
Respondenterna är oeniga gällande när det handlar om hur mycket planering och förarbete som 
hade gjorts innan man påbörjade förändringarna av organisationerna. Majoriteten av 
respondenterna menar att inte mycket kunnat göras annorlunda i detta stadie. De menar att det 
märktes tydligt att organisation Y hade gjort uppköp tidigare och att det var imponerande i hur 
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de skötte allt när de gäller kommunikation och integration i starten av arbetet. Respondent 4 
säger: 
 

“Nej men jag tycker ändå just att man tog detta steget och att det fanns en plan som 
kommuniceras ut, så här kommer vi att gå tillväga alltså inledningsvis då innan det blev 

operativt, men det tyckte jag ändå att; så här kommer det att gå till och så här ska vi göra och 
den här informationen kommer och vi kommer att gå igenom det här och det här och vi fick 

uppgifter som man försökte bli så involverade i så gott det gick. Jag har svårt att se vad dom 
skulle gjort annorlunda i inledningsfasen möjligt ja visst om det skulle varit ännu mer men då 

skulle folk istället blivit förbannade.” 
 
Två av respondenterna håller med de övriga respondenterna om att starten av förändringsarbetet 
var väl genomfört och planerat men att ledning och chefer antagligen inte hade funderat ut hur 
allt skulle bli och förankras. De menar att det nu i efterhand har kommit fram saker som de inte 
alls har räknat med och som ger stora problem än idag. Problemen handlar om hur man arbetar 
i systemen, att man fortfarande känner att man är två olika organisationer, att provisionsdelen 
inte fungerar och att man fortfarande inte kan få fram viktiga siffror som underlättar det dagliga 
arbetet.  
 
Ett fel som två av respondenterna lyfter fram är att chefer och ledning borde jobba mer med 
ärlighet, transparens och att kunna erkänna när något gått fel. De beskriver att mer öppenhet 
angående det som sker och beslut som fattas hade varit att önska. De anser att ledningen hade 
fått med fler medarbetare i förändringsarbetet om de hade varit mer ärliga så att medarbetare 
inte tappar förtroendet och trovärdigheten för förändringsarbetet. Respondent 5 berättar:  
 

“Ja var ärlig med saker, hellre informera och förklara saker tydligt så att vi tre månader 
senare inte kommer att bli besvikna och det är så här. Men man kan inte lura folk och folk är 

smartare än man tror och det är det som blir så extremt tydligt. Försöker man undanhålla 
saker eller liksom inte vågar eller liknande eller försöker måla över saken, det är så här vi 

fattar men det blir bara ännu värre när man inte vågar säga det och våga stå upp för det. Så 
här; det ha gått skit dåligt vi har inte alls kommit långt i det här och det har gått skit. Alla vet 

att folk kan göra misstag, alla är vi mänskliga så var ärlig.”  
 
Angående motstånd under förändringsarbetet berättar respondent 3 att hen tycker att ledning 
och chefer gjorde ett fel när de satte samman “de som var gnälligast” i en grupp. Om man 
istället hade delat upp de individer som var minst förändringsbenägna och satt de i grupper med 
individer som var mer positivt inställda till förändringen kanske man hade fått ett mer lyckat 
resultat och bättre sammanhållning och positivitet. Respondent 3 berättar:  
 
“Nej jag vet inte riktigt hur de egentligen jobbade för jag tycker att de gjorde, jag vet inte om 
de jobbade med det över huvud taget. Antingen hade de en strategi att få ut det helt eller jag 

vet inte för de gjorde ett fel enligt mig att de satte ihop de som var gnälligast tillsammans 
vilket innebär att man bara skapar sin egen verklighet som egentligen inte finns. Och då om 
man kanske delat upp de här personerna då kanske man hade kunnat påverka de på ett helt 

annat sätt om de hade fått andra arbetskamrater och arbetssätt. Och få en annan typ av 
energi hos andra, då hade det kanske blivit bättre. Men jag tror att det kan vara strategiskt 

också, jag har ingen aning men det kan vara så.” 
 
En av de viktigaste aspekterna som samtliga respondenter tar upp är vikten av tid. Fem av 
respondenterna menar att tid och fokus på individerna inom organisationen måste sättas av för 
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medarbetarna och att det enligt dem är det som har brustit i förändringsarbetet. Hade mer tid 
avsatts och att allt inte alltid skulle stressas igenom med korta deadlines hade kanske 
medarbetare varit mer positiva till processen. I början av förändringsarbetet är alla eniga om att 
det var tydlig och bra kommunikation men att det fallerade under arbetets gång. Respondent 6 
berättar:  
 
“Jag tror ändå att man måste vara mer noggranna med individerna för det tycker inte jag att 
X var. Man kan inte förvänta sig att alla rakt av ska köpa en ny befattningsbeskrivning för det 
blir en jättestor förändring och man skulle varit mer lyhörd för vad som var bra på Z och inte 
bara köpa Y:s modell. Man borde satsat mer på medarbetarna och gett dom mer tid för stöd 

och hjälp under tiden, att man kunde ta in stödfunktioner som hjälpt oss.”  
 
Som tidigare nämnt fungerande kommunikationen bra i början och respondenterna är eniga om 
att det inte hade kunnat göras annorlunda i förändringsarbetets början. Detta fallerade dock 
under tiden enligt fem av respondenterna. Respondent 2 beskriver: 
 

“Jag tror att mycket handlar om kommunikation. Det är a och o någonstans att, för 
kommuniceras det inte så blir det att då gissar man och då blir det bara en gissning sen så 

hittade man på en sanning som man själv tror är sant men som kanske inte alls är sant. Och 
då skapar man också en viss negativitet, det blir negativt på ett annat sätt. Får man klara, 

tydliga riktlinjer på hur förändringen kommer ske så tror jag att den blir bättre.”  
 
Respondent 1 anser att tid är viktigt men att man istället ska fokusera mer på cheferna så att de 
känner sig trygga i förändringsarbetet. Respondenten syftar på att det är den närmsta chefen 
som blir medarbetarnas ankare under förändringsarbetet och det är därigenom medarbetaren får 
sin trygghet. Vidare lyfts det fram att det kan hänga på cheferna om ett förändringsarbete ska 
bli lyckat eller inte. I ett förändringsarbete bör ledningen verkligen se till att ha ett bra ledarskap 
som signalerar trygghet och kunskap till medarbetarna, och de menar att det är kanske viktigare 
än vad företaget faktiskt kommunicerar ut.  
 
När det handlar om huruvida de tycker att förändringen har varit lyckad och blivit som de tänkt 
sig är fem av respondenterna tydliga med att de inte tycker det. De förväntningar de hade från 
början, där ledning och chefer gick in och berättade hur bra detta skulle bli, hur de skulle växa 
och utvecklas har inte alls blivit som de trodde. En av respondenterna berättar att för ledning 
och chefer som nu arbetar inom organisationen har det lyckats om det var en växande 
organisation man ville åstadkomma. Kulturmässigt är de alla eniga i att de inte har lyckats, fler 
än hälften har slutat och de menar att det finns en stor anledning till detta. Fem av 
respondenterna menar att de inte har satsat på medarbetarna, gett dem tid att växa in och att det 
inte funnits det stöd man behövt. De menar också att delaktigheten när det gäller integration 
och implementering helt uteslutits.  
 
Respondent 5 säger:  
 

“Jag tycker inte att de var så tydliga på att säga hur det skulle bli och om förändringen har 
blivit lyckad så har den kanske inte varit det med tanke på att hela gruppen är utbytbar, alla 

eller en väldigt stor del har slutat.”  
 
Sammanfattningsvis är alla respondenter eniga om att förändringsarbetets planeringsfas var bra 
och kan inte se vad som skulle kunnat göras annorlunda. De anser att internkommunikationen 
var bra och tydlig och att de förstod syftet med varför man skulle göra en sammanslagning. Det 
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som dock fallerade var internkommunikationen under arbetets gång där den tidigare klara 
strukturen och tidsplanen som varit tydlig och bra blev otydlig, snabb med många tvära 
vändningar. Systemen och den nya befattningsbeskrivningen blev en för stor förändring och 
detta hade kanske kunnat lösas med mer stöd, förståelse och trygghet från ledning och chefer.  
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5. Analys 

 
I detta kapitel analyseras de resultat vilka framkommit i studien. 

 
 
5.1	Respondenternas	bakgrund 
Vi valde att intervjua tre personer från organisation Y och tre personer från organisation Z, 
detta för att få en så sanningsenlig bild av förändringsarbetet som möjligt. Hade vi valt att 
exempelvis ha fem respondenter från organisation Y hade det varit större risk att vi inte hade 
fått ett lika tillförlitligt resultat. Gällande respondenternas bakgrund framkom det i studien att 
de som kom från organisation Z kände en större oro under förändringsarbetets gång. En 
sammanslagning av denna sort kan upplevas som väldigt dramatisk, att organisation Y helt tog 
över organisation Z, något som Aronsson et al (2012) kallar för absorption.  
 
I den forskning vi tidigare tagit del av hävdar Carrol & Harrison (2002) att för att lyckas med 
en sammanslagning måste organisationerna effektivt integreras till en gemensam enhet, vilket 
verkar ha misslyckats under detta förändringsarbete då de flesta respondenter anser att man 
fortfarande arbetar på två helt olika sätt. Chefer och ledning har inte lyckats integrera de två 
tidigare organisationerna med varandra. Även hur lång tid man hade varit i respektive 
organisation påverkade hur förändringsarbetet mottogs. De som hade arbetat en lång tid av sitt 
yrkesverksamma arbetsliv inom respektive organisation upplevdes av våra respondenter som 
mer motståndsbenägna till förändringen. Har man arbetat enligt samma arbetsbeskrivning 
under en längre period kan man ha svårare att ta till sig förändringar, vilket stämmer överens 
med den tidigare forskning gjord av Angelöw (1991) som vi har tagit del av.  
 
5.2	Internkommunikation	under	förändringsarbetet 
Internkommunikationen varierade, som tidigare nämnts, under tidens gång. Till en början var 
kommunikationen klar och tydlig där syfte, mål och vision kommunicerades ut till alla inom 
organisationen, vilket är ytterst viktigt för organisationens medlemmar (Schraeder & Self 
2013). Alla respondenter var överens om att de förstod syftet med förändringen och härvid hade 
ledningen gjort ett bra arbete med att informera och förbereda medarbetarna inför förändringen, 
vilket kan kopplas till Lewins första fas “upptining” som handlar om att förbereda 
organisationens medlemmar för förändringen (Thylefors 2007).  
 
Vidare visar tidigare forskning av Schraeder & Self (2013) att kommunikationen bör vara extra 
tydlig när ledning och chefer förmedlar en förändring för att undvika att medarbetare känner 
stress och oro gällande sin framtida position inom organisationen. I vår studie kan man tydligt 
se att detta stämmer då respondenterna var överens om att de till en början kände ett visst lugn 
inför förändringsarbetet då syfte, mål och vision kommunicerades ut på ett bra sätt. Vidare 
kände de dock att lugnet övergick i en oro angående deras nya roll i organisationen i takt med 
att kommunikationen brast mer och mer under tidens gång. Att kommunikationen var 
envägskommunikation fanns det inga tvivel om då det var meddelandet som kommunicerades 
ut från ledning och chefer som gällde. Härvid kan man tala om ett typexempel på 
envägskommunikation likt Shannon & Weavers sändare - mottagare - modell. Medarbetarna 
hade ingen möjlighet att påverka utan det som kommunicerades ut var det som gällde, då man 
inte använde sig av någon feedbackfunktion vilket Heide, Johansson & Simonsson (2005) 
hävdar är en viktig komponent.  
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Alvesson & Sveningsson (2008) menar att det är viktigt att som chef och ledning vara synlig 
bland medarbetare för att skapa förståelse, engagemang och positivitet till förändringen. 
Tidigare forskning som gjorts av Alvesson & Sveningsson (2008) visar att om man har en synlig 
chef och ledning genererar det i att förändringsarbetet uppfattas som positivt och att det bidrar 
till en mer öppen internkommunikation (Alvesson & Sveningsson 2008). Forskningsstudien 
som gjorts på bland annat organisationen SCA visade att deras chefer och ledning varit 
närvarande och tillgängliga under förändringsarbetet vilket medfört en mer positiv inställning, 
delaktighet och engagemang (Cepaite 2008). Respondenterna på organisation X beskriver att 
deras chefer varit närvarande och funnits nära till hands och att man kunnat gå till dem men att 
det ändå inte genererat i ett positivt resultat då de trots tillgången till chefer inte fått vara 
delaktiga eller involverade. För att den interna kommunikationen ska lyckas och bidra till ett 
lyckat förändringsarbete hävdar Johansson (2008) genom tidigare forskning att det är viktigt att 
medarbetare får vara aktiva och bidra med synpunkter angående förändringsarbetet. Att ställa 
krav på hur chefer bör agera och kommunicera är också en viktig aspekt som lyfts fram. 
Respondenterna i vår studie har ett liknande synsätt som Johansson (2008) och menar att om 
de fått vara med och komma med synpunkter hade de antagligen varit mer positiva och 
engagerade under förändringsarbetets hela process. I organisation X fanns heller ingen 
möjlighet att ställa krav på ledning och chefer då vissa av medarbetarna inte hade fått sig 
tilldelad en chef och fem av respondenterna menar att deras synpunkter inte togs i beaktande 
utan viftades bort. De menade också att de upplevde att de inte fick ha några negativa 
synpunkter angående förändringsarbetet då strukturen redan var satt och det var det som 
kommunicerades ut som gällde. Köpte man inte det uppmanades man gå från organisationen 
och hitta sig ett annat arbete.  
 
Precis som Johansson (2008) menar två av respondenterna att de känner att det hade varit till 
fördel för tilliten till chefer och ledning, men också för resultatet av förändringsarbetet, om 
chefer och ledning varit mer ärliga och kommunicerat ut även saker som gick fel istället för att 
undanhålla saker. De menar också att kommunikationen under förändringens gång var 
bristfällig och att de upplevde att de inte alltid fick information om hur processen låg till. Vidare 
att de förväntningar som de hade i början av förändringsarbetet inte stämde överens med hur 
det faktiskt blev. Johansson (2008) menar att det kan få negativa konsekvenser om budskap 
förmedlas som inte stämmer överens och att det kan påverka medarbetarnas förtroende för 
chefer och ledning.  
 
5.3	Respondenternas	upplevelse	av	det	nya	arbetssättet	 
Angående upplevelsen av det nya arbetssättet berättar respondenterna att det fanns en del 
oklarheter gällande vilka system man skulle arbeta i. Medarbetare från gamla organisation Z 
upplevde att de fick information om att arbetssättet skulle förändras, men inte att hela deras 
arbetsbeskrivning skulle förändras. Bristen på information och kunskap i kombination med 
bristen hos ledning och chefer att vara öppna för medarbetarnas synpunkter ledde till stort 
motstånd och att en del valde att lämna organisationen. Detta påminner om vad som hände i 
studien av Prasad & Prasad (2000) där de anställda motsatte sig att ta till sig ett nytt datasystem 
då de upplevde att de inte kände att de blivit involverade och hörda vilket resulterat i stort 
missnöje och motstånd. Våra respondenter berättar att de var många från gamla organisation Z 
som kände en oro över att inte veta när man skulle börja arbeta enligt de nya systemen och när 
upplärningen skulle ske. I ett förändringsarbete är det enligt den andra fasen i Lewins modell 
(Thylefors 2007) av yttersta vikt att man under förändringsarbetet ger medarbetare möjlighet 
att testa det nya arbetssättet och dess rutiner samt att man reflekterar över dessa för att få en 
förståelse och ett förändrat tänkande och agerande. I detta fall har kommunikationen brustit då 
oklarheter gällande det nya arbetssättet fanns med under hela förändringsarbetet, och bristen på 
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workshops och seminarium ledde till att medarbetare inte hade möjligheten att växa in i de nya 
systemen.  
 
Vidare fanns det även en del oklarheter kring den så kallade 360 rollen. Medarbetare från gamla 
organisation Y visste vad det innebar då de hade arbetat enligt denna modell sedan tidigare. 
Oklarheterna fanns hos medarbetare som kom från gamla organisation Z då detta var ett helt 
nytt sätt för dem att arbeta. Tidigare hade medarbetare från gamla organisation Z arbetat enligt 
olika arbetsbeskrivningar där man hade specifikt ansvar gällande en viss process. I den nya 
organisationen kom alla att ha samma arbetsbeskrivning vilket innefattade nya arbetsuppgifter 
som medarbetare från organisation Z inte tidigare haft i sin arbetsbeskrivning. Den nya 
arbetsbeskrivningen medförde att en del valde att sluta. De kände att den inte stämde överens 
med den trygghet som en yrkes- eller grupptillhörighet ger, vilket är av yttersta vikt enligt 
Dalfelt (2005). Trots att det fanns en del oklarheter gällande det nya arbetssättet var, enligt våra 
respondenter, de flesta till en början positivt inställda till sammanslagningen då detta var något 
som organisation Y hade gjort tidigare. I och med att det inte var första gången organisation Y 
gjort ett uppköp eller genomfört ett förändringsarbete trodde de flesta att de skulle lyckas ro 
skeppet i land och man hade höga förväntningar. Under tidens gång växte dock oro och 
motstånd från medarbetarnas sida, och bristen på stöd var en avgörande faktor. Att ha möjlighet 
att påverka och ha inflytande över sin egen situation och i ett större sammanhang är av yttersta 
vikt enligt Svensson et al (2008) vilket här tyvärr gick förlorat. Tron på den snabba lösningen 
är ett vanligt misstag ledning och chefer gör enligt Alvesson & Sveningsson (2008) vilket våra 
respondenter upplevde under förändringsarbetet i form av korta och snabbt beslutade deadlines.  
 
5.4	Lärdomar	kring	förändringsarbetet 
Johansson (2011) menar att det är viktigt att utbilda chefer i kommunikation så att de kan 
förankra information på ett bra sätt till sina medarbetare. Respondent 1 lyfter fram detta som 
en av de viktigaste sakerna man bör tänka på när man ska genomföra förändringsarbete. Vidare 
menar övriga respondenter att det är viktigt att ledningen satsar mer på individen; chef som 
medarbetare. Vidare poängterar respondent 6 att man bör satsa mer på medarbetarna i ett 
förändringsarbete, man kan inte bara se till helheten utan man måste gå ner på individnivå, om 
man inte lyckas engagera medarbetarna blir det inte ett lyckat resultat av 
organisationsförändringen. Detta bör framtida chefer och ledare som ska genomföra ett 
omfattande förändringsarbete tänka på. 
 
Två av respondenterna upplevde att det saknades en dialog kring informationen som gavs ut, 
vilket liknar upplevelsen medarbetarna hade på Astra Zeneca och Eon som även de genomgått 
en organisationsförändring (Johansson 2008). Respondenterna tar upp att ledning och chefer 
skulle varit mer ärliga och öppna kring det som skedde under processens gång. De upplevde 
också att den information som gavs ut under processens mitt var svårtydd och att det gjorde 
många medarbetare missnöjda och minskade förtroendet för ett lyckat förändringsarbete. 
Johansson (2008) beskriver att dialog kring förändringsarbetet är en förutsättning när det 
handlar om meningsskapande. Ledning och chefers uppgift är att uppmuntra till dialog och 
diskussioner där de anställda får möjlighet till att uttrycka åsikter och oro. Enligt fem av 
respondenterna saknades detta och de menar att om detta funnits hade det antagligen resulterat 
i ett mer framgångsrikt och lyckat förändringsarbete. I forskningsstudien hos de tre 
organisationerna som genomförts av bland annat Cepaite (2008) angående delaktighet lyfter 
respondenterna fram att det är av yttersta vikt. Fem av våra sex respondenter upplevde att det 
fanns ett tydligt glapp mellan förväntningarna angående delaktigheten under förändringsarbetet 
och vad utfallet faktiskt blev. Respondenterna lyfter fram att chefer sagt att de får uttrycka 
åsikter, tankar och idéer men respondent 2 menar att det bara var något de sa som egentligen 
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inte hade någon inverkan. Detta kan liknas vid studien som bland annat forskaren Capite (2008) 
utförde på SCA och Astra Zeneca där ledningen pratade om inflytande och delaktighet bland 
de anställda men att det inte praktiserades.  
 
Svensson et al (2008) lyfter fram genom tidigare studier och forskning att delaktighet är en 
viktig förutsättning för att lyckas med ett förändringsarbete. Enligt samtliga respondenter i 
organisation X hade delaktighet varit till en stor fördel för att lära känna de nya systemen, 
arbetsmetoderna, cheferna och den nya organisationen. Alla respondenterna lyfter fram att 
graden av motstånd till förändringsarbetet varierar från person till person. I deras gamla 
organisationer före sammanslagningen så berodde det på hur länge man varit inom 
organisationen. De personer som hade varit anställda länge visade upp en större grad av 
motstånd och missnöje vilket också Angelöw (1991) diskuterar. Angelöw (1991) tar också upp 
att en av de främsta anledningarna till att de anställda är tveksamma och negativt inställda till 
ett förändringsarbete är bristen på information från ledning och chefer vilket våra respondenter 
inte upplevde till en början. Respondent 2, 4, 5 och 6 menar att informationen var väldigt bra i 
början och att om ledare och chefer fortsatt i samma takt så hade utfallet antagligen blivit bättre.  
 
Alvesson & Svenningson (2008) kom efter sin fallstudie fram till en rad misstag som ofta görs 
i ett förändringsarbete. Att ledning och chefer lägger ett allt för stort fokus på design och 
planering var ett av misstagen som lyftes fram, vilket samtliga av respondenterna i vår studie 
inte håller med om. De menar att det var den noggranna och väl genomförda planeringen som 
bidrog till att de kände sig trygga vid förändringsarbetets början. Klimatet inom organisationer 
där medarbetarna ges utrymme till att lyfta fram idéer, får synas och höras resulterar ofta i mer 
positiva och engagerade medarbetare. Ledning och chefer som uppmuntrar till dialog och där 
kommunikationen är öppen resulterar i viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat 
förändringsarbete (Cepaite 2008). Majoriteten av respondenterna beskriver att de inte hade 
något att säga till om alls, allt var redan satt och det fanns en tydlig struktur i hur allt skulle gå 
till. Samtliga respondenter menar att det var väldigt positivt att det fanns tydliga strukturer och 
planer för hur allt skulle gå till men att man borde lämnat lite utrymme för medarbetare att delge 
sina åsikter och synpunkter.  
 
På SCA visade det sig att chefer och ledare varit synliga och att det i sin tur bidragit till en 
tydligare och lättare kommunikation vilket medfört en mer positiv inställning till och syn på 
förändringsarbetet.  I ett förändringsarbete ställs det inte bara krav på chefer och ledare utan 
även på medarbetarna själva. För medarbetarna har forskning visat att det är viktigt att få vara 
aktiv och bidra med synpunkter i kommunikationen angående förändringsarbetet om sådan 
möjlighet ges. Att ställa krav på hur chefer och ledare bör agera och kommunicera i 
förändringsarbetet är två andra viktiga beståndsdelar (Cepaite 2008). Forskningen som gjordes 
på SCA visade att medarbetarna ansåg att på grund av att deras chefer och ledare varit synliga 
på golvet så ledde det till trygghet och att det var en bidragande faktor till att de blev 
engagerande, vilket resulterade i ett lyckat förändringsarbete. Organisation X hade närvarande 
och nära chefer enligt samtliga respondenter, men två av dem lyfter fram att det inte spelar 
någon roll om de ändå undanhåller information och händelser. Fem av sex respondenter menar 
också att trots att de var närvarande blev det inte en lyckad implementering då de inte kände att 
de fick ordentlig information och upplärning, de menar att de krävs mer än att chefer ska vara 
synliga.  
 
Fem av sex respondenter beskriver att det är viktigt att få känna att man är en del av 
organisationen, att man lyssnas på så att man inte bara blir en bricka i organisationen. Genom 
att inte få vara delaktiga eller synliga uppstod naturligtvis motstånd under arbetets gång. Att 
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det uppstår motstånd är dock naturligt i alla stora förändringar och det kan till och med anses 
som något positivt då det betyder att medarbetare är engagerade i förändringen (Aronsson et al 
2012). Motstånd som att medarbetare kommer med förslag, idéer eller argument mottages inte 
alltid positivt av ledning och chefer då det i vissa fall ses som ett hot eller kan uppfattas som 
obekvämt (Cepaite 2008). Fem av sex respondenter menar dock att kritik eller missnöje inte 
mottogs på något positivt sätt alls utan de menar att de upplevde att hade man något negativt 
att komma med så kunde man sluta på organisation X. Resultatet av förändringsarbetet ansågs 
som positivt av en av respondenterna medan fem respondenter menar att resultatet inte blivit 
lyckat och att det borde synas genom att mer än hälften av alla anställda har slutat inom 
organisation X.  
 
Vidare är det enligt den tredje fasen i Lewins modell (Thylefors 2007) viktigt att 
förändringsarbetet får fäste och stabiliseras likt återfrysningsfasen i modellen. Lewin beskriver 
att arbetssätt, metoder och rutiner har blivit en självklar del av vardagen samt att det nya 
mönstret bibehålls. Av resultatet i vår studie kan man tydligt se att denna fas inte har lyckats 
särskilt väl då respondenterna anser att man fortfarande än idag arbetar på två olika sätt och att 
de tidigare två organisationerna inte är helt integrerade med varann. Enligt Lewin är det viktigt 
att man inte glömmer bort förändringen utan hela tiden jobbar med att integrera den så att den 
bibehålls. Det är viktigt att man inte påbörjar nya förändringsarbeten direkt efter att man 
avslutat den tidigare förändringen. Organisation X har inte lyckats med detta enligt majoriteten 
av respondenterna då det enligt dem hela tiden tillkommer nya förändringar och justeringar. De 
menar att många inte kommit in och lärt sig systemen och sin roll fullt ut ett och ett halvt år 
senare.  
 
Sammanfattningsvis ansåg samtliga respondenter att inledningsfasen till förändringsarbetet var 
mycket lyckad och inte kunde gjorts på ett annorlunda vis, där kommunikation, tydlighet och 
struktur lyfts fram som viktiga och avgörande komponenter vilket också Alvesson & 
Sveningsson (2008) lyfter fram som avgörande och viktigt. Respondenterna är eniga om att det 
var bra att ledningen tidigt kommunicerade ut vad det var som höll på att hända och att de fick 
växa in i vetskapen om att en sammanslagning skulle ske. Eftersom de fick höra om 
förändringsarbetet via ledning och chefer uppstod ingen ryktesspridning. Ryktesspridning är 
vanligt vid organisationsförändringar vilket Bordia, Jones, Gallois, Callan & Difonzy (2006) 
tar upp i sin studie. Eftersom det inte uppstod någon ryktesspridning i organisation X anses det 
som mycket positivt av respondenterna och något som framtida ledare och chefer bör ta lärdom 
av om de står inför en liknande process.  Fem av sex respondenter menar att förändringsarbetet 
trots detta inte kan anses vara lyckat då bristen på information, avsaknad av delaktighet, 
tydlighet, tid och att förväntningarna som chefer och ledning gett inte stämmer överens med 
det som sedan förmedlades. Cepaite (2008) menar att en fungerande interndialog där 
medarbetare kan berätta om sina upplevelser, rädslor och spekulationer kring konsekvenser som 
förändringen kan ge kan bidra till en ökad känsla av trygghet och stöd, vilket ledning och chefer 
borde ha anammat på ett bättre sätt i förändringsarbetet. Vidare misslyckades ledning och 
chefer att stabilisera resultatet av förändringsarbetet i organisationen enligt Lewins tredje fas 
vilket är en förutsättning för ett hållbart förändringsresultat. Nya arbetssätt, metoder och rutiner 
har enligt respondenterna inte lyckats få fäste hos medarbetarna inom organisationen (Thylefors 
2007). Viktiga lärdomar av förändringsarbetet är att ge medarbetarna den tid som krävs för att 
växa in i nya system och roller samt att det borde funnits en tydlig tidsplan. Vidare hade det 
behövts mer stödfunktioner i form av samtal och feedbacksgrupper.  
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5.5	Slutsatser	
Utifrån studiens resultat kan olika slutsatser dras som ger svar på studiens syfte. Den första 
frågeställningen var: Hur kommunicerades förändringsarbetet inledningsvis till 
medarbetarna? Av resultatet framkom det att förändringsarbetet inledningsvis förmedlades till 
alla inom respektive organisation samtidigt vilket minskade risken för ryktesspridning och 
tidigt motstånd. Vidare gav den interna kommunikationen inledningsvis goda förutsättningar 
för att förändringsarbetet skulle lyckas, då syfte och mål kommunicerades på ett klart och 
tydligt sätt till alla medarbetare.  
 
Den andra frågeställningar var: Hur upplevs implementeringen av det nya arbetssättet av 
medarbetarna? Resultatet visar betydelsen av att ha en god internkommunikation under hela 
processens gång, inte bara inledningsvis. Vid implementering av det nya arbetssättet framkom 
att bristen på en tydlig tidsplan bidrog till stress, oro och motstånd från medarbetarna. Vidare 
var bristen på delaktighet en ytterligare faktor till att implementeringen av nya arbetssätt och 
system misslyckats. Dock har resultatet visat att vikten av delaktighet inte var den avgörande 
faktorn för att lyckas med implementeringen. Öppenhet, transparens och ärlighet visade sig 
vara viktigare faktorer för att nå en lyckad implementering.  
 
Den sista frågeställningen var: Vilka lärdomar har förändringsarbetet medfört? Av resultatet 
framkom att förändringsarbetet inledningsvis lyckades där vikten av att informera alla samtidigt 
är en viktig lärdom studien bidragit med. Vikten av stöd i kombination med att tidigt fånga upp 
de minst förändringsbenägna ökar chansen för ett hållbart förändringsarbete. En lärdom till 
chefer och ledning som står inför ett förändringsarbete är att genom grupper sätta samman de 
minst förändringsbenägna med positivt inställda till förändringen för att uppnå en större 
förändringsvilja. Andra lärdomar för att förändringsarbetet ska lyckas hela vägen är en öppen, 
transparant och ärlig ledning som verkar för delaktighet och inflytande.  
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6. Diskussion  

 
I detta kapitel görs en summering samt diskussion av valda metoder och de resultat som 

framkommit. Här presenteras en resultatdiskussion samt en metoddiskussion där även förslag 
ges på ytterligare forskning. 

 
6.1	Resultatdiskussion	 
För att kunna knyta samman vår studie presenterar vi återigen vårt syfte: Syftet med studien är 
att undersöka vikten av internkommunikation från ett medarbetarperspektiv och om 
kommunikationens betydelse för implementeringens effekt. 
 
Genom tidigare forskning, teorier och intervjuer med respondenter från organisation X anser vi 
att vi har fått en ökad förståelse och medvetenhet kring medarbetares tankar om vikten av 
internkommunikation vid ett förändringsarbete. Vi har kommit fram till att 
internkommunikation är ytterst viktigt vid ett förändringsarbete då vi menar att organisation X 
hade fått ett bättre resultat av sin förändring om internkommunikationen fungerat under hela 
processen. Kommunikationen fungerade bra i början av arbetet men fallerade under tiden vilket 
påverkat medarbetarna negativt då många valt att avsluta sin anställning på organisation X. Vi 
menar att resultatet av förändringsarbetet hade sett annorlunda ut om implementeringen av 
system och befattningsbeskrivning varit mer omfattade där chefer och ledare satt av tid för 
upplärning och integrering. 	
 
I vårt empiriska material framgick det att förändringsarbetet inledningsvis kommunicerades ut 
på ett bra sätt till medarbetarna. Chefer och ledning samlade alla medarbetare på respektive 
organisation och förmedlade att en förändring eventuellt skulle ske. De kommunicerade internt 
att det lagts ett bud angående ett eventuellt uppköp och sammanslagning. Alla respondenter var 
överens om att detta var positivt då de kände sig förberedda och involverade redan innan 
processen påbörjades. Vidare informerade de medarbetarna under processens gång och när 
uppköpet var klart kommunicerades det ut att en sammanslagning skulle ske. Till en början 
kommunicerades beslut och processer angående förändringsarbetet ut via möten där alla 
medarbetare deltog på respektive organisation. En respondent beskriver också att mindre beslut 
i processen kommunicerades via respektive intranät. Hen menar att det är positivt i den mening 
att alla fick ta del av informationen men negativt i den mening att det kom så mycket 
information i början att man inte hade möjlighet att läsa allt. Medarbetarna var alla överens om 
att de förstod syftet med förändringen och att den kommunicerades ut på ett klart och tydligt 
sätt. Vidare ansåg medarbetarna att de fått samma information oberoende av vilken organisation 
de kom från vilket de ansåg som positivt då det minskade risken för ryktesspridning. I början 
av förändringsarbetet upplevde respondenterna att medarbetarna kände en viss oro angående 
deras roll inom organisationen. Oron rörde framförallt deras position och om de skulle få vara 
kvar eller ej. Chefer och ledning var dock i detta skedet väldigt stöttande och tydliga gentemot 
medarbetarna enligt respondenterna; de behövde inte vara oroliga då förändringsarbetet inte 
skulle äventyra deras roll inom organisationen. Vidare kände medarbetarna att de inledningsvis 
fick den information de kände att de behövde då chefer och ledning kommunicerade en tydlig 
plan.  
 
Angående implementeringen av det nya arbetssättet upplever respondenterna att chefer och 
ledning har misslyckats eftersom de än idag arbetar på två helt olika sätt. De teorier och den 
tidigare forskning vi tagit del av understryker vikten av stöd, närvarande chefer och ledning 
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samt delaktighet vilket fem av våra sex respondenter menar att de saknat. Vi tror att resultatet 
av förändringsarbetet hade haft större chans till att lyckas i den mening att medarbetare hade 
varit tillfreds och stannat kvar på organisation X om chefer och ledning varit öppna för kritik 
och idéer. Medarbetare hade kanske inte slutat om de fått stöd och tid på sig att komma in i de 
nya rollerna och systemen. En sak som inte lyfts i stor utsträckning i tidigare forskning och 
teorier är ärlighet vilket våra respondenter ansåg vara av yttersta vikt. I den litteratur vi läst 
fokuseras det överlag mycket på just medarbetarnas delaktighet för ett lyckat förändringsarbete. 
Majoriteten av respondenterna menade att de inte haft någon delaktighet alls i 
förändringsarbetet men att de kände att de egentligen inte behövde det för att de skulle anse 
förändringsarbetet som lyckat. Visserligen önskade de en viss mån av delaktighet men lyfte i 
studien istället ärlighet, transparens och öppenhet som betydande faktorer för att få 
respondenterna engagerade och positivt inställda till förändringsarbetet. Vi menar att chefer och 
ledning borde våga kommunicera ut när något inte gått som planerat och vara öppna med det 
vilket hade lett till mer tillit till processen. Ärlighet, transparens och öppenhet i kombination 
med tid för inlärning och integrering är det som vi kommit fram till i vår studie som de viktigaste 
och mest avgörande faktorerna till ett lyckat förändringsarbete. Vår studie visar på många 
faktorer som spelar in men vi tror att ett förändringsarbete är och kommer alltid att vara en 
utmaning för både medarbetare som för chefer och ledning. Vi menar att medarbetare på 
organisation X verkar vara missnöjda och förvirrade angående hur utfallet blev när det handlar 
om arbetsroll och system men också i hur ledning och chefer bortsett från personer som behövt 
stöd under och efter förändringsarbetet. Mer än hälften av de anställda som varit med i hela 
förändringsarbetet har valt att gå från organisationen. Vi menar att det borde satsas mer på 
internkommunikation genom samtalsgrupper, feedbackgrupper och uppföljningssamtal. 
Uppföljningssamtal mellan medarbetare och chef angående förändringsarbetet beskriver fem 
av respondenterna som obefintligt. 
 
Innan vi påbörjade vår studie hade vi tanken att medarbetaren är en resurs som ofta blir 
bortglömd i stora händelser eller processer. Vi anser att denna tanke har förstärkts ännu mer då 
fem av sex respondenter tar upp att individerna har blivit bortglömda och borde fokuseras allra 
mest på.  
 
Studien har bidragit med en hel del lärdomar vilka är viktiga att ha i åtanke vid ett 
förändringsarbete. Nedan följer en del råd till framtida ledare och chefer:  
 

• Vid förmedling av ett förändringsarbete bör man samla alla medarbetare inom 
organisationen samtidigt och kommunicera ut att det ska ske en förändring och syftet 
med den. Detta för att reducera risken för ryktesspridning och tidigt motstånd.  

 
• Kommunikationsvägar bör vara tydliga, så att alla vet vart de ska vända sig om de har 

frågor eller funderingar. Finns det olika chefer förmedla vem som är ansvarig för vad. 
 

• Chefer och ledare bör vara mer tillgängliga på golvet inom organisationen då det skapar 
trygghet och tillit.  

 
• Medarbetare vill förstå sin roll i organisationen, var noga med att tidigt lyfta fram vilken 

roll man kommer att spela. Vet du som chef eller ledare inte detta var ärlig med det.  
 

• Medarbetarna vet och förstår oftast mer än vad chefer och ledning tror, var därför öppna, 
transparenta och ärliga både i med och motgång. 
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• Kommunikation är inte enbart att kommunicera ut information utan det är en 
kontinuerlig process. Kom inte endast med information när något ska eller har skett utan 
berätta även när något är på gång så medarbetare kan förbereda sig. Ge hellre 
information om att det inte har skett något nytt och att det inte finns något nytt att delge, 
det är bättre än att inte kommunicera något alls.  

 
• Chefer och ledning borde få utbildning i hur de på bästa sätt kan stödja sina medarbetare 

i olika frågor samt hur de ska hantera och bemöta motstånd från medarbetarna som lätt 
kan uppstå vid ett förändringsarbete. 

 
• Få inte medarbetarna att känna sig utbytbara då detta kan leda till misstro, minskat 

engagemang och motstånd. Lägg mer fokus på den enskilde individen, ta vara på allas 
kunskap samt involvera dem genom feedback, idéer och kunskap så att de känner sig 
sedda. Detta kan göras genom att skapa olika fokusgrupper.  

 
• Chefer och ledare bör verka för en öppen kultur där feedback och samtal är en del av 

vardagen. 
 

• Vid förändring av arbetsroller och implementering av nya system var noga med att 
avsätta tid för detta samt skynda långsamt, förändring tar tid. 

	

6.2	Metoddiskussion 
Vårt val att använda oss av en kvalitativ metod anser vi var rätt val att göra då vi är nöjda med 
den empiri vi fått fram. Att inte använda oss av en kvantitativ metod fastslogs väldigt tidigt i 
vårt arbete med studien då vi ansåg att den metoden inte hade kunnat ge oss så pass utförliga 
svar som vi behövde för att få våra frågeställningar besvarade. Vidare är vi nöjda med vårt urval 
och de sex respondenter vi fann, då de gav intressanta och omfattande svar. Att vi valde tre 
respondenter från respektive organisation anser vi var ett smart val och att tillförlitligheten i 
studien blir större då ingen av organisationerna var i majoritet respektive minoritet. Vi upplever 
att vårt val av en semistrukturerad intervjuform gav oss goda förutsättningar att få vårt syfte 
samt våra frågeställningar besvarade. Tack vare att vi hade förutbestämda frågor i vår 
intervjuguide i kombination med möjligheten att ställa följdfrågor under intervjuns gång fick 
vi välutvecklade svar där respondenterna hade god möjlighet att utveckla sina upplevelser och 
synpunkter. Vidare hade en strukturerad eller ostrukturerad intervjuform inte passat då svaren 
antingen hade blivit standardiserade eller svävande med risken att våra frågeställningar inte 
blivit besvarade (Denscombe 2009).  
 
Vårt val att hålla intervjuerna på respondenternas arbetsplats var inget vi fann problematiskt. 
Det var snarare positivt då respondenterna inte behövde avsätta tid för att ta sig någonstans samt 
att vi fick möjlighet att se hur de agerade i sin naturliga miljö. Vid tre av intervjutillfällena var 
båda författarna med under intervjun, vilket vi upplevde som positivt då en kunde hålla i 
intervjun medan den andre förde anteckningar och kunde flika in följdfrågor som uppkom under 
intervjuns gång. Vid de övriga tre intervjutillfällena var det endast en av författarna på plats 
vilket vi nu i efterhand kan se som en nackdel då det inte är lika lätt att komma med följdfrågor 
och föra anteckningar samtidigt som man ska förhålla sig till frågorna i intervjuguiden. Trots 
detta fann vi det ändå positivt att vi hade haft de tre första intervjuerna tillsammans då det 
framkom saker som vi inte tänkt på innan och kunde ta med till de resterande intervjuerna.    
 
Vårt val av teorier beslutades efter en omfattande sökning i litteratur och tidigare forskning 
vilket resulterade i tre välkända teorier. Under studiens gång kom dessa dock att ändras då vi 
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fann att de inte riktigt uppfyllde vårt syfte. En av de teorier vi valde att ta bort var Kotters 
åttastegsmodell då vi fann den för komplex och att den inte riktigt berörde vikten av 
kommunikation vilket var vårt huvudfokus. Vidare valde vi att ta bort förändringshjulet av 
Simonsson (2008) då denna modell kändes mer given att använda om man hade haft ett 
ledarskapsperspektiv. Vi valde sedan att lägga till Shannon & Weavers (1949) sändare - 
mottagare - modell då den är en klassiker när man talar om kommunikation samt Alvesson & 
Sveningssons (2008) teori om misslyckade organisationsförändringar och vi behöll Lewins 
modell. Vi är överlag nöjda med de teorier vi till slut valde då de berör viktiga aspekter 
angående kommunikationens roll vid ett förändringsarbete. Vi anser att vi utifrån valda teorier 
kunnat besvara vårt syfte och våra frågeställningar och integrera empirin vi fått fram med 
tidigare forskning. Vidare kan resultatet av vår studie sammankopplas med valda teorier och 
tidigare forskning som gjorts inom området vilket stärker studiens giltighet.  
 
6.3	Författarnas	förförståelse 
Vi är medvetna om att en av författarnas förförståelse kan ha påverkat studien på det sätt att 
författaren omedvetet har förutfattade meningar och tolkat empirin utifrån dessa. Dock har 
författaren inte varit involverad i själva förändringsarbetet och har därav inga egna erfarenheter 
som kan ha påverkat. Vi är medvetna om att analysen kan ha påverkats av författarens 
förförståelse och det har därför varit av stor vikt för oss att försöka förhålla oss kritiskt till det 
material som framkommit. Den av oss som inte hade någon förkunskap av organisationen har 
kommit med andra synpunkter än författaren med förförståelse. Vidare anser vi att det kan vara 
positivt att ha en viss form av förförståelse av organisationen då respondenterna kan känna en 
viss typ av trygghet och tillit till författaren och därav våga öppna upp sig och delge mer 
djupgående åsikter och reflektioner än vad de annars hade gjort.  
 
6.4	Validitet 
I vår studie har vi försökt att uppnå validitet. Validitet innebär ett instruments förmåga att mäta 
vad det är avsett att mäta. Vidare handlar det om att kunna hantera och diskutera fel som uppstår 
i undersökningar. Validiteten avser studiens trovärdighet och för att uppnå validitet måste 
bearbetning av data utföras på ett korrekt sätt, dock är det i kvalitativa studier svårt att 
säkerställa ett helt felfritt resultat med hög trovärdighet. Att använda sig av 
respondentvalidering, vilket innebär att man upprepar och säkerställer att man uppfattat 
respondenternas svar korrekt, är dock ett bra sätt att säkerställa att studien med rimlig 
sannolikhet är trovärdig (Denscombe 2009). Vid intervjutillfällena försökte vi att upprepa 
respondenternas svar för att säkerställa att vi uppfattat dessa korrekt när vi kände oss osäkra. 
 
Att hålla egna värderingar utanför studien är inte lätt i alla skeden vilket vi är medvetna om och 
förstår problematiken med. Utifrån detta valde vi att försöka hålla oss till den förutbestämda 
intervjuguiden vid intervjutillfällena i det första skedet för att minska risken att vinkla eller ha 
inflytande över respondenternas svar. Vidare valde vi att inflika följdfrågor för att få en djupare 
bild och förståelse vilket resulterade i mer empiri. Vid intervjutillfällena använde vi även oss 
av respondentvalidering för att säkerställa korrekt data.  
 
6.5	Kritik	av	använda	teorier 
Sändare - mottagare - modellen har fått kritik för att inte ta hänsyn till mottagarens 
tolkningsutrymme och bristen på återkoppling. Modellen är ett typexempel på 
envägskommunikation där sändaren lämnas omedveten om hur budskapet tolkas av 
mottagaren. Modellen ger en väldigt förenklad bild av kommunikation och ger ett sken av att 
individer fungerar likt maskiner. Individer blir passiviserade och man bortser från deras sociala 
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relationer, värderingar, handlingar och hur de agerar och bemöter olika situationer. 
Kommunikation är i verkligheten mycket mer komplex och situationsanpassad än vad modellen 
ger utlopp för (Heide, Johansson & Simonsson 2005). Trots denna kritik valde vi att använda 
oss av modellen i vår studie då det är en av de första och äldsta kommunikationsmodellerna 
som givit upphov till utveckling av fler modeller. Vidare förklarar och beskriver modellen hur 
kommunikation faktiskt går till i praktiken och vidareutvecklingen av modellen med 
komponenten feedback anser vi vara en modell värd att ha med i vår studie.  
 
Lewins modell har fått kritik för att vara alltför enkel och mekanisk samt att den inte tar hänsyn 
till att förändring är en process vilken sker fortlöpande (Angelöw 1991). Vidare har modellen 
fått kritik för att den simplifierar en komplex process samt bortser från miljön inom 
organisationen där konflikter och maktspel ofta uppstår under ett förändringsarbete. Angelöw 
(1991) kritiserar även komplexiteten i att avgöra när en förändring stabiliserat sig, då 
organisationsförändringar kan variera och sträcka sig över en lång period. Vi valde trots 
framförd kritik att använda oss av Lewins modell då vi anser att den beskriver de grundläggande 
steg ett förändringsarbete går igenom; före, under och efter.  
 
6.6	Reliabilitet	 
I vår studie har vi tagit hänsyn till dess reliabilitet, vilket innebär hur pass tillförlitlig studien 
är. Reliabilitet vid kvalitativa studier innebär att man som forskare beskriver hur man på ett 
pålitligt och begripligt sätt bearbetat sin data. Vidare handlar reliabiliteten om 
forskningsresultaten hade blivit samma om studien hade utförts av någon annan. I vår studie 
har vi försökt att tillgodose reliabiliteten genom en klar och tydlig beskrivning och analys av 
vår valda metod. Vidare anser vi att genom vår klara och tydliga bild av metod och 
tillvägagångssätt har vi gett ett underlag som gör det möjligt för andra forskare att kunna 
upprepa studien vilket förstärker dess pålitlighet. Vi anser att vi uppnår en viss reliabilitet i vår 
studie genom att frågorna i intervjuguiden vid ett senare tillfälle antagligen hade tolkats 
likvärdigt. Vi tar dock i konsideration att detta inte är något som vi kan säkerställa i absolut 
bemärkelse (Denscombe 2009).  
 
6.7	Generaliserbarhet 
Studiens trovärdighet hänger samman med möjligheten till att generalisera, hur stor sannolikhet 
det är att resultatet går att applicera i andra liknande miljöer och situationer. I kvalitativa 
intervjuer är det generaliserbarheten som oftast får kritik eftersom att det sällan eller aldrig görs 
några sannolikhetskalkyler. Generaliserbarhet handlar om att det vi får fram i studien skall 
kunna återfinnas i andra organisationer än den vi studerat. I vår studie var det ett fåtal personer 
som medverkade vilket gör det omöjligt att statistiskt sätt säkerhetsställa generaliserbarheten 
då våra respondenter inte kan svara för en hel organisation (Svensson & Ahrne 2015).  
 
6.8	Kritik	och	förslag	på	vidare	forskning	 
Vi blev tidigt intresserade av att studera ämnet internkommunikation vid förändringsarbete då 
vi under utbildningens alla år diskuterat och läst litteratur angående kommunikation. 
Förändringsarbete är ett annat ämne vi studerat och som man hör om allt oftare i dagens 
samhälle. Ett problem som vi kände tidigt var hur vi skulle bryta ner ämnet till ett lagom stort 
undersökningsområde då det finns många olika vinklar och perspektiv att studera både 
kommunikation och förändringsarbete ur.  
 
Medarbetarnas åsikter kring internkommunikationen vid förändringsarbetet hos organisation X 
behöver inte stämma överens med vad ledning och chefer upplever. Under studiens gång insåg 
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vi dock att detta ämne skulle passat för en mer omfattande studie och som man borde påbörjat 
redan under exempelvis en B-uppsats för att sedan utveckla den forskning man fått fram i en 
C-uppsats. Vi anser därför att det hade behövts kompletteras med åsikter från chefer och ledning 
för att få en komplett förståelse och en så rättvis bild som möjligt av internkommunikationen 
under förändringsarbetet. Dock känner vi att vi inte hade tid och utrymme för att studera både 
medarbetare, ledning och chefer och ville därför fördjupa oss i ett perspektiv och få det så 
rättvisande som möjligt. För att inte få en alltför bred och spretig studie valde vi därför att 
fokusera på internkommunikation i ett förändringsarbete från ett medarbetarperspektiv. Förslag 
på vidare forskning skulle därför vara att studera samma ämne ur ett ledningsperspektiv samt 
ur ett chefsperspektiv för att få en så fullständig bild av förändringsarbetet på organisation X 
som möjligt.  
 
Något som också skulle vara intressant att studera är att gå djupare in på förändringsarbete som 
handlar om sammanslagningar. Vi upptäckte under arbetets gång att det hade varit ytterst 
intressant att jämföra de två organisationernas varierade upplevelser. Att studera 
sammanslagningar hade varit intressant då vi upplever att det inte finns lika mycket tidigare 
forskning och studier om det som det finns angående internkommunikation vid 
förändringsarbete. Vi hade önskat att vi hade fått till fler intervjuer än sex för att verkligen 
bekräfta eller icke bekräfta resultatet. Detta var dock inte möjligt att få till då många av de som 
var med under förändringsarbetets hela process hade slutat på organisation X, var frånvarande 
eller inte hade möjlighet att ställa upp. Trots detta är vi nöjda med den empiri vi fått fram då vi 
fått erfarenheter av sex olika respondenter som jobbat under hela förändringsarbetet. Vi har fått 
ta del av olika åsikter, synpunkter och uppfattningar vilket varit mycket intressant. Det framkom 
liknande upplevelser men också mycket som visar på att individer uppfattar saker och ting olika 
och det kan bero på en rad olika faktorer såsom; stöd, delaktighet, lyhördhet, anställningslängd, 
tid för implementering, samarbete och kommunikation.  
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Bilaga 1.  
Hej!  
Vi heter Emma och Ellinor och studerar på Halmstad högskola där vi tar kandidatexamen inom 
Arbetsvetenskap till sommaren. Vi arbetar nu med vår kandidatuppsats. Syftet med studien är 
att undersöka vikten av internkommunikation vid förändringsarbete från ett 
medarbetarperspektiv och om kommunikationens betydelse för implementeringens effekt.   
Mer specifikt vill vi undersöka hur medarbetare upplever den interna kommunikationen vid ett 
förändringsarbete. Vi önskar att komma i kontakt med medarbetare som arbetar inom er 
organisation. Då du är en av dessa personer tror vi att du skulle kunna bidra med erfarenheter 
och betydelsefulla kunskaper.  
 
Vi har valt att använda oss utav intervjuer i vår studie då vi tror att denna metod kommer att 
bidra till vår kunskap. Vi kommer att utgå ifrån en förbestämd intervjuguide med olika teman 
som en grund men tanken är att du som intervjuperson ska ha möjlighet att dela med dig av de 
tankar och upplevelser du har vilket betyder att intervjun kan bli flexibel. Vi räknar med att 
intervjun kommer att ta cirka 30-45 minuter och önskar att intervjun kan ske så snart som 
möjligt, givetvis rättar vi oss efter när och var det passar dig bäst. Vid önskemål kan intervjun 
genomföras utanför organisationen efter överenskommelse.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in och sparas fram tills att examensarbetet blivit godkänt av 
examinatorn, efter det kommer inspelningarna att raderas. Materialet vi får från intervjuerna 
kommer att behandlas konfidentiellt och det är enbart vi som kommer att ha tillgång till 
uppgifterna. Vi kommer att avidentifiera samtliga intervjupersoner och även vilken 
organisation som undersökts. Det är helt frivilligt att delta och din medverkan kan när som helst 
avbrytas under arbetets gång.  
 
Uppsatsen kommer att redovisas för examinatorn och kurskamrater. Studien kommer endast att 
användas i utbildningssyfte och först när uppsatsen är godkänd publiceras den och finns 
tillgänglig offentligt. Du kommer att ha möjlighet att ta del av den färdiga studien om du önskar.  
 
Hör gärna av dig till någon av oss om du har några frågor eller funderingar du kan nå oss på 
telefon eller mail:  
 
Emma Höglin    Ellinor Larsson 
0708-630064     0767144111 
emmahoglin@hotmail.com   ellinorlarsson_@hotmail.com  
 
Kontaktuppgifter till vår handledare: 
Per Sederblad   
Per.sederblad@mau.se 
 
Vi är väldigt tacksamma om du skulle vilja bidra med dina kunskaper till vårt examensarbete. 
Ditt deltagande är av stor betydelse för oss.  
 
Tack på förhand!  
Med vänliga hälsningar  
Emma Höglin och Ellinor Larsson 
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Bilaga 2.  
Intervjuguide  
Introduktion: 

• Presentera oss själva.  
• Berätta att vi är studenter från Halmstad Högskola där vi gör vårt examensarbete om 

vilken betydelse internkommunikation har vid ett förändringsarbete samt syftet med 
studien.  

• Fråga om det är okej att vi spelar in intervjun. Om det är okej så berättar vi att deras 
citat och referat kommer att vara anonyma och att det endast är vi och vår handledare 
som har tillgång till materialet.  

• Nämn på vilket sätt vi har tagit hänsyn till de fyra etiska principerna; anonymitet, 
konfidentialitet, nyttjandekravet och samtyckeskravet.  

 
1. Bakgrundsfrågor  

• Skulle du vilja berätta lite om dig själv? (Namn, bransch, utbildning, år inom yrket)  
• Vilken befattning har du och hur ser en arbetsdag ut?  
• Vilken organisation tillhörde du innan organisationsförändringen?  

 
2. Kommunikation före samt första intryck av förändringsarbetet 

• Vad var din reaktion när du fick höra att en organisationsförändring skulle 
genomföras? (Farhågor, möjligheter, föreställningar, konsekvenser för dig själv, 
arbetsgruppen och organisationen)  

• Hur kommunicerades förändringen och när fick du reda på den? (Ryktesvägen, 
officiell information)  

• Vilken information gavs ut från ledningen och chefer om den planerade 
organisationsförändringen? 

• Upplevde du att ni fick tillräckligt med information?  
• Hur uppfattade du organisationens avsikt med förändringen?  
• Hade du några förväntningar på förändringsprocessen och i så fall vilka? (Delaktighet 

osv)  
 
3. Kommunikation under förändringsarbetet  

• Hur såg förändringsprocessen ut?  
• Hur uppfattade du att förändringsprocessen togs emot från andra medarbetare?  
• Hur pass delaktiga upplevde du att medarbetare var i förändringsprocessen?  
• Uppstod några motsättningar angående förändringen? (Varför, hur mottogs det av 

ledningen/ chefer, hur yttrade det sig? Vad blev konsekvenserna?)  
• Upplevde du att du fick de stöd du behövde från ledning och chefer i 

förändringsprocessen? (om ja, hur yttrade det sig).  
• Vilka möjligheter hade ni som medarbetare att påverka och ha synpunkter? (Om 

upplevelsen är att man fick vara med och påverka, fråga om exempel hur man fick 
vara med och påverka).   

• Hur mottogs eventuella synpunkter från medarbetarna av ledningen och chefer?  
 
4. Lärdomar  

• Hur upplever du resultat av förändringsarbetet och dess nya arbetssätt?  
• Vad anser du gjordes bra under förändringsarbetet?  
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• Vad anser du hade kunnat göras annorlunda och kan tas med till framtida 
organisationer som skall genomföra ett förändringsarbete?  

• Hur tycker du att ovilja och negativa reaktioner ska hanteras i samband med 
förändringsarbeten för att öka positiva attityder?  

• Upplever du någon skillnad i organisationskulturen? (Kulturskillnader, förändringar, 
anpassningar?)  
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