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Problem, syfte & frågor I dagens samhälle förändras omgivningen för organisationer allt 

snabbare vilket tvingar organisationer att ständigt anpassa sig 

efter snabbt föränderliga villkor. Trots det så misslyckas över 

hälften av alla förändringar att nå ett önskat resultat. 

Kommunikationen i organisationsförändringar är fortfarande ett 

relativt outforskat område trots att det är en bevisat viktig faktor 

vid förändringar. Vårt syfte är att undersöka kommunikationens 

roll vid organisationsförändringar och på vilket sätt faktorer inom 

kommunikation har påverkat resultatet av en förändring.  

Material & metoder Vi har utfört en kvalitativ studie i en organisation, där vi har 

intervjuat åtta deltagare på olika hierarkiska nivåer i 

organisationen, samt utfört två deltagande observationer i arbetet. 

Materialet har analyserats enligt vår analysmodell utifrån vår 

kategorisering och tolkning. 

Huvudresultat Våra resultat tyder på att kommunikationen har en viktig roll i 

organisationsförändringar. Möjlighet till delaktighet och dialog 

har ofta en central betydelse för vilket meningsskapande 

individen gör av ett förändringsinitiativ, och påverkar andra 

viktiga faktorer som förtroende, oro och informationsspridning.  

Nyckelord Kommunikation, organisationsförändring, delaktighet, dialog, 

meningsskapande 

  



 

 

Abstract 
 Title  Communicate more? – A qualitative study about the role 

of communication in organizational change. 

Authors Kim Rosenqvist, Susanne Rosenqvist 

  University  Högskolan i Halmstad 

    Semester  Spring 2012 

 

 

Problem, purpose & questions In today’s society the circumstances are changing in a 

faster pace which forces organizations to constantly adapt 

to rapidly changeable terms. However, more than half of 

all organizational changes fail to reach a desired outcome. 

Communication during organizational change is still a 

relatively unexplored area, even though it has been proved 

a central factor in change processes. Our purpose is to 

research the role of communication during organizational 

change and how factors within communication have 

influenced the results of a change process.  

Material & methods We have conducted a qualitative study within an 

organization, where we interviewed eight participants 

within different hierarchical levels in the organization, and 

conducted two participatory observations. The material 

has been analyzed according to our model through 

categorization and interpretation.  

Main results Our results indicate that communication plays a significant 

role during organizational change. Possibility to 

participation and dialogue has a central importance of 

what meaning the individual creates of a change initiative, 

and influence other important factors such as trust, worry 

and transmission of information. 

Keywords Communication, organizational change, participation, 

dialogue, creation of meaning  

  



 

 

Förord 
Vi författare vill passa på att tacka de personer som tog sig tid och ställde upp på intervjuer i 

vår undersökning och för det vänliga och öppna bemötande vi fick på arbetsplatsen. Ni har 

bidragit till mycket kunskap kring vår undersökning vilket vi är djupt tacksamma för. Vi 

hoppas även att vi med denna undersökning kan göra kunskapsförmedlingen ömsesidig om ni 

väljer att ta del av våra tankar och idéer. Vi vill också tacka regionen som hjälpte oss att 

komma i kontakt med denna trevliga avdelning, samt gav oss tillåtelse att utföra vår studie.  

Ett stort tack till vår handledare Agneta som bistått oss genom undersökningen, du har lugnat 

ned oss när vi stressat iväg och hjälpt oss med konkreta råd och kompletterande tankar genom 

hela processen.  
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1. Inledning 
 

 

”The only constant is change”  
  (Micklethwait, 1999:87) 

 

Det må vara ett gammalt påstående, särskilt med tanke på att Herakleitos redan på 500-talet 

f.Kr. uppmärksammade att ”Ingenting är permanent förutom förändring”, men i dagens 

företagsklimat förändras omgivningen allt snabbare (Johanson & Heide, 2008; Jacobsen, 

2005). I stort sett alla organisationer står numera inför förändringar, även om vissa är 

verksamma inom mer dynamiska marknader än andra. Men utmaningen idag är kanske inte 

just att planera för förändring, utan snarare att utveckla organisationen till att leva med 

förändring, förutspå den och dra vinst utav den (Kitchen & Daly, 2002). Med faktorer som 

globalisering, utveckling av ny teknik och ökad konkurrens krävs det för organisationers 

överlevnad och tillväxt att de kontinuerligt anpassar sig till diverse förändringar i sin 

omgivning (Kitchen & Daly, 2002). Trots detta växande krav på nyanpassning visar statistik 

på att över hälften av alla förändringsarbeten misslyckas med att nå ett önskat resultat (Elving, 

2005; Daly, Teague & Kitchen, 2003; Lewis, 2000; Beer & Nohria, 2000).   

Det blir här nödvändigt att poängtera att grundelementet i alla organisationer är människor 

(Jacobsen, 2005), och vad organisationen presterar är i grund och botten utfört av människor 

(Kitchen & Daly, 2002). Det är vidare väl känt, inom både litteratur och praktik, att 

förändring i regel möts av något sorts motstånd bland berörda individer (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008; Spiker & Lesser, 1995; Ford & Ford, 2010). Förändring kan naturligt väcka 

känslor hos medarbetarna i form av rädsla för det okända (Jacobsen & Thorsvik, 2008); man 

rör sig iväg från det kända och in i en okänd framtid som kan dra med sig såväl positiva som 

negativa konsekvenser. Oavsett vilka orsaker som ligger till grund eller vilken typ av 

motstånd det handlar om så kan det, om det inte bemöts, förhala eller stjälpa ett förändrings-

projekt. Lewis (2000) nämner att det i de flesta fall går att spåra misslyckade förändringar 

tillbaka till mänskliga faktorer, vilket de även får stöd i av Johansson och Heide (2008). Med 

det i åtanke blir det därmed viktigt att ta personalen i beaktande, för att öka möjligheten till att 

lyckas med ett förändringsarbete.  

Det har gjorts många försök att utveckla framgångskoncept för förändringsarbeten. Men 

eftersom organisationsförändringar är ett så pass stort och komplext område med åtskilliga 

faktorer som väger in för val förändringsstrategi, finns det ingen modell eller teori som går att 

applicera oberoende på organisation (Craven, 1998; Lewis, 2006). Det har däremot tagits fram 

mer centrala faktorer som ofta har visat sig spela en avgörande roll i misslyckandet eller 

framgången av ett förändringsarbete, där kommunikation har lyfts fram som en av de allra 

viktigaste (Elving, 2005; Spiker & Lesser, 1995; Lewis, 1999; Johansson & Heide, 2008; 

Gilley, Gilley & McMillan, 2009; Ragusa, 2010). Kommunikation inom organisationer, vare 

sig det handlar om förändring eller inte, anses enligt Grunig (1992) som katalysatorn, eller 

nyckeln, till organisatorisk överlägsenhet och effektivitet. Grunig får stöd av flertalet forskare 

och författare som påpekar att kommunikation vare sig det handlar om förändringsarbete eller 

inte kan avgöra en organisations framgång (Lewis, 2006; Kitchen & Daly, 2002; Elving, 

2005; Lewis, 1999). Med det sagt vill vi betona att kommunikationen inte är den enda 
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avgörande faktorn när det kommer till organisationsförändringar, då självklart andra viktiga 

faktorer som till exempel förändringskultur (Jacobsen, 2005), ledarskap (Gilley, Gilley & 

McMillan, 2009), resurser (Johansson & Heide, 2008) och även förändringens innehåll 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008) spelar in. Men det faktum att kommunikationen spelar in på 

majoriteten av dessa exempel (Lewis et al., 2006) påvisar hur central och avgörande roll 

kommunikationen ofta har vid en organisationsförändring, eller som Kitchen (1997) uttrycker 

det: ”employees can only work effectively if they can participate in the organisation and they 

can only participate if the are fully informed” (s.80).  

Lewis et al. (2006) nämner att den empiriska bild som nu långsamt börjar träda fram pekar på 

att kommunikationsprocess och förändringsarbete är oskiljaktigt sammanlänkade processer. 

Kommunikation är vid förändringsarbete kritiskt när det kommer till att skapa och formulera 

en vision; kanalisera återkoppling mellan implementerare, beslutsaktörer och nyckel-

användare; erbjuda stöd; föregripa och konstruktivt använda motstånd, fastställa och redovisa 

resultat och förväntningar (ibid.) samt skapa mening för individen (Johansson & Heide, 

2008). Men trots ett stadigt framväxande intresse för kommunikationens betydelse vid 

förändringsarbeten så finns det än idag inte särskilt mycket forskning kring förhållandet 

(Elving, 2005, Lewis et al., 2006; Lewis, 2006; Johansson & Heide, 2008). Många författare 

kommer in på olika kommunikationsaspekter när de skriver om förändringar, men det är 

väldigt få som tar kommunikationen som utgångspunkt (Johansson & Heide, 2008).  

Vi som är författare till denna uppsats har båda erfarenheter från organisationsförändringar 

inom såväl studier, undersökningar och arbetsliv, där kommunikationen har visat sig vara den 

bristande och i många fall den (upplevt) avgörande faktorn för resultatet av förändringsarbete. 

Susanne har cirka 15 års erfarenhet inom HR och har vid flera tillfällen varit ansvarig för att 

driva igenom organisationsförändringar och andra förändringsprojekt. Kim har tidigare gjort 

en undersökning i en organisation där syftet var att undersöka hur delaktighet, kommunikation 

och motstånd hade påverkat ett genomfört förändringsarbete på företaget. Resultatet visade, i 

linje med ovan presenterad information, att det som medarbetarna generellt upplevde som 

bristande var informationen om och kommunikationen av organisationsförändringen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Med hänsyn till det forskningsområdet vi beskrivit ovan och den tidigare utförda 

undersökningen i organisationen vill vi i denna undersökning utveckla forskningsansatsen till 

att fokusera mer intensivt på kommunikation vid förändringsarbete. Syftet med under-

sökningen blir därav att analysera vilken roll kommunikationen har spelat i förhållande till 

resultatet av förändringsarbetet på vår undersökningsenhet. 

Frågeställningar till detta syfte blir: 

 Skiljer sig bilden av förändringen mellan de som driver igenom den och de som enbart 

blir påverkade av den? 

 Finns det några centrala faktorer i kommunikationen som är viktiga i förändrings-

arbetet? 

1.2 Undersökningsenhet 
Vi har valt att göra en undersökning på samma företag som låg till grund för den tidigare 

undersökningen som nämndes här ovan, men inom en annan enhet. Företaget har önskat 

anonymitet i undersökningen och därför kommer vi inte att namnge organisationen.  
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1.2.1 Verksamhet 
Organisationen består av en större koncern som är verksam i flera nordiska länder, den 

erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och räknas till 

gruppen stora företag. 

Organisationen har en lång historia av att ha kunnat agera förhållandevis fria från konkurrens 

på marknaden. Den interna kulturen kännetecknas av stabilitet och trygghet i verksamhet och 

anställning, där mätningar av medarbetarindex generellt sett har varit i hög (bra). Personal-

omsättningen är låg, många medarbetare har börjat som ferieanställda i sin ungdom och 

därefter fortsatt att arbeta inom företaget fram till pension. 

Under de senaste två decennierna har verksamhetens villkor förändrats, inte minst genom 

kraftigt ökad konkurrens, vilket har inneburit behov av anpassningar till de nya villkoren. 

Dessa anpassningar har haft en direkt påverkan på den interna kulturen, i synnerhet gällande 

upplevelsen av trygghet.  

Facket har en stark ställning i organisationen, där det finns samverkansavtal inskrivna i 

kollektivavtalet vars syfte är att öka delaktigheten och inflytandet för medarbetarna. De 

fackliga organisationerna har haft stora möjligheter att påverka beslut i stor omfattning, även 

på de allra mest lokala samverkansnivåerna.  

1.2.2 Avdelningen innan planerad förändring 
Den del av företaget som vi har valt att göra vår undersökning på bestod av två enheter samt 

kontor som ligger i en och samma byggnad. Undersökningen avser främst en av enheterna och 

inte kontoret och därför väljer vi här att främst fokusera på den direkt berörda enheten (läs 

Sortering). De två enheterna har olika verksamheter och hade innan förändringen varsin 

budget. Sortering består av manuell och automatiserad sortering av inkommande och 

utgående produkter i olika steg, samt viss distribution av produkter. Arbetet karaktäriseras av 

monotona lättare (vikt) uppgifter. Den andra enheten (läs Produktion) består av produktion på 

löpande band (tre stycken), arbetet karaktäriseras av monotona och tunga arbetsuppgifter i en 

bullrig arbetsmiljö.  

Sortering har i många år varit ansedd som lite av en rehabiliteringsenhet. Hit har man 

omplacerat medarbetarna som på grund av psykiska eller fysiska problem inte har kunnat 

fortsätta med arbetsuppgifter som de tidigare haft inom andra områden i organisationen. Det 

var till slut enbart mindre än en tredjedel av arbetsstyrkan som var fullt arbetsföra medan 

resterande medarbetare antingen gick på deltid och/eller hade psykiska och fysiska hinder. 

Personalomsättningen har de senaste åren trots allt inte varit särskilt hög, men stämningen har 

varit dålig, sjukfrånvaron har varit hög, produktiviteten har varit låg och det årliga 

medarbetarindexet visade på ett av de lägsta värdena inom hela organisationen. Arbets-

ledningen bestod av en produktionsledare som ansvarade för personalen, som i sin tur hade 

lagledare under sig vars ansvar omfattade daglig arbetsorganisering för en mindre grupp 

medarbetare. Produktionsledaren var hierarkiskt underställd en produktionschef på 

Distributionsavdelningen i regionen, som inte låg i samma byggnad som Sortering.  

Produktion har under de senaste åren varit stabil och positiv vad gäller resultat, 

medarbetarindex, personalomsättning och sjukfrånvaro. Jämfört med Sortering så är en klar 

majoritet fullt arbetsföra, med undantag för några deltidsanställda.  
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Figur 1.1 Organisationsschema; röda linjer markerar den planerade förändringen, där 

Sortering och Sorteringsuppgifter hamnar under Produktion och Distributionsuppgifter flyttas 

till Distributionskontor. 

1.2.3 Förändringsprojektet 
En planerad förändring om att effektivisera processen på Sortering hade enligt flera källor 

hängt i luften under flera år, och under år 2011 beslutade man sig till sist för att genomföra 

den. Den innebar att man flyttade ut distributionsuppgifter till en annan avdelning som sysslar 

med liknande arbetsuppgifter och låter Sortering fokusera enbart på att sortera produkter – 

som i mångt och mycket är en förberedande uppgift för distributionen.  

I samband med den planerade förändringen ville man även, delvis på grund av påtryckningar 

från ledning och fackliga organisationer, försöka lösa de personalrelaterade problemen som 

blivit uppmärksammade. Förändringsarbetet påbörjades i viss mån redan under vår och 

sommar 2011 då ledningen hyrde in en utomstående konsultgrupp (beteendevetare) för att 

utföra intervjuer med personalen på Sortering. Syftet var att undersöka vilka eventuella 

negativa och destruktiva konstellationer och beteenden som förekom. Trivseln var enligt 

medarbetarindex lågt, vilket ledningen ansåg bidrog till den höga sjukfrånvaron. Den låga 

produktiviteten var ett resultat av dålig trivsel, tillsammans med en alltför stor andel personal 

med funktionsproblem. Den ena faktorn ansågs bidra till den andra, och tvärtom. 

Konsultgruppens undersökning visade att det fanns ett antal negativa och destruktiva 

konstellationer och kom med förslaget att Sortering behövde bryta upp konstellationerna och 

blanda dessa medarbetare med annan personal för att ändra på observerade destruktiva 

beteenden. Det togs därmed med det syftet ett beslut senare under hösten 2011 att integrera 

Sortering i Produktion under deras arbetsledning. Sortering skulle därmed få in en ny 

produktionsledare från Produktion som skulle vara hierarkiskt underställd den nuvarande 

produktionschefen på Produktion. Sortering hade utöver förändringsprojektet även fått ett 

effektiviseringskrav på sig att skära ned arbetsstyrkan med 6-8 medarbetarna för att kunna nå 

önskad budget. 

En projektgrupp tillsattes för att planera och driva förändringsarbetet, denna bestod av en 

personalgeneralist från kontoret, produktionschefen från Produktion, produktionsledaren som 

skulle ta över arbetsledningen på Sortering samt facklig representant.  

Förändringsprojektet presenterades enligt ledningen för personalen i september månad 2011. 

Själva flytten av arbetsuppgifter och integrering av de två enheterna skulle ske i omgångar 

och planerades att vara strukturellt och administrativt klart vid årsskiftet 2011/2012. 

Man slog alltså ihop enheten Sortering och Produktion till samma administrativa enhet där de 

gick in under en och samma budget, dock med varsin delbudget. Den gamla produktions-
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ledaren på Sortering hade redan innan beslutet om omorganiseringen tackat ja till anställning 

inom en annan del av organisationen, och var därmed inte delaktig i förändringsarbetet. För 

att klara effektiviseringskravet (nedskärningar) gick man ut och erbjöd sex medarbetarna, som 

var över 60 år gamla, en möjlighet att gå i förtida pensionen (enligt företagets omställnings-

avtal). Ett erbjudande som alla tackade ja till. Därutöver skulle ytterligare en anställd 

pensioneras inom ett halvår och en annan deltidsanställd sade upp sig på grund av annat 

jobberbjudande. På så sätt klarade man kravet utan uppsägningar. De distributionsuppgifter 

som flyttades från Sortering krävde också kompetent arbetskraft som skulle utföra 

uppgifterna. Då ledningen i så stor utsträckning som möjligt ville genomföra förändringen 

baserad på att berörda medarbetares egna önskemål är det viktigt att nämna att det inte kom in 

tillräckligt med frivilliga intresseanmälningar till denna omplacering, varför man i slutändan 

blev tvungna att överföra personer mot deras vilja. De anställda som skulle omplaceras valdes 

ut i enlighet med turordningslistor. Förändring innebar en splittring av gruppen vilket till viss 

del bidrog till att negativa konstellationer, som hade framkommit i undersökningen, bröts upp. 

För att dela upp resterande ”negativa” grupper tog ledningen in tre medarbetare från 

Produktion och blandade befintlig personal på Sortering mellan skifttider. Projektgruppen 

gick också ut och uppmuntrade medarbetarna till att anmäla sitt intresse för andra 

arbetsuppgifter inom de olika enheterna, dels för att skapa mer arbetsrotation men även för att 

förbättra möjligheten för individen att behålla en heltidstjänst vid kommande om-

organiseringar. Tanken var även att de båda enheterna skulle vara mer integrerade i varandras 

arbetsuppgifter, vilket innebar att personalen på den ena enheten fick lära ut en del uppgifter 

till personal från den andra enheten – och vice versa.  

1.2.4 Avdelning efter planerad förändring  
Förändringen anses av alla berörda parter vara lyckad; det finns nu en mer jämn fördelning av 

medarbetarna med funktionsproblem och deltidsarbete mellan de olika arbetslagen. Från att 

ha cirka en tredjedel fullt arbetsföra medarbetarna i Sorterings personalstyrka är dessa nu 

uppdelade på olika skift och arbetsuppgifter att fördelningen är en fjärdedel med funktions-

problem i samtliga olika arbetsgrupper, skift och enheter. Trivseln har enligt samtliga berörda 

ökat, vilket många delvis kopplar till den nya arbetsledningen, det vill säga produktionschefen 

på Produktion och främst den nya produktionsledaren (från Produktion).  

Det har ännu inte gjorts någon ny mätning av medarbetarindex, då vår undersökning är gjord 

under våren 2012 och nästa mätning görs under tredje kvartalet 2012. Men en tydlig 

indikation på bättre trivsel är sjukfrånvaron, som visar en klart nedåtgående trend. Sortering 

har dessutom lyckats klara uppsatt budget – tillsammans med Produktion – och stämningen 

inne på arbetsplatsen anses vara mycket bättre. Det verkar alltså som att de lyckats bryta upp 

de negativa konstellationerna som tidigare fanns, och hjälpa medarbetarna ut ur vissa negativa 

beteenden och roller genom nya arbetskamrater och arbetsledning. I skrivande stund pågår en 

enkätundersökning som mäter uppfattningen av arbetsmiljön, men tyvärr presenteras inte 

resultatet förrän efter utsatt deadline av denna undersökning.  

Enheterna emellan har idag cirka 90 medarbetarna, där majoriteten av dem är i åldrarna 

mellan 40 och 60 år och har varit anställda i 10 år eller längre, könsfördelningen är relativt 

jämn, med en svag majoritet av män, vilket också återspeglas i arbetsledningen som består av 

en produktionschef och tre produktionsledare, varav en är kvinna. 

Informationen om förändringens syfte, innehåll och resultat kommer främst från intervjuer av 

arbetsledningen i organisationen, men med komplement från medarbetare.   
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2.  Teori och tidigare forskning 
Här presenterar vi den teori och tidigare forskning som vi samlat in i våra litteraturstudier. Vi 

har valt att presentera de båda avsnitten tillsammans tematiskt under valda rubriker. 

2.1 Organisationsförändring 
Som nämnt tidigare så blir organisationsförändringar allt mer vanliga och viktiga för 

organisationer (Johansson & Heide, 2008; Gilley, Gilley & McMillan, 2009), och det bedrivs 

aktiv forskning inom ämnet. Johansson och Heide (2008) skriver om Lewin, som redan på 

1940-talet utvecklade en trestegsmodell om förändringar i sociala system. Han menar att 

planerade förändringsprocesser går igenom tre steg; upptining – handlingar som ökar viljan 

att förändras, förändring – handlingar som leder organisationen mot ett nytt tillstånd av balans 

och nedfrysning – handlingar som stabiliserar det nya tillståndet. Denna modell har på senare 

tid dock fått en del kritik för att vara alltför statisk och bortser från de kontinuerliga 

förändringar som sker inom en organisation (Lewis et al., 2006).  

Modellen poängterar dock delvis det motpolsförhållande som finns i alla organisationer; 

stabilitet och förändring (Johansson & Heide, 2008). Det är idag en ständig balansgång mellan 

dessa två tillstånd då organisationer söker stabilitet, som de endast kan uppnå via förändring. 

Om organisationen blir alltför fokuserad på stabilitet kan det medföra att den blir byråkratisk, 

trög och begränsad. Saknas å andra sidan stabilitet kan organisationen misslyckas med att 

uppnå produktivitet då man aldrig hinner lära sig en process innan en ny ska implementeras. 

För det andra visar Lewins modell på att det vid en förändring finns en före och efter aspekt 

av organisationen (ibid.).  

Organisationsförändringar kan dock ske på flera olika sätt och av minst lika många orsaker. 

För att få en mer överskådlig blick väljer Johansson & Heide (2008) att dela in organisations-

förändringar i sex olika dimensioner 

1. Grad – Detta avser hur omfattande förändringen är; en revolution (större och 

omvälvande) eller en evolution (mindre och framväxande). 

2. Typ – Här finns två grundläggande typer; förändring av struktur eller kultur, det 

behöver dock inte vara enbart en av dem båda, då den ena vanligtvis påverkar något i 

den andra.  

3. Medvetenhet – Visar på om förändringen är planerad eller omedveten.  

4. Tidshorisont – Förändringar kan variera från att vara omedelbara eller utdragna.  

5. Drivkraft – Såväl interna som externa drivkrafter kan vara källan till förändring. 

6. Kontroll – Vanligtvis skiljer man mellan två typer av införanden; de som sker 

kontrollerat enligt en plan från ledningen och de som växer fram genom deltagande.  

När vi skriver om organisationsförändringar hänvisar vi alltså både till processen när 

organisationers struktur, strategi, teknik, kultur eller system förändras och resultatet av den 

processen. Ett förändringsprojekt är av definition en planerad förändring som har en start och 

ett slut, och omfattar såväl processer och resultat. Förändringsarbete omfattar de aktiviteter 

som syftar till att förbättra och förändra områden i organisationen och kan vara såväl 

planerade projekt som kontinuerligt framväxande förbättringsarbeten. En förändringsprocess 

avser den kedja av aktiviteter som syftar att flytta en organisation från ett nuvarande tillstånd 

till ett framtida annorlunda och önskvärt tillstånd (Jacobsen, 2005; Johansson & Heide, 2008; 

Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

Enligt Lewis och Seibold (1998) beror mindre än tio procent av de misslyckade organisations-

förändringarna på tekniska problem. De vanligaste problemen är kopplade till den mänskliga 

faktorn. Mycket är relaterat till motstånd bland personalen, som är starkt kopplad till faktorer 
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inom Johanssons och Heides sjätte dimension i organisationsförändringar – kontroll (Lewis et 

al., 2006; Gilley, Gilley & McMillan, 2009, Johansson & Heide, 2008). Valet av kontroll över 

förändringen reflekterar inte bara ledningens syn på förändring som fenomen utan också 

inställningen till vilken roll medarbetarna spelar i en sådan process. Den vanligaste metoden 

vid organisationsförändringar är att ledningen kommer fram till en plan för hur en förändring 

ska införas i organisationen, som ska spridas nedåt i organisationen där omtolkningar och 

förändringar av den ursprungliga idén ska undvikas. Detta är ett rationalistisk och 

deterministiskt synsätt på förändringar där man utgår från att ledningen antas kunna styra och 

kontrollera utfallet av en förändring. Många forskare går emot en sådan syn på 

organisationsförändringar (Johansson & Heide, 2009; Spiker & Lesser, 1995). Julia Balogun 

(2006) väljer att jämföra en organisationsförändring med en spelautomat; vari man placerar 

ett mynt som kan följa många olika vägar och gör det svårt att avgöra vad man får ut i 

slutändan. En sådan medvetenhet i ledningen kan mycket väl vara en nyckel till ett 

framgångsrikt förändringsprojekt, då organisationsförändringar i verkligheten enligt 

Johansson & Heide (2008) är ”beroende av situationen, oförutsägbara och icke-linjära” 

(s.20). Lewis (2006) forskning om anställdas syn på framgångsfaktorer i kommunikation vid 

förändringar visar också att medarbetare upplever ett starkare motstånd till en påtvingad och 

styrd förändring, vilket påverkade resultatet av förändringen negativt. 

2.1.1 Motstånd 
När man pratar om förändringsprocesser är det både svårt och bristfälligt att inte nämna 

motstånd. Motstånd mot förändringar har länge varit ett populärt ämne inom forskning och 

det finns flera olika typer eller former av, orsaker till, samt definitioner av motstånd 

(Jacobsen, 2005). Vi har valt definitionen av motstånd mot förändringar som att någon 

försvarar det som redan finns, eller motsätter sig det som ska bli (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). En viktig poäng med att ta upp motstånd är att det inte behöver anses som ett negativt 

beteende eller fenomen (Ford & Ford, 2010). Motstånd bland medarbetare kan trots allt 

grunda sig i att medarbetarna bryr sig om organisationens framtid och har konstruktiva åsikter 

eller idéer om hur man bäst bör gå tillväga för att nå ett önskat resultat. Det finns dock inte 

någon genomarbetad teori eller modell för vad som är positivt motstånd (Lewis et al., 2006; 

Ford & Ford, 2010). Lewis (2000) poängterar vikten av att värdera feedback vid 

förändringsprojekt, då en lyhördhet hos ledningen kan vara väldigt viktiga för att förvandla 

upplevt motstånd till förändringsinsatser. I vissa fall tolkas kritiska synpunkter från 

medarbetare som motstånd, vilket bemöts med chefers vilja att övertyga dem om vilken väg 

som är rätt. Forskare (Lewis, 2000) anser dock att det kan vara bättre att föra en diskussion 

om det, eftersom man då kan bearbeta alternativa tolkningar tillsammans. Istället för att se 

motstånd som något som måste övervinnas eller elimineras, kan det ses som en dialog som 

kan förändras genom kommunikation (Ford, Ford & McNamara, 2002). Om avvisande åsikter 

avfärdas som motstånd försvinner också möjligheten att kunna bearbeta dem. Motstånd kan 

trots allt vara viktigt för organisationer för att förhindra implementering av system som har en 

fortsatt pågående negativ effekt för organisationen (Johansson & Heide, 2008).  

Kotter (1995) hävdar att de främsta anledningarna till medarbetares motstånd grundar sig i en 

önskan om att inte förlora något av värde, missförstånd av förändringen och dess 

konsekvenser samt låg tolerans för förändringar, och att kommunikationen är den viktigaste 

faktorn för att bemöta sådant motstånd. De flesta förändringar karakteriseras av ett visst mått 

av ovisshet, informationsbrist, oro, skepsis och ryktesspridning. Genom en väl planerad och 

genomförd intern kommunikation kan man reducera många av de negativa effekter som kan 

uppstå under en förändringsprocess (Johansson & Heide, 2008).  



8 

 

2.2 Kommunikation vid förändring 
Det blir till att börja med viktigt att poängtera att kommunikation i förändringsprocesser inte 

enbart ska ses som överföring och utbyte av information (Nilsson & Waldemarson, 1990)., 

som viss litteratur väljer att benämna det som (Lewis et al., 2006). Att skriva om 

kommunikation i förändringsprocesser är komplext, då det är relaterat till flera faktorer samt 

påverkar och påverkas av andra stora områden inom organisationsförändring, bland annat 

motstånd, ledarskap och strategi. Utöver informationsöverföring hävdar Jacobsen & Thorsvik 

(2008) att kommunikation också omfattar ”förmedling av idéer, attityder och känslor från en 

person eller grupp till en annan. Mycket av kommunikationen i organisationer är icke-verbal 

så att man måste tolka både kroppsspråk, röstanvändning och andra icke-verbala signaler för 

att fastställa vad som egentligen menas med det som sägs. När människor kommunicerar med 

varandra spelar både information, associationer och idéer in liksom attityder och känslor, 

och påverkar hur det hela uppfattas och tolkas av dem som kommunicerar” (s.295). När vi 

öppnar upp kommunikation till att vara mer än enbart informationsöverföring vidgas alltså 

området ganska snabbt. 

Förändringar inträffar enligt Johansson & Heide (2008) som ett resultat av att människor 

kommunicerar. Beroende på hur organisationens medlemmar kommunicerar om förändringen 

är oftast centralt för om den blir lyckad, det vill säga når ett önskat resultat, eller inte. Det 

stora problemet i praktiken är att kommunikation ofta ses som en kontrollerad uppifrån och 

ned-process (Goodman & Truss, 2004) där chefer och ledning ska informera medarbetarna 

om förändringen, som ska efterföljas och genomföras till punkt och pricka. Som vi 

poängterade ovan är denna rationalistiska och deterministiska syn på förändringar något 

bristfällig, då den bortser från att människor (medarbetare) alltid förstår och tolkar 

förändringsinitiativ på olika sätt (Johansson & Heide, 2008). Det understryker även Jacobsen 

(2005) med att ”ytterst få förhållanden i en organisation är så kallade ’objektiva’ i den 

mening att det bara skulle finnas en riktig beskrivning av förhållandet.” (s.194). Detta 

tolkningsutrymme leder till att det ofta finns ett gap mellan ledningens intentioner med 

förändringen och dess resultat. Kommunikationen mellan organisationens medlemmar blir 

således avgörande eftersom det anses vara i den språkliga och informella kommunikationen, 

utanför formella möten och dylikt, som medlemmarnas förståelse för förändringen uppstår 

(Johansson & Heide, 2008). Ledningsgrupper bör inse vikten av kommunikation och vilken 

betydelse som medlemmarna har i skapandet av förändringen och lägga mer tyngd på dialog 

och samverkan, inte enbart i retoriken utan även i praktiken (Lewis et al., 2006). Det vill säga 

överge den traditionella synen på kommunikation som spridning av information om 

förändringen via stormöten, interna dokument och intranät. Istället bör man se förändrings-

kommunikation mer som en dialogisk process där olika intressenter möter varandra i 

klarläggande av syfte, förhandling av mening, och perspektivtagande (Lewis, 2006).  

2.2.1 Tre synsätt på kommunikation vid förändring 
Johansson och Heide (2008) har studerat en mängd litteratur och undersökningar om 

kommunikation i förändringsprocesser, och har kunnat urskilja tre olika synsätt på 

kommunikation i förändringsarbeten. Observera dock att gränserna mellan de olika synsätten 

inte är tydliga eller markanta, utan det är snarare så att de överlappar varandra.   

Kommunikation som verktyg 
I den här gruppen ser forskare kommunikation som ett verktyg vid förändring för att 

informera, skapa förståelse och förändra organisationsmedlemmarnas attityder och beteende. 

De rekommenderar öppenhet och informationsspridning och anser att problem med att 

genomföra förändringar delvis försvinner om medarbetarna får information och på så sätt 

förstår förändringen och deras egen roll i processen (Goodman & Truss, 2004, Lewis, 1999). 
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Mycket litteratur argumenterar om att ”effektiv” kommunikation är lösningen på att reducera 

eller övervinna det motstånd som kan uppstå vid förändringsprocesser (Lewis et al., 2006), 

och ett medel för att motivera medarbetarna till att vilja utvecklas (Johansson & Heide, 2008). 

Kommunikation ses också som ett redskap för att överföra feedback om attityder och känslor 

från medlemmarna i organisationen (Lewis, 2000). Goodman och Truss (2004) betonar också 

att både processen och innehållet i kommunikationen är viktig för resultatet av en förändring, 

och understryker vikten i tajmingen av förändringsbudskap, att anpassa kommunikationen 

efter medarbetarnas profil, att använda lämpliga medier för kommunikation, att vara flexibel 

och att minska osäkerheten.  

Kommunikation som process 
Inom detta synsätt så uppfattas förändringsprocesser som situationsberoende, oförutsägbara 

och cykliska. Man utgår från att förändring är något som sker i kommunikationen och inte 

tvärtom (Ford & Ford, 1995), där förändring inte är något statiskt, utan innebär ständig rörelse 

och utveckling. Johansson och Heide (2008) skriver att ”forskarna utgår här från att 

förändringar sker i en kontext av mänsklig interaktion och kommunikation, som producerar 

och reproducerar den sociala verkligheten” (s.30), således ser man verkligheten som social 

konstruerad. En planerad förändringsprocess kan på så vis ses som en händelse där en ny 

social verklighet produceras genom kommunikation (Ford & Ford, 1995). Även om en 

förändring är planerad och ledningsinitierad finns det aldrig någon fullständig kontroll över 

hur organisationens medlemmar kommer att svara på och anpassa sig till förändringen, och 

det centrala för resultatet är medlemmarnas förståelse och meningsskapande (Johansson & 

Heide, 2008).  

När ett förändringsprojekt presenteras för medarbetarna försöker de omgående tolka och 

förstå vad det i verkligheten kommer innebära och hur det kommer att påverka de själva, sina 

arbetskamrater och organisationen (Johansson & Heide, 2008). Denna översättning från ord 

till verklighet (Jacobsen, 2005) är sällan långt ifrån entydig mellan individer, då vår 

tolkningsprocess påverkas av en mängd olika personliga faktorer och tolkningsramar 

(Chreim, 2006), vilka fungerar som modeller eller mönster för hur vi tolkar olika budskap. 

Denna teori gör sig synlig i modellen om kommunikationsprocessen (Jacobsen & Thorsvik, 

2008), där man menar på att såväl sändare som mottagare kodar informationen vari tolkning 

och mening skapas.   

 

 

 

Figur 2.1 Kommunikationsprocessen; visar på hur uppfattningen av ett budskap kan skilja sig 

mellan avsändare och mottagare på grund av hur respektive deltagare kodar och avkodar 

budskapet (Jacobsen & Thorsvik, 2008:296).  

Ett förändringsinitiativ följs alltså av vad man kan kalla medlemmarnas individuella 

meningsskapande (Johansson & Heide, 2008), som handlar om samspelet mellan tolkning och 

handling. Meningsskapandet avser den verklighet som individen har konstruerat med hjälp av 

sina egna ramar och de fakta som finns att tillgå. I en förändringsprocess innebär menings-

skapande alltså att individen skapar en bild över hur verkligheten kommer att se ut. Vi kan 

jämföra detta med paradigmteorin (Thurén, 2007) där individer ser verkligheten utifrån sina 
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egna kunskapsparadigm, där verkligheten kan komma att förändras då individen tar till sig ny 

eller motsägande/kompletterande kunskap. Meningsskapande är även en social process som 

vanligtvis sker i kommunikationen, då medlemmarna delar med sig av sina tolkningar och får 

respons från andra (Johansson & Heide, 2008.). Det är viktigt att poängtera att menings-

skapande är en process som utvecklas över en tid, det uppstår alltså inte över en dag 

(Johansson, 2008). Detta synsätt på samspelet mellan tolkning och handling är besläktat med 

den sociokulturella traditionens syn på lärande, som betonar att lärande är socialt förankrat 

och sker i interaktion med andra (eller våra egna tankar). Tillfällen för lärande uppstår alltså 

när vi ställs inför nya situationer. När vi känner oss förvirrade och vilsna söker vi förståelse 

och mening för att organisera oss och åter kunna agera (Granberg & Ohlsson, 2009). Med 

andra ord kan man säga att ett förändringsinitiativ som presenteras, och reaktionerna det möts 

med, påverkar varandra ömsesidigt över tid och där det sammanlagda meningsskapandet på 

individnivå anses forma reaktionen på organisationsnivå (Stensaker & Falkenberg, 2007). En 

gemensam tolkning och meningsskapande är alltså viktigt för resultatet av en organisations-

förändring. Fokus bör läggas på dialog och samtal, för att kunna lyfta upp outtalade 

antaganden och förväntningar bland organisationsmedlemmar. 

Kommunikation som social förändring 
Forskare som ser kommunikation som social förändring anser att kommunikationen är själva 

mediet för förändring, men lägger också till att det finns en viktig relation mellan 

kommunikation och handling (Johansson & Heide, 2008). Utöver detta har forskare även lagt 

till en maktdimension och lyfter fram kampen om meningsskapande och förhandlings-

processer där förändring konstrueras socialt. Denna kamp omfattar värderingar och beteende 

vilket anses viktiga faktorer för förändring. Förändringsprocesser ses här som ett resultat av 

förhandlingar om betydelser, där chefers handlingar och interaktion spelar en viktig roll. 

Forskare har lyft fram vikten av nyckelaktörers påverkan av sociala konstruktioner (ibid.), 

vilka kan växa fram i berättelser om förändringen och i maktkampen mellan dessa berättelser. 

Berättelser och historier anses även som en effektiv metod, om man antar ett narrativt 

perspektiv på förändringar.  

Ford och Ford (1995) påpekar att förändringsprocesser utvecklas dynamiskt genom olika 

typer av samtal som chefer använder vid en förändringsprocess. Dessa samtal syftar till att 

skapa initiativ, förståelse, resultat och avslutning i förändringen. Accepterar medarbetarna 

chefens roll och auktoritet kan ledarens berättelser reproduceras i organisationen och förstärka 

förståelsen av förändringsarbetet. Denna metod är dock normativ, vilket innebär att den sällan 

syns i praktiken (Johansson, 2008).  

Även detta synsätt poängterar förekomsten av människors olika bakgrunder som påverkar 

tolkningen av verkligheten, vilket har stor betydelse för resultatet av en förändring. Genom att 

ta hänsyn till både kommunikationen och bakomliggande värderingar kan man förstå varför 

skilda grupper inte kan förstå eller föra en dialog med varandra. Poängen är att förändrings-

processer inte enbart kan genomföras på ett ytligt kommunikativt plan utan måste 

kommuniceras på ett djupare plan där värderingar eller beteendet påverkas (Johansson, 2008). 

Det sker genom förhandling av mening och betydelse av förändringen, där ledande chefer kan 

ha en avgörande roll att positivt bidra till denna förhandling. 

2.2.2 Information 
Trots att vi påpekat vid flera tillfällen att kommunikation inte enbart handlar om 

informationsöverföring är dock fakta och information en förutsättning och en central faktor 

för att mening kring förändringen ska kunna skapas. När det handlar om kommunikation i 

förändringar visar forskning att den bäst ansedda kanalen för informationsspridning är 
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direktsamtal (Johansson & Heide, 2008; Lewis, 1999), det vill säga möten ansikte mot 

ansikte. Detta stämmer överrens med Daft och Lengels (1986) modell om olika kanalers 

förmåga att förmedla rik information, som visar att då budskapet är komplext och när 

feltolkningar lätt kan uppstå är direktsamtal att föredra. Lewis (1999, 2006) Forskning visar 

dock att informationsspridning bör ske genom flera kanaler, vilket även andra forskare stödjer 

(Johansson & Heide, 2008, Daly, Teague & Kitchen, 2003).  

 

 

 

 

 

Figur 2.2 Olika kommunikationskanalers förmåga att förmedla rik information (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008:299).  

Forskare poängterar att ledningen tidigt i processen ska informera medarbetarna om den 

kommande förändringen, samt vara öppen och ärlig med informationen (Spiker & Lesser, 

1995, Daly, Teague & Kitchen, 2003; Lewis et al., 2006), dels för att skapa förtroende hos 

medarbetarna men också för att involvera dem tidigt i processen och skapa motivation 

(Johansson & Heide, 2008). Informationen bör vara tydlig vad gäller syfte och vision med 

förändringen. Den rekommenderas att inte vara av övergripande karaktär (Cepaite, 2008) utan 

istället bör chefer ge detaljerad information till medarbetare om hur förändringen kommer 

påverka varje individ och vilka eventuellt nya roller de kommer ha, vilket kan bidra till att 

minska den oro och osäkerhet som ofta skapas av informationsbrist (Lewis et al., 2006; 

Ragusa, 2010). En del forskning visar på att man ska ge information ofta (Gilley, Gilley & 

McMillan, 2009). Även då det inte finns någon ny information och dela med sig av ska 

ledande chefer fortsätta förtydliga syfte och vision för att ”pränta in” bilden av förändringen, 

eller enbart för att ha en kontinuitet i kommunikationen som kan reducera oro (Lewis et al., 

2006; Daly, Teague & Kitchen, 2003). Det går dock emot annan forskning som menar att man 

ska snarare ska lyssna igen istället för att informera igen (Johansson & Heide, 2008).  

Johansson & Heide (2008) visar också att medarbetarna i deras undersökning upplevde både 

informationsbrist och informationsöverflöd samtidigt. Mycket av informationen de fick ta del 

av var otillräcklig och svår att förstå, vilket visar på att informationen bör vara kvalitets-

mässigt anpassad till de anställda (Lewis, 2000). Det handlar återigen om översättnings-

processen (Jacobsen, 2005), som kan skapa problem när (oftast) ledning ska överföra sina 

idéer och tankebilder om förändringen i ord, som i sin tur ska skapa mening för anställda på 

en annan hierarkisk nivå i företaget (Johansson & Heide, 2008). 

Vidare är det rekommenderat att man ska lägga vikt i att presentera de positiva effekterna av 

förändringen, dock utan att mörka de negativa aspekterna. Genom att fokusera på det positiva 

kan man lättare skapa engagemang och motivation till förändringen (Lewis et al., 2006). För 

att fortsätta motivera medarbetare ska chefer vid genomförandet även presentera resultat av 

förändringen för att ”hålla engagemanget vid liv” (Simonsson, 2008:194), samt ge beröm för 

de resultat som man uppnått (Lewis, 2000). 
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2.2.3 Chefernas roll 
Det finns flera forskare som påpekar att kommunikationen mellan chefer och medarbetare har 

en avgörande betydelse för att en planerad förändring ska kunna genomföras (Daly, Teague & 

Kitchen, 2003; Ford & Ford, 1995; Goodman & Truss, 2004; Simonsson, 2008). 

När man pratar om ledarskap är det svårt att utelämna kommunikation, då de båda är två 

synonymt sammanlänkade processer (Kitchen & Daly, 2002). Kommunikation är trots allt 

chefernas viktigaste ledarverktyg och de flesta uppgifter som förknippas med chefs- och 

ledarroller förutsätter någon form av kommunikation (Johansson & Heide, 2008). Ledarskap 

vid förändringsarbeten är centralt (Jacobsen, 2005; Gilley, Gilley & McMillan, 2009) och 

således blir alltså även kommunikationen vital för resultatet.  

För att chefer och förändringsledare ska kunna förmedla en tydlig bild av förändringen till 

medarbetarna är det nödvändigt att dessa ledare och chefer har en klar förståelse för syftet och 

målet med förändringen. Därmed får presentationen för ansvariga chefer en stor betydelse i 

hur de i sin tur driver förändringsprojektet vidare (Johansson, 2008). Det är vidare av stor vikt 

att ledarna ställer sig bakom förändringen (Daly, Teague & Kitchen, 2003). Detta blev tydligt 

i Johansson & Heides (2008) forskning som visade på att en de förmän (mellanchefer) som 

själva inte trodde på att förändringen skulle fungera i praktiken förde denna skepsis vidare till 

medarbetarna, vilket försvårade förändringsprocessen. Även om cheferna försöker att inte 

visa sin tveksamhet om förändringen brukar medarbetarna snabbt kunna genomskåda om 

kommunikationen ger dubbla budskap (Johansson, 2008).  

Att de närmsta cheferna har en synlig position under förändringsprocesser är viktigt för 

resultatet av förändringsarbetet, vilket understryks i Lewis (2006) forskning om anställdas syn 

på kommunikation på förändring. Den visar på att majoriteten av anställda föredrar att 

kommunicera med sin närmsta chef vid förändringsarbeten, och stärks ytterligare av 

Johansson och Heides (2008) forskning om kommunikation i förändringsprocesser som visar 

på att anställda uppfattar den högsta ledningens kommunikation som mindre trovärdig än de 

närmaste chefernas. En synlig position är vidare viktigt för att ett förtroende ska kunna 

utvecklas eller fortgå (Johansson & Heide, 2008). Det nödvändigt att chefen finns tillgänglig 

och är delaktig även efter exempelvis mötestider (Lewis, 2006), då det är känt att det är i den 

informella kommunikationen som den viktigaste meningsskapande kommunikationen kring 

förändringen pågår (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Om chefer kan vara delaktiga i denna 

kommunikation kan de dessutom förebygga rykten och oro som lätt uppstår bland med-

arbetarna under förändringsarbeten. 

2.2.4 Kommunikationsresurser 
Att avsätta tid för kommunikation kring förändringen visade sig i Johansson och Heides 

(2008) undersökning vara en nödvändig investering. En del medarbetare kände frustration och 

informationsbrist på grund av att det inte fanns tid för dem att ta till sig informationen som 

fanns tillgänglig, eller delta i diskussioner och dialog kring förändringen. Avsatt tid för 

kommunikationen är viktigt för att kunna skapa engagemang kring förändringen längre ned i 

organisationen, men också för att viktig information från medarbetarna ska kunna lyftas fram 

(Johansson & Heide, 2008).  

Ett annat viktigt initiativ i kommunikationen är hur möten och dylikt är utformade. Det är 

viktigt att mötena inte är strukturerade enligt en föråldrad kommunikationssyn där enbart 

information sprids i ett nedåtgående led från chefer till medarbetare. Medarbetarna behöver 

ges förutsättningar för en dialog som skapar en gemensam uppfattning och tolkning av 

budskapen. En bra dialog är vidare en nyckel till såväl delaktighet i processen som 

informationsspridning i båda riktningar (Lewis et al., 2006), vilket ofta utvecklas bäst med ett 
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tydligt syfte och mål för mötet, men utan en styrd agenda och punkter som ska hinnas med. 

Om kommunikationen i stort enbart består av informationsspridning uppifrån och ned samt att 

medarbetarna inte uppfattar att de har en kanal uppåt eller möjlighet till att diskutera 

innehållet kan det resultera i lägre förtroende för ledningen och i längden ett sämre resultat för 

förändringsprojektet (Cepaite, 2008).  

Det är också av vikt att ledningen har någon sorts planering av kommunikationen, vilket 

Johansson och Heides (2008) forskning visade på. De företag som hade lagt ned tid och 

resurser på att skapa en kommunikationsplan lyckades också bättre med de kommunikativa 

insatserna i förändringsprocessen. Det är av vikt att man planerar vad som ska sägas och när, 

samt vad som ska betonas och hur förändringen ska presenteras. Det finns vidare i regel olika 

uppfattningar om kommunikationen inom diverse projektgrupper och det är därför av vikt att 

detta diskuteras, så att alla är på plan med hur kommunikationen ska ske (Johansson & Heide, 

2008).  

Det är viktigt att poängtera att kommunikation kostar; delaktighet och dialog kräver mötestid, 

som är dyr med tanke på förlorad arbetstid (Johansson, 2008). Men det är allt fler forskare 

som argumenterar för den vinst man kan dra av att lägga mer fokus och resurser på 

kommunikation vid förändringsarbete (Johansson & Heide, 2008; Lewis et al., 2006; Ragusa, 

2010; Ford & Ford, 1995) eftersom sådana satsningar kan undvika kommande fallgropar som 

kostar företaget ännu mer än om de hade förebyggt problemen tidigt i processen. 

2.2.5 Kommunikationsklimat 
Kommunikationsklimatet kan vara hämmade eller främjande för förändringar. Det hör ihop 

med organisationsklimatet, som är ett snävare område än organisationskultur. Vidare är det 

starkt bundet till kulturen i företaget och är alltså inget som uppstår över en natt. Klimatet är 

organisationens interna miljö; normer, attityder och känslor, som skapas och tolkas av 

medlemmarna i organisationen, men det omfattar till exempel inte symboler och identiteter 

som organisationskulturen gör (Cepaite, 2008). Kommunikationsklimatet påverkas mycket av 

de ledande chefernas attityder till den interna kommunikationen. Ett gott kommunikations-

klimat kännetecknas av bra relationer mellan chefer och medarbetare, öppenhet, deltagande 

och ”högt i tak”, där anställda inte behöver oroa sig över vilka negativa konsekvenser av vad 

de kommunicerar. Detta medför att de är tryggare med att framföra sina åsikter och diskutera 

problem (Johansson, 2008). Om klimatet beskrivs som en gynnsam miljö där idéer uppstår, 

utvecklas och genomförs menar Cepaite (2008) att organisationen har bra förutsättning för 

förändring.  Vidare består kommunikationsklimatet av de nästkommande tre rubriker; för-

troende, oro och tidigare förändringar och förändringsbenägenhet, då dessa är starkt kopplade 

till klimatet men också individuellt viktiga.  

2.2.6 Förtroende 
Daly, Teague och Kitchen (2003) påpekar att om ett företag har förlorat förtroende bland sina 

anställda innebär det en kamp i motvind då ledningen måste korrigera och rätta till sina 

misstag för att vinna tillbaka förtroendet hos dem som ofta håller företagets framtid och 

förändringens resultat i sina händer, det vill säga medarbetarna. 

Förtroende kan innebära olika saker, dels kan det handla om att löften hålls, men också tillit 

om att ingen viktig information medvetet undanhålls. Medarbetare kan känna förtroende om 

de upplever sig som sedda och om hänsyn tas till deras intresse. Förtroendet ökar enligt 

Johansson & Heides (2008) forskning då medarbetarna känner att de är med i en gemenskap 

där deras arbete värderas, vilket i sin tur påverkar kommunikationsklimatet (Cepaite, 2008). 

Elving (2005) för samma argument och påpekar att skapandet av en gemenskap sker genom 
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kommunikation, och hjälper anställda att identifiera sig med organisationen, reducerar oro vid 

förändringar samt stärker förtroendet mellan chefer och anställda.  

I många organisationer hänger personalproblem ofta ihop med förtroendet för den närmsta 

chefen (Cepaite, 2008). Vidare påpekar Daly, Teague och Kitchen (2003) att kommunikation 

till stor del handlar om att just skapa förtroende, där öppenhet och ärlighet i det som 

kommuniceras spelar en stor roll. Hur ofta medarbetare träffar chefen och därmed vilken 

relation man har möjlighet att utveckla hänger också ihop med förtroende, vilket Johansson 

och Heide (2008) pekar på. För att medarbetare ska lita på information om nya förändringar är 

det viktigt att de har förtroende för sin närmaste chef. Finns det inledningsvis inget förtroende 

spelar det mindre roll hur budskapet utformas, då det lär bli grund för omtolkning och 

konspirationer oavsett hur ärlig informationen är (Cepaite, 2008). Det finns alltså ett 

dialektiskt förhållande mellan kommunikation och förtroende, där innehållet i de båda 

påverkar varandra ömsesidigt. Om det finns förtroende för chefen från medarbetare och vice 

versa blir det dessutom enklare att hitta problemområden och att åtgärda dem (Cepaite, 2008).   

2.2.7 Oro 
Om medarbetare känner oro och ovisshet inför den nya situationen finns inte särskilt mycket 

utrymme för organisationens intresse hos medlemmarna och det är vidare många forskare som 

nämner hur kommunikationen är nyckeln till att förebygga osäkerhet och oro (Lewis, 1999; 

Elving, 2005; Gilley Gilley & McMillan, 2009, Ford & Ford, 1995; Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Det blir viktigt att kommunikationen har personlig relevans för varje medarbetare, 

snarare än av generell övergripande karaktär (Johansson & Heide, 2008), dels för att 

förståelsen för behovet av förändringen ska öka, men också för att öka eventuella effekter av 

förändringen.  

Om ledningen är ärlig och öppen i kommunikationen kring förändringens konsekvenser kan 

det skapa en känsla av trygghet hos medarbetarna, samt ge riktlinjer för tolkning och bidra till 

en mer gemensam förståelse av olika händelser. Vidare anses öppen och ärlig kommunikation 

bidra till reducerad ryktesspridning i samband med förändringsprojekt. Ryktesspridning 

överdriver ofta de negativa aspekterna av förändringen och späder i sin tur på det motstånd 

som redan kan existera (Johansson, 2008). 

Cepaite (2008) påpekar dock att om förändringen uppfattas som en försämring för 

medarbetarna spelar det mindre roll om bilden är gemensam eller vilka kommunikations-

insatser som görs, då motståndet ändå lär kvarstå (ibid.). Detta är däremot något som Daly, 

Teague och Kitchen (2003) tar avstånd från i sin forskning om kommunikationens betydelse 

vid organisationsförändringar. De påpekar istället att även om förändringen innebär negativa 

effekter för medarbetarna – som nedskärningar – så kan en öppen och ärlig kommunikation 

om förändringen innebära minskad ovisshet som så småningom leder till lägre personal-

omsättning, lägre sjukfrånvaro och ökad produktivitet. 

Ledning bör inse att förändringsinitiativ ofta föder oro och osäkerhet inom organisationer 

(Cepaite, 2008), vilket skapar ett stort behov av information om det som händer och ska 

hända. Om medarbetarna dessutom inte känner att de har någon att vända sig till och ventilera 

upplevelser och känslor kring förändringen kan motståndet mot förändringen öka (ibid.).  

2.2.8 Tidigare förändringar och förändringsbenägenhet 
Johansson och Heides (2008) undersökning pekar på att det är viktigt att cheferna har tidigare 

förändringar i åtanke, som kan ha färgat medarbetarnas syn på och meningsskapande av 

förändringar. Erfarenheter av tidigare förändringar kan påverka deras motivation till att delta i 

förändringsprocesser (Lewis et al., 2006). Med tanke på de diversifierade tolkningsramar som 
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medarbetare kan tolka ett förändringsprojekt utifrån, blir det viktigt med en möjlighet till 

kommunikation med enskilda medarbetare för att alla parter ska kunna skapa en gemensam 

och enhetlig bild av förändringens konsekvenser och syfte (Cepaite, 2008). 

Elving (2005) skriver att relationen mellan kommunikation och förändringsbenägenhet är en 

förutsättning för en lyckad förändring. Han anser att syftet med kommunikationen vid en 

förändringsprocess är att minska medlemmarnas osäkerhet om framtiden och förebygga eller 

minska motståndet mot förändringen, och därigenom skapa en förändringsvilja som unde-

rlättar ett lyckat förändringsarbete. Elving får stöd i detta av Lewis (2006) som betonar att 

förändringsbenägenhet reducerar negativt motstånd då medarbetare är mer öppna till 

innovation och mer positivt inställda till risktagande. Cepaite (2008) skriver om 

kommunikationsklimatets betydelse vid förändringar, och menar att detta hänger ihop med 

förändringsbenägenhet. Hon definierar förändringsbenägenhet som organisationens tolerans 

mot osäkerhet, och anser att om cheferna är positivt inställda till förändringar, samt 

uppmuntrar delaktighet och dialog, ökar också förändringsbenägenheten i organisationen. I en 

organisation där kommunikationen är öppen samt nya idéer och dialog uppmuntras kan 

medarbetare komma med åsikter och förslag, vilket främjar motivation, innovation och 

deltagande (Johansson & Heide, 2008; Lewis, 2006; Gilley, Gilley & McMillan, 2009), och 

därmed även förändringsbenägenheten (Cepaite, 2008).  

2.2.9 Delaktighet och dialog 
Ett vanligt förekommande koncept inom organisationsförändringar är de anställdas 

delaktighet i processen (Jacobsen & Thorsvik, 2008), vilket även understryks i resultatet från 

Johansson & Heides (2008) undersökning. Detta stöds även av en mängd annan forskning och 

litteratur som betonar flera positiva effekter om medarbetare tillåts vara delaktiga i processen 

(Daly, Teague & Kitchen, 2003; Angelöw, 1991), bland annat mindre motstånd (Spiker & 

Lesser, 1995; Åteg, Andersson & Rosén, 2005), en mer enhetlig vision av förändringen 

(Lewis, 1999) och ökat engagemang (Gilley, Gilley & McMillan, 2009). Johansson och 

Heides (2008) forskning pekar på att delaktighet bland medarbetare ska inledas tidigt i 

processen (Johansson & Heide, 2008), dels för att ta del av den viktiga kunskap och 

erfarenhet som många medarbetare sitter på, men också för att medarbetarna behöver känna 

sig delaktiga och engagerade i hela processen för att ens vilja genomföra den. I Lewis (2006) 

forskning om anställdas syn på kommunikation i förändringsprocesser ansåg dock majoriteten 

av de anställda deltagarna att medarbetare på lägre nivåer inte bör vara delaktiga, i exempelvis 

beslutsprocesser, om resultatet av förändringen ska bli lyckat. Men samtidigt ansåg en 

majoritet av de anställda att förändringsarbeten har större chans att nå ett lyckat resultat om 

medarbetare har möjlighet att uttrycka sin åsikt och ge feedback, som också värderas av de 

styrande cheferna.  

Studier visar dessutom att anställdas produktivitet och motivation i arbetet ökar då de har en 

känsla av att ledningen bryr sig om dem (Robbins, Judge & Campbell, 2010). Om chefer och 

ledning faktiskt uppmuntrar delaktighet även i praktiken och inte enbart i retoriken signalerar 

det att medarbetarnas kunskap och välmående faktiskt tas till vara på och värdesätts, kan det 

resultera i ett mer positivt klimat och ett starkare engagemang för förändringen. 

Omfattande forskning visar att medarbetare har lättare för att delta i förändringen om de först 

och främst faktiskt förstår den (Kitchen & Daly, 2002; Elving, 2005; Gilley, Gilley & 

McMillan, 2009). Det blir alltså viktigt att implementerare lägger vikt i att skapa en tydlig 

bild av vad syftet och målet med förändringen är (Lewis et al., 2006; Ragusa, 2010), då det 

skulle bli svårt att få alla att jobba i samma riktning om det existerar olika mål. Men precis 

som vi skrivit tidigare så tolkar medarbetarna ett förändringsinitiativ helt olika beroende på 
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bland annat tidigare erfarenheter och sina personliga tolkningsramar. En enhetlig bild om vad 

förändringen faktiskt innebär och hur den kommer att påverka individen uppnås, enligt 

Johansson & Heides (2008) undersökning, inte enbart genom information. Den skapas genom 

delaktighet i och dialog om förändringsarbetet, där medarbetarna tillåts att vara medskapande. 

Dialogen är en förutsättning för meningsskapande och för att en gemensam förståelse och 

tolkning ska kunna växa fram i en grupp.   

Dialog skiljer sig för övrigt från diskussion och debatt, då de sistnämnda två ofta handlar om 

att försöka få en annan part att ändra åsikt, vilket enligt Isaac (2000) hindrar en gemensam 

förståelse att växa fram. Med detta sagt ska inte diskussion avfärdas som något negativt, då 

man genom diskussion kan väga alternativa tolkningar mot varandra om det finns andra idéer 

som anses som bättre lösningar på hur man ska nå målet (Johansson & Heide, 2008). Dialog 

syftar dock på ett samtalsutbyte mellan två eller fler personer där olika parter i samtalet 

bygger något nytt, som Johansson och Heide (2008) valt att definiera som att två eller flera 

parter ”tänker tillsammans” (s.208). Forskare betonar också betydelsen av att medarbetarna 

är viktiga medskapare till en gemensam förståelse, och att dialogen är en viktig förutsättning 

för att det ska kunna ske. Det är ledningens uppgift att se till att dialogen med medarbetarna 

fungerar så dessa får möjlighet att uttrycka sin oro och få svar på sina frågor (Johansson & 

Heide, 2008).  

I dialogen kan även olika tolkningar av konsekvenser träda fram, och chefer har då möjlighet 

att bemöta dessa med förklaringar och diskussion för att skapa eller bygga en tydlig enhetlig 

bild bland samtliga medarbetare. Om medarbetarna dessutom uppmuntras till att delta i 

sådana diskussioner om förändringsprocessen och får respons på sina uttalanden, kan en 

känsla av trygghet skapas. Diskussioner ökar dock risken för konflikt (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Men enligt Cepaite (2008) främjas förändringar i organisationer där en viss 

konfliktnivå med diskussioner och debatt är möjliga, då det är i kommunikationen där 

erfarenheter, kunskaper och åsikter ställs mot varandra på ett konstruktivt sätt som 

inspirationer och idéer föds.  

Att få medarbetarna till att bli delaktiga i diskussioner och dialog har dessutom visat sig vara 

viktigt för många förändringsarbeten utöver att bara skapa en tydlig bild och engagemang 

bland medarbetare. Flera forskare har påpekat att eftersom det oftast är medarbetarna som 

sitter på bäst information om hur processer och arbetet fungerar i praktiken i organisationen, 

så är de en viktig kunskapskälla som kan förhindra ett förändringsarbete från att ge ett 

ogynnsamt resultat (Lewis, 1999; Elving, 2005; Lewis, 2006; Spiker & Lesser, 1995; Daly, 

Teague & Kitchen, 2003). De kan alltså komma med nödvändig feedback på förändrings-

initiativen som kan hindra företaget från att göra kostsamma misslyckanden (Johansson & 

Heide, 2008). 

En annan viktig faktor vad det gäller delaktighet, som i Johansson och Heides (2008) 

undersökningen ledde till frustration bland medarbetare, var definitionen av vad delaktighet 

innebär. Förväntningarna på vad delaktighet faktiskt betyder visade sig vara annorlunda 

beroende på om man pratade med chefer eller medarbetare (Cepaite, 2008:72). Det är alltså 

viktigt att lyfta fram dessa osynliga förväntningar och förklara vad man menar med 

delaktighet, annars kan initiativen till dialog och delaktighet få negativa konsekvenser. Denna 

mångtydlighet kan också tolkas in i Lewis (2006) kvantitativa undersökning, där deltagarna 

(anställda) ansåg att medarbetare inte bör vara delaktiga i beslutsprocesser. Deltagande i 

exempelvis beslut innefattar inte enbart tolkning kring påverkan i om och hur, utan också till i 

vilken grad eller dimension som deltagande uppfattas; handlar det om att få sin röst hörd och 

tagen i åtanke, eller handlar det om ett demokratiskt deltagande i olika beslutsforum? Del-
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aktighet kan alltså avse många olika områden och det går inte att förutse vilken tolkning som 

medarbetare har av definitionen utan att föra en dialog om det.  

2.3 Implikationer i teori 
Ämnena kommunikation och organisationsförändring är inom forskning och kurslitteratur 

välkända ämnen som det bedrivits en mängd forskning kring, om man utgår från ämnena 

separat (Elving, 2005; Jacobsen, 2005; Ragusa, 2010). Att kommunikation i förändrings-

processer är och blir en allt mer viktig faktor att ta hänsyn till för organisatorisk tillväxt och 

överlevnad är det heller ingen större debatt om (Ragusa, 2010; Gilley, Gilley & McMillan, 

2009). Men trots detta ihållande intresse för att studera kommunikation vid förändringsarbete 

så finns det relativt lite empirisk forskning som tar kommunikation som utgångspunkt i 

samband med förändringsarbeten eller som belyser hur kommunikation och förändring 

specifikt är relaterade till varandra (Elving, 2005; Goodman & Truss, 2004; Lewis, 2006, 

Johansson & Heide, 2008; Ragusa, 2010). Johansson och Heide (2008) nämner att de 

undersökningar som är utförda för att förklara förhållandet mellan kommunikation och 

förändring är gjorda av forskare från flera olika vetenskapliga discipliner; bland annat 

ekonomer, språkvetare och sociologer, vilket medför att forskningen fortfarande är ganska 

splittrad utan några väl genomarbetade teorier om förhållandet. 

Trots den vanligt återkommande synen på kommunikation som verktyg i en förändrings-

process finns det en stor brist på konkreta råd om hur detta redskap ska användas. Det skrivs 

om att det ska kommuniceras tydligt och effektivt, samt att kommunikationen bör vara 

entusiastisk och motiverande. Men det finns sällan exempel eller definitioner av vad effektiv 

kommunikation egentligen är eller vad motiverande kommunikation består av. Dessutom är 

vissa råd motsägelsefulla om hur kommunikationen bör gå till, vilket tyder på stor oenighet 

om förhållandet. Det bristande innehållet i definitioner och konkreta exempel visar på hur 

forskarna ofta verkar behandla kommunikation som ett fenomen isolerat från sitt sammanhang 

och sin organisationskontext. De verkar inte se organisationsförändringar som cirkulära eller 

situationsberoende, utan som linjära och kontrollerbara. De reflekterar dessutom inte över 

ontologi och epistemologi, alltså hur verkligheten är beskaffad och hur kunskap genereras, 

vilket leder till att de sällan resonerar över att organisationer formas ur kommunikation 

(Johansson & Heide, 2008). Mycket av informationen om kommunikation och hur man ska 

kommunicera kommer från populärlitteratur som slungats ut i samband med olika 

managementtrender. De befintliga teorier och modeller inom populärlitteraturen, som berör 

kommunikation i förändringsprocesser, behandlar i stora drag kommunikationen som ett 

verktyg isolerat från dess organisatoriska kontext. Därmed har vi valt att inte utgå från någon 

av dem i denna uppsats. 

Vidare blir det också viktigt att poängtera att mycket av den forskning och teori som vi 

presenterat här kommer från forskare utanför Sverige, då svensk forskning med utgångspunkt 

från kommunikation i förändringsprocesser är ”obetydlig i sammanhanget” (Johansson & 

Heide, 2008:41). När det handlar om delaktighet finns det en stor kulturell skillnad i hur 

delaktiga medarbetare anser att de bör vara, vilket skildras i Hofstedes (1980) komparativa 

analys om maktdistanser och femininitet. Sverige, och Norden generellt, uppvisar en lägre 

maktdistans, det vill säga inkluderande och demokratiska maktrelationer, och ett högre mått 

av femininitet, det vill säga fokus på relationer och livskvalitet, jämfört med många andra 

delar av världen (Blodgett, Bakir & Rose, 2008). Mycket har dessutom att göra med den 

fackliga tradition vi har i Sverige, där delaktighet ända sedan den Svenska modellen formades 

har fått en allt större betydelse bland medarbetare i Sverige (Berglund & Schedin, 2009). Det 

betyder därmed att åsikter om delaktighet i beslutsprocesser eller förändringsprocesser kan 
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skilja sig mellan forskning gjord exempelvis i USA eller Storbritannien jämfört med Sverige 

eller Norden. 

Lewis (2006) var själv förvånad över det resultat som visade att medarbetarna inte anser att 

deltagande bland anställda är att anse som en framgångsfaktor för förändringsarbete. Hon 

argumenterade dock för att medarbetarna möjligtvis själva insåg att alla medlemmar i en 

organisation inte kan bestämma då ett beslut sällan om ens aldrig tillfredställer alla berörda. 

Däremot reflekterade hon aldrig över hur deltagarna tolkade begreppet delaktighet, som vi 

diskuterade ovan, där frågan kan ha tolkats som om anställda skulle ha en demokratisk röst i 

besluten, eller att alla skulle ha rätt att uttrycka sin idé eller åsikt. Hon berörde alltså inte 

tvetydigheten i definitionen av delaktighet. 
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3. Metod 
Eftersom vårt syfte med undersökningen är att undersöka vilken roll kommunikationen har i 

ett förändringsarbete har vi valt en kvalitativ undersökningsmetod (Denscombe, 2009), som 

gör det möjligt att få en djupare förståelse i ämnet. Vi har studerat en organisation som 

enskild enhet, vilket innebär att undersökningen har typiska drag från en fallstudie (ibid.). 

Vi påbörjade undersökningen med litteraturstudier för att få en djupare kunskap om teorier 

som och tidigare undersökningar kopplade till vårt ämnesområde. Vi kompletterade denna 

kunskap med empirisk datainsamling och lyfte ut de områden inom kommunikation i 

förändringsarbeten, som vi ansåg var utmärkande för vår undersökning. Genom detta kom vi 

fram till slutsatser som både stred emot och bekräftade andra resultat och tidigare teori. Vårt 

tillvägagångssätt har till stor del varit abduktiv (Thurén, 2007), då vi successivt varvat teori 

och empiri, och låtit de två komplettera varandra. 

3.1 Datainsamling 
Metoden i denna undersökning har varit kvalitativ, därav har datainsamlingen utformats för 

att stödja detta tillvägagångssätt (Denscombe, 2009). Referensramen av teori och tidigare 

forskning är hämtat från kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och tidigare uppsatser. Det 

empiriska materialet har samlats in genom deltagande observationen, dokumentanalys samt 

intervjuer.  

3.1.1  Litteraturstudier 
Vi letade i kurslitteratur och sökte efter artiklar i olika databaser, bland annat ABI Inform, 

Academic Search och Google Scholar. Det vi insåg, som vi inte riktigt räknat med från 

början, var att förhållandet med kommunikation och förändringsarbete var ett relativt 

outforskat område (Lewis, 2006). Genom att studera referenserna i den litteratur som kom 

fram i vår sökning lyckades vi hitta centrala aktörer och forskare inom ämnet. Detta 

tillvägagångssätt ansåg vi var viktigt för att få en stabil grund av teori och tidigare forskning, 

och för att kunna skapa intervjuguider med frågor som täcker de områden vi behöver 

utvärdera för att svara på våra frågeställningar.  

3.1.2 Empiri 
Det empiriska materialet har samlats in genom tre kvalitativa metoder; deltagande 

observation, dokument och intervjuer, där det sistnämnda har varit det dominerande inslaget. 

Alltså har vi använt oss av flera kompletterande metoder (Denscombe, 2009).  

Deltagande observation 
Under två halvdagar tidigt i undersökningen deltog en av oss författare i arbetet på den 

arbetsplats där vi skulle utföra vår undersökning. Syftet med detta var att skaffa kunskap om 

arbetets karaktär och miljö (Denscombe, 2009). Dessutom var det ett ypperligt tillfälle att 

presentera sig för medarbetarna och även lära känna några av dem. Medarbetarna var alltså 

medvetna om att författaren var där för att göra en undersökning. Vi ansåg att en deltagande 

observation skulle kunna stärka resultatet av undersökningen samt gynna samtalen vid 

intervjuerna om intervjupersonerna redan träffat intervjuaren och på så sätt skapat en mer 

tillitsfull och avslappnad relation (ibid.). Under den deltagande observationen fördes 

anteckningar löpande, dels om uttalanden men också om den generella stämningen. Det 

hjälpte oss senare i undersökningen att lyfta fram frågor och områden i intervjuerna, som 

utfördes efter observationerna. Anteckningarna har dessutom hjälpt oss att styrka materialet 

från intervjuerna i resultat och analys.  
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Dokument 
De dokument vi har studerat är anteckningar förda från möten om förändringsarbetet, enklare 

mötesprotokoll, som delats ut till medarbetarna. Vi ansåg det var nödvändigt att ta del av 

dessa eftersom forskningen poängterat att både muntliga och skriftliga kanaler bör användas 

vid förändringsarbete (Daly, Teague & Kitchen, 2003). Dessa dokument innehöll dock inte 

särskilt mycket text då informationen var strukturerad i punktform.  

Intervjuer 
Vi utförde personliga intervjuer (Denscombe, 2009) med åtta personer (se urval nedan), varav 

fyra hade suttit med i projektgruppen för förändringen; en personalgeneralist, en produktions-

chef, en produktionsledare och en facklig representant. De övriga fyra var medarbetare varav 

två av dessa var lagledare.  

Intervjuerna var alla semi-strukturerade (ibid.), vilket grundade sig i att vår undersökning är 

kvalitativ med ett komplext och mångtydigt undersökningsområde är. Med öppna frågor har 

intervjupersonerna möjlighet att prata fritt om och utveckla deras tankar och upplevelser.  

Totalt gjorde vi fyra olika intervjuguider (ibid.), då frågorna behövde anpassas till 

arbetsuppgifter och position (se Bilaga 1). Intervjuerna utfördes dessutom vid olika skeden i 

undersökningen. Vi hade en intervjuguide för personalgeneralisten, en för produktionschefen 

och produktionsledaren (läs arbetsledning), en för den fackliga representanten och en för de 

fyra medarbetarna.  

Vi genomförde intervjun med personalgeneralisten tidigt i undersökningen, detta för att skaffa 

oss en bild över vad förändringen innebar från ledningens synvinkel, vilket syfte den hade och 

vad orsakerna bakom den var, hur de hade kommunicerat ut förändringen och personal-

generalistens övergripande tankar om den. På grund av stressiga arbetsveckor var vi tvungna 

att vänta med intervjuerna med arbetsledning och medarbetare. Vi ansåg dock att detta var 

positivt för undersökningen, då vi hade tid att skaffa oss en djupare förståelse om ämnet 

genom litteraturstudier och därmed en bättre möjlighet att skapa intervjuguider som belyste 

nödvändiga områden inom valt syfte för undersökningen (Denscombe, 2009). Intervjun med 

den fackliga representanten utfördes efter övriga intervjuer eftersom vi ansåg att denna 

intervju kunde vara ett bra komplement till uttalanden från ledning och medarbetare.  

Själva intervjun inleddes med enklare frågor där intervjupersonen fick berätta om sina 

arbetsuppgifter och beskriva förändringen som hade skett, vilket förhoppningsvis gjorde 

intervjupersonen mer bekväm att prata (ibid.) men också visade vilken bild de hade av 

förändringen – vilket har med kommunikationen att göra (Lewis et al., 2006; Johansson & 

Heide, 2008). Övriga frågor berörde områden inom kommunikation och förändring och var 

konstruerade med noggrannhet för att undvika ord med negativ eller positiv värdering 

(Denscombe, 2009) som till exempel ”bra”, ”dåligt”, ”bristande”.  

3.2 Urval 
Urvalet i undersökningen har gjorts genom ett icke-sannolikhetsurval (ibid.), vilket vi ansåg 

var passande då undersökningen är kvalitativ och vi behövde komma i kontakt med 

människor som blivit berörda av ett förändringsarbete. Urvalet har skett på en del subjektiva 

grunder, då vi har haft kriterier för val av både organisation och respondenter.  

3.2.1  Organisation 
När vi sökte efter en organisation att utföra vår undersökning i hade vi redan bestämt vårt 

syfte med undersökningen; att studera kommunikationens roll i ett förändringsarbete. Det var 

alltså ett kriterium att organisationen relativt nyligen skulle ha utfört ett planerat 
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förändringsarbete, som hade berört dess struktur eller kultur (eller båda två). Den organisation 

som Kim tidigare gjort en undersökning i tillhör en sektor som länge har varit utsatt för 

förändringar i sin affärsverksamhet. Vidare framgick det även från denna undersökning att det 

varit brist på kommunikation i förändringsarbetet (Rosenqvist, Sjöblom & Wernebjer 

Cervinus, 2011). Vi kontaktade samma organisation, men en annan enhet än den som tidigare 

hade undersökts. Vi fick direkt ett positivt gensvar och kontaktuppgifter till relevanta chefer 

för en avdelning som genomfört en planerad förändring under hösten 2011 och årsskiftet 

2011/2012.  

3.2.2 Respondenter 
När det kommer till urval av respondenter så hade vi två grundkriterier, dels att 

respondenternas situation hade blivit påverkade av förändringen, dels att de hade varit 

anställda i organisationen en längre tid (cirka fem år eller längre). Vi riktade oss därmed till 

respondenter från Sortering, samt arbetsledning från Produktion som var delaktiga i 

förändringsarbetet. Det förstnämnda kriteriet kändes som en självklarhet eftersom de som är 

oberörda av förändringsprojektet förmodligen inte har varit delaktiga i kommunikationen 

kring den (Johansson & Heide, 2008). Det andra kriteriet om anställningstid är kopplat till 

grad av insikt i organisationen; en anställd med längre arbetstid har större kunskap och 

erfarenheter om såväl verksamheten som kulturen, vilket vi ansåg viktigt då uppfattningen av 

kommunikation är färgat av tidigare erfarenheter (ibid.). Utöver dessa kriterier ville vi 

inkludera respondenter från båda sidor av förändringsarbetet, det vill säga både de aktörer 

som bedriver och implementerar förändringen och de som blivit berörda av den. Detta är 

viktigt för att få en mer representativ bild av kommunikationen eftersom det ofta handlar om 

att tolka, och det är känt att individer på olika hierarkisk nivå och position i en organisation 

tolkar händelser och situationer på olika sätt vilket skapar olika verkligheter (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). En kommunikation som fungerar är per definition dessutom beroende av att 

båda parter delar samma uppfattning (Johansson & Heide, 2008). Vi ville även ha med en 

facklig representant som kunde delge sin uppfattning av kommunikationen och förändrings-

arbetet. En facklig representant kan fungera som en kommunikativ länk mellan ledning och 

medarbetare och har en viss insyn i båda ”läger”, som kan vara givande att ha med som 

empiriskt material.  

Arbetsstyrkan hade en svag majoritet män. Vi ville inkludera både män och kvinnor i 

undersökningen för att skapa oss en mer övergripande uppfattning om kommunikationen då 

en sådan kan skilja sig mellan olika grupper i en organisation (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Av medarbetarna som intervjuades var hälften män och hälften kvinnor. Samtliga ledare 

(personalansvar eller arbetsledande position) i projektgruppen var med i urvalet av 

intervjupersoner, eftersom vi ansåg att de hade information om såväl arbetsstyrkan som 

förändringens innebörd och process. De ledare som varit involverade i förändringsarbetet via 

projektgruppen var alla män, och således blev även urvalet enbart män.  

Medarbetarna valdes ut på så vis att vi förklarade vilka kriterier som var viktiga, och fick 

förslag på vilka medarbetare som var tillgängliga, vilket blir en kombination av subjektivt 

urval och ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009). Vi kunde inkludera båda befintliga 

lagledare, dessa ansåg vi skulle ha bra insikt i arbetslagen och samtidigt vara på 

”medarbetarnas sida”. De två medarbetare som valdes ut baserades på de deltagande 

observationer som hade utförts, som medförde en grundläggande uppfattning om vissa 

medarbetare. Trygghetsfaktorn i att prata om händelser under förändringen spelade in i valet, 

då vi ansåg att ett avslappnat samtal om förändringen och den kommunikation som utförts 

skulle ge oss en tillförlitlig inblick. Den fackliga representanten valdes ut på premissen att den 

suttit med projektgruppen och varit delaktig i kommunikationen. 
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3.3  Analysmetod 
För att lättare kunna analysera vårt empiriska material valde vi att transkribera intervjuerna. I 

och med att vi valde att ställa relativt öppna frågor och att vårt undersökningssyfte är 

mångtydigt ansåg vi att tolkning och kategorisering var de bäst lämpliga analysmetoderna för 

resultatet. Det medförde att vi kunde strukturera upp vår empiri samt få med den information 

som fanns mellan raderna. De kategorier vi använde oss av är de rubriker vi strukturerat teori 

och forskning under ”Kommunikation vid förändring”, samt de rubriker som finns i resultat 

och analys (faktorer till vänster i vår analysmodell nedan).  Dessa rubriker och kategorier 

valdes utifrån våra litteraturstudier. Analysen har genomförts utifrån beskriven metod och en 

analysmodell som vi skapat själva. Resultat och analys utmynnar i individens menings-

skapande, som vi ansåg var central för resultatet av en planerad förändring. Dock har 

meningsskapande ingen egen rubrik utan presenteras löpande i analysen och sammanfattat i 

slutsatsen. Orsaken till detta är att en rubrik om meningsskapande skulle innebära ytterligare 

upprepning av redan presenterad fakta och empiri, då meningsskapandet är beroende av de 

faktorer som vi har tagit in i vår analys.  

3.3.1 Analysmodell 
Eftersom det inte finns några genomarbetade teorier eller modeller för kommunikation i 

förändring, och de vi hittat inte varit fullt ändamålsenliga med vårt syfte och våra valda 

kategorier, bestämde vi oss för vi att sammanställa en egen modell.  

Figur 3.1 Vår analysmodell. 

Vi vill med vår analysmodell ge läsaren en bättre översikt hur vi ser på kommunikation i 

förändringsarbeten och hur vi har analyserat empirin. Faktorerna till vänster i modellen är de 

som vi anser, inom ramen för kommunikation, bidrar till hur individen skapar mening i ett 

förändringsarbete. De yttre faktorerna hör alla ihop med varandra och den kommunikation 

som förs, och påverkar varandra kontinuerligt i kommunikationsprocessen. De följer ingen 

kronologisk ordning i kommunikationsprocessen, men är utplacerade i en ordning som 

stämmer överens med struktureringen av teori och empiri i undersökningen. Vi anser att 

delaktighet och dialog för det första har en central funktion i hur dessa yttre faktorer påverkar 

och påverkas av kommunikationsprocessen i ett förändringsarbete. För det andra är 

delaktighet och dialog dessutom en viktig förutsättning för att ett gemensamt 

meningsskapande ska kunna växa fram bland berörda individer i organisationen.  

Kommunikationsfaktorerna till vänster i analysmodellen anser vi alltså påverkar individens 

meningsskapande, som representerar den bild som individen har av förändringen. Denna bild 
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kommer ge upphov till ett upplevt motstånd hos individen, som kan variera i grad och typ 

(från obefintligt till aktivt). Den bild som skapas och det motstånd som upplevs leder vidare 

till den förändring som individen jobbar för, vilket alltså inte måste vara den bild som 

förändringsimplementerare försökt förmedla utan en produkt utifrån den kommunikation som 

förts och de anknytande faktorernas påverkan.  

De faktorer som vi har presenterat och använt i analysen för undersökningen har vi tagit fram 

genom våra litteraturstudier och den empiri som vi samlat in. Vissa av rubrikerna skiljer sig 

dock något från de som används i den litteratur som berör kommunikation, vilket beror på att 

mycket av det som skrivs om kommunikation behandlar det som ett verktyg. De presenterar 

således rubriker som ”Förmedling av syfte”, ”Sprid information” och ”Samla input” och anser 

att dessa funktioner i kommunikationen leder till förutsättningar för ett lyckat 

förändringsarbete. Inom dessa rubriker nämns dock ideligen orsaker och effekter som till 

exempel kommunikationsklimat, förtroende och oro, vilka alla i litteraturen anses påverka hur 

väl de kommunikativa verktygen fungerar. Att delaktighet och dialog har använts som 

nyckelfaktorer härleds från att det gång på gång utmärks som centralt i samtlig litteratur och 

även framkommer som viktigt i det empiriska materialet. Vi anser att en syn på 

kommunikation i förändringsprocesser som enbart ett verktyg är begränsat, och vill i vår 

undersökning därmed lyfta fram de underliggande processer, effekter och orsaker som 

påverkas av och påverkar kommunikationen, samt hur det i sin tur är centralt för individens 

och organisationens sammanlagda meningsskapande av förändringsarbetet. 

3.4 Etiska överväganden 
Vi har valt att hålla deltagarna i undersökningen helt anonyma, trots att vissa av 

intervjupersonerna påpekade att anonymitet inte var viktigt. I och med att vi i undersökningen 

kommer in i deltagarnas personliga sfär är det viktigt för oss forskare att det inte medför 

negativa konsekvenser för respektive individ. I resultatredovisningen har vi försökt att 

balansera ut viktiga fakta med anonymitet i uttalandet, genom att så långt det går inte koppla 

ett uttalande (särskilt de med starkt värdeladdade innehåll) till en specifik individ.  

Alla intervjuer utfördes i avskildhet och bandades med intervjupersonens medgivande 

(Denscombe, 2009). Till att börja med informerades intervjupersonen om sina rättigheter om 

frivilligt deltagande och sin anonymitet, alla fick också en kortare beskrivning av syftet med 

undersökningen och vad den skulle användas till. Det är viktigt att poängtera att 

intervjupersonernas uttalanden och deltagande enbart avsåg denna undersökning. Om 

resultatet ska användas för vidare forskning ska deltagarnas medgivande än en gång efter-

frågas innan man använder informationen i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). 

Ett annat etiskt övervägande var dessutom organisationens önskemål om anonymitet, vilket 

också har inneburit en balansgång. För läsarens möjlighet att sätta sig in i den kontext och de 

omständigheter som råder i denna fallstudie är det av vikt att kunna presentera 

organisationens verksamhet och även de avdelningar samt arbetsuppgifter som är kopplade till 

det område vi ska undersöka. Vi har dock valt att döpa om vissa organisationsspecifika namn 

på till exempel avdelningar och arbetsuppgifter. Detta för att så långt det går reducera 

möjligheten för läsaren att kunna fastställa vilken organisation det handlar om – men utan att 

begränsa innehållets begriplighet. 

3.5 Metoddiskussion 
På grund av ämnets komplexitet gör vi inte anspråk på att generalisera utan vill istället skapa 

en djupare förståelse för området och lyfta fram faktorer som vi anser har varit utmärkande. 
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Analysen kräver en viss tolkning, vilket vore svårt att undvika med den fenomenologiska 

infallsvinkel som denna undersökning har (Denscombe, 2009). Med det menar vi dels att 

syftet med undersökningen är att skapa en djupare förståelse om kommunikation i 

organisationsförändringar, och dels att kommunikation i regel handlar mycket om tolkning av 

mening (Johansson & Heide, 2008). En positivistisk synvinkel vore därmed inte ändamåls-

enligt med undersökningens utformning och syfte.  

Att vi som författare till denna uppsats har befunnit oss på olika geografiska platser har till 

viss del försvårat arbetet och krävt mer tid för att kordinera arbetet, som försvårats då vi inte 

kunnat dra nytta av fördelarna som finns med att vara fysiskt på samma plats. Lyckligtvis har 

tekniken kommit långt och telefonmöten och videosamtal har varit till stor hjälp. Att enbart en 

av oss utförde intervjuerna ser vi inte som något problem då två intervjuare kan medföra att 

intervjupersonen blir obekväm och inte lika öppen i sina svar (Denscombe, 2009). Däremot så 

har personen som inte utförde intervjuerna lyssnat på inspelningarna och tagit del av den 

andres anteckningar och tankar. Den information som inte framgått för båda av oss är alltså de 

fysiska uttryck som förnimmas med synen. Det positiva med det faktumet är att vi kunnat 

undvika att tolka in för mycket outtalad information och har kunnat lägga mer tyngd på det 

som sagts, eller inte sagts, i intervjuerna.  
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4.  Resultat 
Precis som Johansson och Heide (2008) beskrev Lewins modell om organisationsförändringar 

finns det i ett förändringsarbete en före- och en efteraspekt, vilket framgick tydligt i resultatet. 

Vi kommer här nedan presentera vårt insamlade material från den empiriska delen av 

undersökningen under de rubriker som vi presenterade i teori och tidigare forskning. Då en 

del empiri är svår att strikt placera in under endast en rubrik förekommer det vissa 

upprepningar, men som istället är explicit kopplat till aktuell rubrik. Vidare används chefer, 

ledning och arbetsledning olika av intervjupersonerna. När vi benämner arbetsledning i 

resultatet syftar vi på produktionschef och produktionsledare. Chefer och ledning innefattar 

både arbetsledning och de hierarkiskt högre cheferna. Medarbetare, personal och anställda 

används också olika av intervjupersonerna, men vi har antagit att de syftar på samma grupp, 

det vill säga medarbetare på Sortering. Resultatet tyder på att upplevelserna kring förändrings-

processen och kommunikationen skiljer sig i många avseenden, samt att åsikterna om de 

insatser som gjorts har uppfattats olika – inte minst mellan ledning och medarbetare. En tydlig 

indikation på att ”det har blivit bättre” i samband med förändringen går dock att urskilja i 

samtliga intervjuer. 

4.1 Information 
Det visade sig att många har olika uppfattningar om när förändringsarbetet eller dess 

förberedelser påbörjades. Vissa meddelar i intervjuerna, att eftersom det var ett tag sen det 

påbörjades, så minns de helt enkelt inte riktigt när de först fick informationen om projektet.  

Kronologiskt sett började förändringsprojektet, enligt ledningen, redan under vår och sommar 

2011 då inhyrda beteendevetare intervjuade personalen. Det är dock något som inte verkar 

vara tydligt hos medarbetarna. Flera av respondenterna nämner att förändringsarbetet 

påbörjades någon gång på höstkanten – vilket var tidpunkten för första informationsmötet om 

att det skulle ske en förändring. Varken när beteendevetarna var där eller efter införandet av 

förändringen har syftet med – eller resultatet av – beteendeundersökningen våren 2011 varit 

tydligt uttalat, vilket framgår i en av våra intervjuer. 

”…det var jätte-jättekonstigt för vi fick aldrig reda på vad syftet var, men nu så här 

efteråt så känns det som att det var för att kartlägga oss på något sätt […] det är väl för 

att få veta hur vi tänker, hur snackas det. För vad jag har förstått så fick vi aldrig reda på 

vad som kom fram, vad som var fel på oss.” 

Även facket instämmer i att det inte fanns någon uttalad koppling mellan 

beteendeundersökningen och förändringen, även om de bad ledningen att ta hänsyn till 

resultatet av undersökningen. Däremot finns det visserligen konsensus i svaren bland med-

arbetarna om att Sortering inte har fungerat, och att detta faktum säkerligen låg till grund för 

förändringen. Några medarbetare nämner att förändringsprojektet dessutom hade ekonomiska 

orsaker, vilket bekräftas av både fack och ledning. Några trodde också att det, utöver det 

ekonomiska, även hade med den dåvarande arbetsledningen att göra, att det var en del av 

syftet till förändringen. Vidare var en del av visionen, enligt ledningen, att Sortering skulle gå 

in under Produktion, men på den punkten verkar det inte ha skett någon större förändring från 

tidigare. De två enheterna verkar fortfarande vara separerade från varandra i praktiken. 

Produktion ska förlora volym till en annan produktionsenhet vilket innebär en risk för 

övertalighet. Intervjuerna med medarbetarna på Sortering visar på att det finns skilda 

uppfattningar om hur den eventuella övertaligheten kommer påverka dem. Vissa anser att det 

kommer drabba dem på Sortering, medan andra inte tror att det kommer påverka någonting.  
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”Nu är det precis så att alla tänker att ’nu klarar vi oss här, det är Produktion’. Jag tror 

inte att vi på Sortering tänker att vi tillhör Produktion. Nu är det som det alltid har 

varit.” 

Ett uppenbart tema i intervjuerna var informationsflödet i förändringsprocessen. Att döma 

från intervjuerna med medarbetarna ligger mest kritik under denna rubrik. Till att börja med 

hade projektgruppen ett första större informationsmöte med samtliga medarbetare (de som 

inte var sjuka eller på semester) där förändringen presenterades. Informationsmöten om 

förändringen hölls därefter enligt ledningen varje vecka, ibland två gånger samma vecka, för 

att hålla medarbetarna uppdaterade och svara på deras frågor. Mötesprotokoll skrevs som var 

tillgängliga för alla, men främst för de medarbetare som inte kunde närvara på grund av skift-

arbete. Vidare genomförs arbetsplatsträffar (APT) som är längre möten där alla medarbetare 

och berörda chefer är samlade för informationsspridning och diskussion om arbetsplatsen. 

Under förändringsprocessen användes dock dessa arbetsplatsträffar till att informera och 

diskutera förändringen. Den nytillsatta produktionsledaren fanns tillgänglig dagligen för 

medarbetarna ute i arbetet strax efter första informationsmötet. Eftersom han också var med i 

projektgruppen kunde han svara på frågor och informera om förändringen.  

”Jag är en människa som upprepar mig lite, jag vill gärna göra det för jag har märkt att 

’det här får vi aldrig reda på’ […] så därför kör jag gärna lite upprepning. […] de som 

inte var där (på mötet) och fick info de skickade vi hem samma info skriftligen till, så vi 

var noga med att alla skulle få information […] ibland visste jag inte svaret själv (på 

frågor) och det talade jag om för dem också, det har varit rak info […] men så fort jag 

hade något på plats så informerade jag berörde personer. Så jag försökte undvika så 

mycket spekulationer som möjligt. Det var min tanke.” 

Vissa av medarbetarna lyfter fram att det visserligen hölls informationsmöten med jämna 

mellanrum, men att informationen inte var särskilt givande.  

”Syftet och målet växte fram, för från början var det väldigt otydligt för man visste inte 

hur många skulle försvinna, hur många skulle gå i pension, för det var allt sånt i början. 

Ingenting var förhandlat och klart.[…] det är ju alltid bra att man får ställa frågor, men 

då måste man också ha konkreta svar och det är det organisationen inte kan. […] Det var 

det man saknade, de saknade en tydlighet kring vad som var slutmålet. […] och det var 

där det brast, att man inte hade varit tydliga med vad det var som väntade här borta. Det 

skulle man varit bättre på. 

Det framkommer i intervjuerna att det var först i december som den nödvändiga 

informationen för individen (om flytt och pensioner) var helt klar, vilket innebar några 

månader av ovisshet. Intervjuer med cheferna visar att det till en början inte var klart att 

Sortering skulle gå in under Produktion, även om det togs beslut om det strax efter projektet 

drog igång.  

”Vi informerade, produktionsledaren informerade, hela tiden… vi visste ju inte riktigt hur 

det skulle vara, det vet man ju inte riktigt förrän det har satt sig.” 

Den nya produktionsledningen har bemötts väldigt positivt, vilket delvis har att göra med 

tydlighet i informationen, återkoppling till resultat samt visad uppskattning för det arbete som 

medarbetarna utfört, som skildras i en av intervjuerna med medarbetarna.  

”…det är mycket, mycket lugnare nu. Det är precis som att vi har en mycket tydligare 

chef nu […] de (nya cheferna) var så positiva om oss, att vi var väldigt duktiga, att vi har 

bra siffror. Det ha vi ju aldrig hört innan. […] där kändes det positivt att vi gjorde ett 
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jäkligt bra jobb, och att ’ingen annan kan göra det ni gör’ och det var ganska skönt att 

höra det.” 

En av cheferna säger dessutom att 

”Den nya produktionsledaren ringer och ställer frågor (till kund) så får han svar och sen 

går han rätt ut till killarna och tjejerna på golvet och talar om det ’Dom var så jävla 

nöjda på Kund, ja då fortsätter vi så här’. Och man ser ju, de växer ju direkt” 

Att cheferna gick ut med informationen tidigt kan varit kopplat till ett försök att vara öppen 

och ärlig med informationen, vilket förklarar den tidiga presentationens brist på information. 

Men ett par medarbetare nämner att det inte var ett särskilt klokt val, på grund av den ovisshet 

som kom därefter. 

”Mer tydlig info, de borde dragit på det någon månad till […] när de var klara visade det 

sig att det (nedskärningar) inte behövdes. Då hade vi gått runt i flera månader och mått 

så fruktansvärt dåligt. […] Vänta tills de visste mer, vänta tills tidplanen var mer klar.” 

4.2 Chefernas roll 
Vad som dök upp i intervjuerna, bland både chefer och medarbetare, var den positiva syn på 

förändringen som de nya cheferna kommunicerade ut, vilket vi har presenterat under tidigare 

rubriker. Att döma från intervjuerna verkar det som att när förtroendet väl hade börjat 

etableras många av medarbetarna drogs med i denna positiva filosofi som de nya cheferna 

stod för och försökte implementera. Det fanns en tydlig indikation i intervjuerna att den nya 

arbetsledningen hade en positiv syn på förändringar generellt, och var medvetna om vikten att 

stå bakom den planerade förändringen.  

”jag tycker de (gamla cheferna) tänker det gamla, och att göra en stor förändring så är 

det väldigt svårt om man håller kvar i det gamla. Ledningen som ska gå i fronten och stå 

för det nya, om de håller fast i det gamla det är rätt svårt tycker jag.” 

Något som den nya arbetsledningen också lägger vikt i är att vara synliga på arbetsplatsen. 

Båda ledare påpekar vikten i att delta i arbetet med medarbetarna för att finnas tillgänglig för 

att svara på frågor och delta i den informella kommunikationen. 

”Det var ju den rollen jag skulle ha, kontakten med medarbetare och vice versa. Om det 

var någonting så kunde de ställa frågor till mig.. […] Det tyckte jag var rätt vettigt så att 

det inte blir oro i laget, och oro blir det om man har en massa frågor som inte blir 

besvarade. Så det var en av mina roller här.” 

Att den nya produktionsledaren var tillgänglig i det dagliga arbetet inför förändringen hjälpte 

enligt medarbetarna till att reducera oron inför förändringen. De nämner också en positiv 

förändring i att den nya arbetsledningen, särskilt produktionsledaren, generellt är mycket mer 

synlig och delaktig på arbetsplatsen jämfört med de tidigare cheferna.  

”…den nya produktionsledaren är därute. Den förra satt därinne hela tiden med ryggen 

utåt […] aldrig ute i produktionen, medan vår nya ledare hjälper till och är här. […] de 

(ledning & fack) som faktiskt var involverade i projektet var här! De deltog här nere. 

Folk från personal, alla som var inblandade i projektet var med på informationen så man 

fick ställa frågor. Alla, till och med distriktschefen, var här nere en gång.” 

Vidare fanns det frågor om vem det egentligen var som bestämde över förändringsprojektet; 

vem tar besluten och vem är det som kan svara på mina frågor. Detta tog medarbetare upp 

både som normativt viktigt vid förändringsarbeten, men också som kritik mot förändrings-

ledningen. Även om några ansåg sig veta till vem man borde vända sig, fanns det vissa som 
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till en början inte var lika säkra. Fortfarande idag är medarbetarna inte helt klara över vem 

som egentligen tog beslut (eller varför).  

Något som var uppenbart i sammanställningen av intervjuerna var skillnaden mellan hur olika 

grupper och individer uppfattade förändringen och dess konsekvenser för individen. Men det 

var också lika uppenbart att produktionsledaren, som under förändringsprocessen befann sig 

ute bland medarbetarna, hade – jämfört med andra ledare – en bild som stämde överrens med 

den som medarbetarna hade beskrivit. 

4.3 Kommunikationsresurser 
Något som framkommer, både från medarbetare och chefer men dock inte från den fackliga 

representanten, var att det hade avsatts tillräckligt med tid för informationsspriding och dialog 

kring förändringen. Projektledaren hade avsatt tid för personliga samtal med samtliga 

medarbetare. Så fort det fanns frågor så hade medarbetarna möjlighet att ta upp det med 

projektledaren, eller facket, vilket cheferna ansåg var viktigt vilket även medarbetarna 

bekräftade och berömde 

”Ja, det fanns tid för det, det var inga problem att få tid att få prata med nån, det var 

skönt […] Sa jag att jag behövde prata med projektledaren så var det bara ’ja, gör det, 

det är lugnt, stick du’, så det var aldrig snack om det” 

Dock ansåg den fackliga representanten att extra resurser för att omhänderta oron inte sattes 

in. Det finns skilda åsikter om det var planerat som en specifik kommunikationsinsats att den 

nya produktionsledaren fick gå in i enheten redan innan förändringen skulle genomföras eller 

om syftet var att ledaren skulle lära sig processerna. Den fackliga representanten menar att 

kommunikationen kom med på köpet då en sådan avsikt inte hade diskuterats öppet, men 

cheferna påpekade att det var den rollen som produktionsledaren skulle ha utöver upplärning; 

att kunna vara tillgänglig för att svara på frågor som rörde förändringsprojektet. Det verkar 

vidare inte ha funnits någon specifik plan för kommunikationen, även om den fackliga 

representanten nämner att man diskuterade vad som skulle sägas. Det framkom också att det 

fanns en del dispyter inom projektgruppen, särskilt kring kommunikationen med med-

arbetarna 

”Det fanns klart vad man skulle säga, men det höll man sig inte till när det gällde vissa 

bitar av info […] trots att vi sitter i styrgruppen och bestämmer saker och ting, så de som 

satt med i projektgruppen de gick ut och informerade felaktiga saker, så ibland så fick jag 

stå och dementera saker eftersom vi inte hade diskuterat det i styrgruppen, så till slut så 

fick de informera själv, för jag ville inte stå vid sidan om när de informerade felaktigheter 

och osanningar.” 

Om strukturen på mötena med medarbetarna fanns det också vitt skilda uppfattningar mellan 

flera av intervjupersonerna, där någon nämner att det var mycket frågor till cheferna, en annan 

betonar informationsspridning och några påpekar att det var mycket diskussion.  

”Det var nog mer diskussion, och frågor. De (projektgruppen) blev bombarderade med 

frågor” 

”Det var mest info, inte så mycket diskussion” 

Flera nämner också ”infomöten” vid upprepade tillfällen i intervjuerna, vilket kan peka på att 

det snarare handlade om att sprida informationen och att svara på frågor. Vidare användes 

som nämnt arbetsplatsträffarna till att informera och svara på frågor om förändringen, samt 

föra en dialog kring detta, vilket även facket bekräftar i intervjun.  
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4.4 Kommunikationsklimat 
När det kommer till klimatet inne på arbetsplatsen kan man lägga märke till stora skillnader 

innan och efter förändringen. En viktig orsak till detta verkar vara den nya arbetsledningen. 

Arbetsledningen som intervjuades nämnde gång på gång vikten av att gruppen ska fungera 

och att man därmed behöver utveckla bra relationer och en gemenskap, och att kommunika-

tionen är en avgörande del i att skapa ett sådant klimat. 

Innan förändringen präglades relationerna på arbetsplatsen av misstro och ”skitsnack” där 

såväl trakasserier och mobbning verkade förekomma. Det faktum att enheten har varit en 

arbetsplats för rehabilitering, som nämndes i beskrivningen, har medfört att enheten fått en 

stämpel som kan göra det svårt för medarbetarna att identifiera sig med arbetsplatsen  

”Ja alltså Sortering har väl varit lite … men även här har man hört att även högre chefer 

har uttryckt sig på det sättet typ ’dom därnere, akutpsyk’.” 

Medarbetarna fungerade inte som grupp och det verkade inte som om ledningen kunde ta itu 

med problemet, vilket tycktes förvärra situationen ytterligare. Vid flera tillfällen framkom det 

att det fanns ett bristande förtroende för den tidigare ledningen. 

Den nya arbetsledningen verkade dock bemötas mycket positivt på flera olika plan, och ur 

intervjuerna med en av de nytillsatta cheferna kan man se en tydligare relationsinriktad vision 

träda fram 

”Förändringen kom och därför ville jag ha en APT direkt, och denna första APT var så 

viktigt […] Jag har haft utvecklingssamtal med alla, för jag ville prata med alla. Jag vill 

lära känna alla och dom behövde lära känna mig. Och den här APTn och av de här 

utvecklingssamtalen så vet alla att alla måste vara på plan för att trivas, alla måste 

hjälpas åt, och jag ingår i laget, jag är en av dom.[…] En som sticker ut från laget är 

motståndare till sitt eget lag, den måste in. […] det är ’Laget framför Jaget’, det är mitt 

sätt att jobba och på det viset så… Man måste bry sig, man måste vara rak, man måste ta 

konflikterna för de dyker upp, hela tiden. Man måste vara rak å ta dom. På det viset är 

det en plattform, en trygghet […] Mycket prioritering på glädje, för har man glädje så får 

man trivsel, och av trivsel får man resultat.” 

I ovanstående utdrag från intervjun med en av de nya cheferna kan man urskilja en filosofi om 

att bra relationer är en viktig faktor inte enbart för trivseln utan också för resultat, då 

intervjupersonen anser att de två hänger ihop. Medarbetarna verkar möjligtvis tolkat in detta 

budskap då de instämmer med de nya chefernas filosofi 

”Nu är det väldigt mycket att vi ska lära känna varandra. […] han ville likasom visa hur 

han såg på hur han ville att vår grupp skulle fungera […] folk bara ’ååh! Äntligen nån 

som tar tag i det här, och äntligen nån som ser, för innan var det väldigt konstigt 

egentligen, väldigt mycket liv.” 

”Nu fick alla plötsligt något att fundera över, för han tänker att vi ska fungera som en 

enhet, gör vi inte det är vi rökta. Det är det här att det inte är individen, det är helheten.” 

Intervjuerna med cheferna visar även på inställningen att bra relationer är en viktig 

förutsättning för att lyckas med förändringen. Att den inställningen bemötts positivt bland 

medarbetarna märks tydligt i flera av intervjuerna, och en av medarbetarna uttrycker sig på 

följande sätt 

 ”Nya chefen är en så tydlig ledare. Han inger förtroende, att med honom kan jag prata 

om vad som helst” 
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Cheferna påpekar att det är viktigt att medarbetarna ska kunna växa, och de uppmuntrar 

medarbetarna att profilera sig på arbetsplatsen samt ta till sig nya möjligheter. Feedback och 

delaktighet verkar uppmuntras mer än tidigare och intervjuerna med medarbetarna pekar på 

att deras åsikter tillvaratas och i många fall dessutom följs upp. Även facket pratar positivt om 

den nya ledningens ledarskap och dess filosofi kring relationer och delaktighet 

”Det är en helt annan styrning, medarbetarna känner sig tryggare och man vet var man 

ingår i organisationen […] Där (APT) har man uppmanats att skriva upp sina åsikter och 

frågor så har man kört en dialog dem emellan. Det har man också gjort gällande 

framtiden också, det är väl chefernas nya specialitet.”.  

4.5 Förtroende 
Vi kan i intervjuerna se en stark skillnad mellan det förtroende som finns för arbetsledningen 

idag och det som tydligt verkade fattas för tidigare chefer. Detta faktum dyker upp i 

majoriteten av intervjuerna, såväl med ledning som med den fackliga representanten och 

medarbetarna. Situationen anses av flera deltagare ha varit dålig en längre tid, vilket skildras i 

en av intervjuerna 

”Den här arbetsplatsen har säkert haft fyra till fem olika chefer de senaste tio åren, och 

det har varit katastrof i stort sett hela tiden […] Det fanns inget förtroende för chefen.”  

Det märktes också i intervjuerna med medarbetarna att det fanns en tydlig misstro för 

ledningens kommunikation under förändringsprocessen. Ledningen poängterade att det var 

viktigt att vara ärlig och rak i informationen, men oavsett om de var ärliga eller ej verkar det 

som att medarbetarna och facket hade sina misstankar över om det som kommunicerades 

egentligen var sant och om det fanns annan information som undanhölls. 

”De sa från första början att vi ska få vara med hela vägen och att vad som än händer så 

kommer de informera oss, men det kändes ändå som att det var väldigt mycket som vi inte 

fick veta, att det var hela tiden den känslan att ’jaha, nu händer det och nu kom det nåt 

nytt där och…’.[…] en del kan jag känna att de inte visste (information), men en del 

kändes det som att de undanhöll, den känslan hade jag.” 

Den nya arbetsledningen fick också känna av denna sviktande tilltro till chefer och deras 

kommunikation när den väl började träda in i den nya arbetsledarrollen på Sortering, vilket 

grundade sig i medarbetarnas tidigare erfarenhet.  

”… och vi har haft åtta olika (chefer) de senaste åren och de bara ’bla bla bla’. Ja, här 

har ju inte hänt någonting!” 

Det är dock en märkbar skillnad i hur de talar om den nya arbetsledningen jämfört med sina 

tidigare olika arbetsledare. Den nya arbetsledningen får lovord från såväl medarbetare, fack 

som högre chefer. Och man kan se att ett helt annat förtroende har börjat byggas upp.  

”… de (nya cheferna) hade ett stormöte precis innan det skulle dra igång och då sa 

faktiskt en av medarbetarna som sa ’ok, ni (de nya cheferna) ska få en chans’, och den 

har de tagit […] Det känns som att den nya chefen är på vår sida, han krigar verkligen 

för oss. Han inte bara säger det, han visar det handlingskraftigt också. […] Och så har vi 

aldrig haft det, vi har fått slita för vartenda litet gummiband. Så där har vi en ganska stor 

förändring, att det händer saker, att han säger att nu fixar vi det här, och så gör han 

det.” 

Det verkar som om den nya arbetsledningen även lyckats skapa en starkare gruppkänsla bland 

medarbetarna, som känner sig tryggare på arbetsplatsen och lättare kan identifiera sig med 

gruppen, vilket även facket instämmer i. 
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”De (nya cheferna) som är där idag, de har en filosofi som inte tillåter några avarter, 

mobbing eller trakasserier, utan tar tag i saker som är problem tidigare för att det inte 

ska kosta massa timmar […]men det är ju inte färdigt än, det kommer nog att fortsätta 

under hela året” 

Som vi tog upp tidigare lade den nya arbetsledningen stor vikt i att lära känna medarbetarna, 

vilket också bidrog till att en förtroendefull relation kunde utvecklas. Vidare nämnde cheferna 

att det är viktigt att presentera resultat, att vara positiv över det och att ge beröm, vilket en av 

medarbetarna menade var en viktig del i att man började känna förtroende för arbets-

ledningen; att medarbetarna blev erkända som viktiga. 

”… det var nog så att de kändes väldigt raka, att de var öppna med vad de visste, och att 

de var så positiva om oss, att vi var väldigt duktiga, att vi har bra siffror. Det har vi ju 

aldrig hört innan. […] Efter årsskiftet rullade det bara på, det var väldigt positivt när vi 

började känna att cheferna var tydliga med att vara positiva, med att det här kommer att 

bli bra! […] Alla kände nog förtroende för dem med en gång tror jag.” 

4.6 Oro 
Bilden av oro skiljer sig starkt mellan de olika grupperna. Flera av medarbetarna och facket 

förklarar att det förekom en stark oro hos medarbetarna när förändringen presenterades, 

särskilt bland de som hade kortast anställning och därmed riskerade att bli offer för en 

eventuell övertalighet eller flytt till Distribution. Att bli omflyttad till Distribution var 

uppenbart en rädsla bland medarbetarna. Då många hade fysiska eller psykiska hinder skulle 

en eventuell flytt till det fysiskt mer krävande arbetet på Distribution vara omöjligt. Även den 

fackliga representanten bekräftade dessa farhågor.  

”Det har ju varit en transportsträcka från augusti till november, för det kom ju olika 

besked utifrån de här ekonomiska kraven. Så största oron var ju att det skulle bli 

övertalighet och om man skulle få flytta till Distribution. […] och vet man då att man har 

ett dåligt knä som gör att man inte kommer att klara av Distribution, så är det klart att 

man blir orolig. Vi krockade flera gånger när det gällde den här övertaligheten.” 

Övertaligheten var man inte överrens om i projektgruppen, där det förekom en debatt om 

huruvida det över huvud taget var nödvändigt, då man till en början inte hade utrett 

möjligheten att ge de äldre medarbetarna förstärkt pension och därmed klara av såväl 

effektiviseringskrav som förlorade arbetsuppgifter i och med förändringen. Denna oenighet 

och oklarhet om hur det skulle bli mynnade ut i en tydlig oro hos flera medarbetare, vilket 

framkom i intervjuerna.  

”Ingenting var förhandlat och klart, för från början sa det ’ja, vi hoppas att nån ska gå ut 

i Distribution, och vi hoppas att några ska gå i pension, men vi vet inte vilka’ och det blev 

ju inte klart förrän i december, vilka som valde att gå i pension. Så hela hösten var det 

väldigt oroligt. […] det var väldigt turbulent ända fram till december när det var spikat.” 

Däremot verkade inte alla chefer vara medvetna om att detta var en oerhört stark känsla hos 

medarbetarna. I intervjuerna framstår det som att cheferna har en uppfattning om att alla eller 

åtminstone en stark majoritet var positiva till förändringen redan från början, och att den 

största oron snarare handlade om en oro för att ingen förändring skulle ske. 

”Över lag har de ändå sett att nu kommer det att hända något, och i stort sett så vet vi 

vad som kommer att hända. […] Men det har sin bild av vad de tror, samtidigt har de en 

oro för att det inte blir så. […] Så nu har man ju varit orolig för att det vi har målat upp 

inte händer. Jag tror att det har legat som den största oron faktiskt.” 
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Den otydliga informationen kombinerat med ett lågt förtroende för (den tidigare) ledningen 

skapade alltså stor oro bland medarbetarna, som också ledde till många spekulationer och 

rykten på arbetsplatsen, vilket flera av respondenterna bekräftar eller själva poängterar.  

”Det var jättejobbigt. Vi diskuterade ju hej vilt hela tiden. Överallt, med varandra och 

det gick rykten hit och dit, vem som skulle vart, och hur vi skulle göra med alla våra 

uppgifter. Är vi så lättersättliga att vem som helst kan göra det?”  

Ryktena och spekulationerna handlade såväl om syftet och målet med förändringen, som om 

vilka som skulle gå vart, vad som var riktigt i informationen samt om annan information 

undanhölls.  

Oron började dock lägga sig under december månad då det blev klart att tillräckligt många tog 

erbjudandet om pension för att undvika övertalighet och det hade blivit klart vilka som skulle 

omplaceras till Distribution. Angående omplaceringen finns det fortfarande ett par 

frågetecken. Då de inte fick in tillräckligt många frivilliga hade man, enligt ledningen, varit 

tvungna förflytta några mot sin vilja. Detta dementeras emellertid av den fackliga 

representanten som meddelar att enbart frivilliga till slut förflyttades. Men när det var klart 

vilka som skulle gå och när den nya arbetsledningen började etablera sig märker man utifrån 

medarbetarnas historier att situationen lugnade ned sig. 

”Jag tycker att när den nya arbetsledningen började ta mer och mer, liksom förklarade 

och berättade att så här är det, då tyckte jag att det började kändes lugnare.” 

4.7 Tidigare förändringar och förändringsbenägenhet 
Attityden mot förändringar bland medarbetarna var enhetligt skeptiskt. Dock skiljde sig den 

emotionella och den logiska åsikten om förändring åt bland många av medarbetarna. Mycket 

grundade sig i tidigare förändringar och hur de haft det de senaste åren. Under den deltagande 

observationen på Sortering var det en medarbetare som poängterade att ”varenda gång de 

gjort en förändring tidigare har ju lett till att det blivit sämre för oss”. Många nämner 

dessutom att yrket förr var mycket mer fritt och man hade mer eget ansvar än nu, då varje 

förändring har lett till snävare arbetsuppgifter och mer styrning i arbetet.  

”Jag har varit med om så många olika VD som har provat olika saker, för det har också 

varit så fram och tillbaka, först var det att vi skulle ha små enheter ute bland folk, till slut 

är vi tillbaka till att ha jättestora enheter.” 

Däremot verkade, under den deltagande observationen inne på Produktion, en annan attityd 

finnas. På frågan om förändringsarbeten och hopslagningen med Sortering verkade flera 

nämna hur positivt det var med ökade möjligheter till att integreras i fler arbetsuppgifter, 

delvis för den arbetsrotation som det kan möjliggöra, men också för att det ökade möjligheten 

att behålla sin arbetsprocent inför eventuella kommande förändringar, som kan innebära att 

arbetsuppgifter försvinner eller skärs ned. Många verkade införstådda med att samhälls-

utvecklingen medför att verksamheten måste förändras för att anpassa sig till de rådande om-

ständigheterna. Det verkade generellt finnas en attityd om att ”se möjligheterna”. Produktion 

har de senaste åren haft den arbetsledning som Sortering efter förändringen hamnade under, 

och även om situationen skiljer sig mellan de två enheterna nämner medarbetarna att 

arbetsledningen på Produktion har uppmuntrat dem till att söka nya möjligheter och bredda 

sina kunskaper. Denna filosofi och inställning till förändringar framkommer dessutom i 

intervjuerna med cheferna 

”Det kan försvinna en kund och det kan komma nya till oss. Det är detta som gör att det 

gäller att vara flexibel hela tiden. […] Vi kommunicerar så, det är det budskapet vi 
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signalerar hela tiden, så här är livet alltså. Det är ingenting man springer och mörkar. 

[…] Och det (processerna) är en färskvara. Jag har varit med i tio år nu, vi skruvar 

ännu. Ständiga förändringar och förbättringar. […] vi sa så här för att bli effektivare 

behöver du inte springa snabbare, du behöver springa smartare.” 

Detta synsätt verkar de nu även försöka föra in på Sortering och en av cheferna påpekar hur 

arbetsstyrkan måste ut och se möjligheterna och ta nya initiativ.  

”Det var det jag började med, ni MÅSTE ut och profilera er. Volymerna minskar och jag 

behöver inte berätta mer för er, vi måste skapa mer arbetsuppgifter, vi måste alltså vara 

bäst där ute” 

4.8 Delaktighet och dialog 
I intervjuerna med ledningen påpekar en av cheferna sin syn på kommunikation och för-

ändringsarbeten 

”Det är ju A och O att försöka förklara och vara med och ta in synpunkter och lyssna av 

personalen och framförallt lyssna på vad de inte säger, att försöka fundera ut lite i förväg 

vilka frågor de sitter och ruvar på men faktiskt inte ställer. […] Hugga dem lite enskilt 

och prata med dem […] Få med dem i matchen. […] Om man tror att bara chefen och 

chefens närmaste medarbetare kan genomföra förändringen själva, det går inte, det är 

helt omöjligt. Man måste få med alla, men sen kan ju inte alla få som de vill […] men 

rätten att säga vad man tycker och ställa de frågor det ska man få lov att göra och nån 

ska ju lyssna på det också.” 

Delaktigheten och påverkansmöjligheter upplevs dock i intervjuerna som lite ambivalent 

bland medarbetarna. Man får delvis leta lite mellan raderna då vissa både förnekar möjlighet 

till delaktighet och påverkansmöjligheter men nämner att deras åsikter efterfrågades och togs 

till vara på. Vissa påpekar dock att det i stora drag handlade om informationsspridning, men 

där det fanns möjlighet till att ställa frågor, diskutera och föra en dialog.  

”i stora drag var det redan färdigt, det enda man kunde ge dem var lite tips och råd och 

lite idéer och tankar.” 

”ganska stora tycker jag (om delaktighet)[…] Jag kände att ligger jag på nu och visar 

vad jag vill och inte vill så ska det nog lösa sig […] Så jag kände nog att jag hade ganska 

stora möjligheter.” 

När den nya ledningen skulle in och lära sig processerna uppmuntrades medarbetarna att 

påpeka vad som behövde förändras och vad som inte fungerade så bra, vilket en medarbetare 

citerade under intervjun; ”Ni får visa oss, det är ni som är experterna”. I en annan intervju 

bekräftar en medarbetare att ledningen i upplägget av vissa processer definitivt tog till sig 

medarbetarnas feedback och förslag. 

 ”De (nya cheferna) tog tillvara på mina åsikter, de lyssnade mycket på mig […] 

Eftersom jag hade så mycket feedback […] så fick jag ju delge chefen det […] det tog vi 

här inne och så sa vi att 1 januari ändrar vi på det. Och ja, nu fungerar det.” 

Det verkar som att ramarna för förändringen var satta men att medarbetarna gavs möjlighet att 

hjälpa till att fylla in innehållet. På så vis fanns det en viss delaktighet, men det verkar inte ha 

uppfyllt medarbetarnas egna versioner av delaktighet eller påverkansmöjligheter. I 

intervjuerna hade även cheferna lite skilda uppfattningar om och inställning till delaktighet i 

förändringsprocesser, på frågan om besluten diskuteras med medarbetarna svarar en 
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”Personalen är inte beslutsfattande […] vi har ju en förbättringsgrupp, och det är från 

förbättringsgruppen där förslagen kommer.” 

En annan chef verkar ha en annorlunda inställning, vilket kommer fram i ett samtal om 

uppläggning av olika arbetsskift, där medarbetarna hade visat ett missnöje med befintliga tider 

”…då talade jag om att ni sätter er ner och funderar ut andra tider som är bättre för er, 

men uppgiften ska klaras av utan att man lägger till, och det gjorde man och så 

presenterade de det för mig och nu har de dom tiderna. […] Så vi förbättrade det 

tillsammans med medarbetarna, det var dom som gav mig signalerna och vi tittade på 

detta.” 

En medarbetare beskrev sin känsla efter det första informationsmötet, då förändringen 

presenterades, och förklarade vikten av att kunna föra en dialog och ventilera tankarna om 

förändringen med chefer och andra medarbetare.  

”… jag hade jobbat natt då […] man var helt paff. Sen började man räkna år… och jag 

gick ju hem direkt efter mötet så jag hade ju ingen att ventilera med över huvud taget […] 

Jag vet att jag gick hem och mådde skitdåligt.” 

Det verkar dock ha funnits gott om tid för dialog både medarbetare emellan och mellan chef 

och medarbetare under tiden som följde därefter. Utöver veckomöten och arbetsplatsträffar 

kunde man även gå och prata med personalgeneralisten och facket, som båda deltog i 

projektgruppen, när helst det behövdes. En medarbetare beskrev vidare det som en 

självklarhet att man skulle få diskutera förändringen sinsemellan och vikten av dialogen (och 

diskussion) med chefer 

”… folk måste ju få diskutera, det visste man ju om och fick sätta till timmarna, det blev 

inte så mycket sorterat för det var så mycket funderingar […] Vi fick diskutera 

sinsemellan, så fick det växa fram för […] Jo, produktionsledaren kom ju, och han från 

personal kom också, så de var här och diskuterade, särskilt efter informationsmöten […] 

hade man inte kunnat fråga någon då hade det varit illa.”  

Även om möjligheten till dialog och diskussion uppskattades av medarbetarna fanns det 

fortfarande frustration då deras frågor och tankar inte kunde besvaras eller diskuteras på grund 

av att cheferna inte själva visste utfallet av förändringen. Det var dock, som vi nämnde, något 

som växte fram, och medarbetarna nämnde att det var skönt att ha den nytillsatta 

produktionsledaren tillgänglig ute i arbetet, vilket gjorde att man lätt kunde ställa frågor som 

dök upp spontant. Ju längre fram man kom i förändringsprocessen desto klarare blev bilden av 

målet, och därmed fanns det mer konkreta svar och bemötanden på medarbetarnas frågor och 

feedback.  

Vidare verkar den nya arbetsledningen uppmuntra mer delaktighet efter genomförandet av 

förändringen. Till exempel, istället för att själv stå och hålla i arbetsplatsträffarna lämnar de 

över det forumet till medarbetarna. 

”Så förra APT talade jag om vad jag skulle säga, sen gick jag […] och sen är det ju rätt 

så bra att man går ur detta forum, det kanske blir lättare att prata när chefen inte står 

där. Och det testade jag förra gången, och första gången för dessa, och de sa ’eeh… 

okej…’ men de fixade detta”  
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5. Analys 
Vi kommer här koppla vår empiri till den teori och tidigare forskning vi har presenterat 

tidigare, utifrån den analysmodell vi presenterade i metodkapitlet och under samma rubriker 

som vi har använt i teori och resultat. Notera återigen att en del data kan passa in under flera 

rubriker då gränserna mellan dessa, som vi nämnt, kan vara något flytande.  

5.1 Information 
Forskare (Spiker & Lesser, 1995; Lewis et al., 2006) har rekommenderat att ledningen tidigt i 

processen ska gå ut med information om förändringen, men i vårt fall har detta visat sig vara 

något problematiskt. Ledningen valde att gå ut tidigt med förändringen innan det egentligen 

verkade finnas någon specifik information om vad utfallet skulle innebära. Informationen blev 

därmed otydlig och av övergripande karaktär, vilket enligt Johansson och Heide (2008) bör 

undvikas, och flera medarbetare uttryckte oro och frustration över denna otydlighet. Detta 

ledde till spekulationer mellan medarbetarna om vad som skulle hända, varför och hur.  

Uppenbarligen verkar det i både teori och praktik som att flera faktorer i informationen 

behöver stämma överrens för att reducera en del av den oro som kan uppstå vid förändringar 

(Lewis et al, 2006). Det räcker inte med att gå ut tidigt i processen och presentera 

förändringen, även om tanken kan verka öppen och rättvis. Ledning bör ha en något tydligare 

bild över vilken målbild som de siktar på – eller vara öppen för att medarbetarna kan vara 

medskapare av visionen, vilket enligt Johansson och Heide (2008) anses gynnande för både 

delaktighet och motivation. Genom att presentera en (för enheten) omvälvande förändring på 

ledningens villkor, och sen inte kunna förklara vad den är tänkt att innebära gav inte liv till 

engagemang och förtroende, det skapade till synes frustration och spekulationer.  

Bristen på information leder till att medarbetarna försöker bygga upp en egen bild av vad som 

kommer ske (Ford & Ford, 1995). Deras meningsskapande kom alltså från informationsfattiga 

dialoger med ledningen och rykten och spekulationer från medarbetarna, som möjligtvis var 

tagna ur intet. Möjligheten till vitt skilda tolkningar mellan medarbetare och ledning blir alltså 

stor, eftersom medarbetarna får hämta mer byggstenar från sina egna spekulationer än den 

information som finns tillgänglig från ledningen. Detta kan vara en av orsakerna till den 

turbulens som verkade infinna sig de första månaderna, då rykten om vad som skulle hända 

flög fritt mellan medarbetarna när de försökte skapa mening i vad förändringen skulle komma 

att innebära. När informationen blev tydligare och dialogen med arbetsledning faktiskt bidrog 

till att skapa en tydligare målbild sjönk upplevelserna av frustration, och som en av med-

arbetarna uttryckte sig – ”då rullade det bara på”.  

Förmedling av resultat och framför allt beröm verkar i vår undersökning vara en central faktor 

i informationsspridningen när förändringen genomfördes, vilket Lewis (2000) påpekar är en 

viktig del i informationsspridningen. Att döma från intervjuerna verkade denna insats vara en 

vändpunkt för förändringsarbetet i sin helhet. Genom att medarbetarna fick reda på att de 

gjorde ett bra jobb och blev uppmärksammade för det kan en motivationsgnista ha tänts, 

särskilt som det verkade ha varit tämligen fattigt med beröm och återkoppling en längre tid 

innan. Genom ökat beröm kan upplevelsen av det egna värdet ha ökat, jämfört med att 

tidigare bara fått reda på vad som inte fungerade. Berömmet skapade en bild av att det inte 

nödvändigtvis var medarbetarna som var ett problem att rensa bort och kan ha haft en positiv 

effekt på oro och upplevt motstånd, vilket även Robbins, Judge och Campbell (2010) visar. 

Tydlig återkoppling visar också vilket resultat som är önskat och hjälper att tydliggöra vilket 

mål man önskar nå (Lewis, 2000), vilket kan ha hjälpt medarbetarna att skapa en enhetligare 

bild av vad förändringen önskar uppnå.  
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5.2 Chefernas roll 
Att den nya arbetsledningen ställde sig bakom förändringen och var positiv till den framkom 

tydligt i intervjuerna med alla parter i undersökningen, vilket precis som Johansson och Heide 

(2008) påpekar var viktigt för att få förändringen att fortlöpa. Den positiva och lugna 

inställningen som den nya arbetsledningen hade verkade på sätt och vis reducera oron bland 

medarbetarna, även om det var andra faktorer som spelade in. När ny information var 

tillgänglig att hämta fanns den direkt tillgänglig för medarbetarna, eftersom den nya 

produktionsledaren fanns tillgänglig även utanför den formella kommunikationen. Denna 

kombination av nära kontakt med medarbetarna samt en positiv inställning till förändringen 

verkade bidra till att skapa viss motivation och engagemang kring förändringen. En viktig del 

hade dock att göra med arbetsledningens positiva inställning till medarbetarna, det vill säga 

att man uppmärksammade medarbetarna och det jobb de utförde.  

Den nya produktionsledaren hade förmodligen en avgörande roll i den vändning man kan se 

bland medarbetarna. Cheferna verkade alla vara medvetna om att förändring i regel skapar 

oro. I intervjuerna framgår det dock att produktionsledarens observationer under förändrings-

processen var den som (bland ledarna) bäst stämde överens med medarbetarnas. Det som går 

att uttolka från detta fenomen är att chefernas närvaro bland medarbetarna är en viktig faktor i 

förändringsarbetet, då det innebär att ledningen blir införstådd med hur medarbetarnas bild av 

förändringen är och vilka specifika kommunikationsinsatser som kan behövas. Precis som 

Jacobsen (2005) påpekar så kan chefer, genom att delta i den informella kommunikationen, 

bli delaktig i den dialog som förs om förändringen och på så sätt bidra med sin bild av vad 

som kommer hända. Om ledaren då har medarbetarnas förtroende blir dennes ord betraktade 

som sanning och riktiga, och kan därmed avstyra eventuella felaktiga spekulationer och bidra 

till ett gemensamt meningsskapande av förändringen. Att döma från intervjuerna med 

medarbetarna kom produktionsledaren in vid flera tillfällen och lugnade ner eventuella 

spekulationer med de svar som fanns och en optimism om förändringen.   

5.3 Kommunikationsresurser 
Som vi nämnt var kanske inte tidsresursen för medarbetarna något som var bristfälligt i detta 

förändringsprojekt, då de verkade ha flera möjligheter att gå upp till projektledaren och ställa 

frågor och föra en dialog, samt att den nya produktionsledaren fanns tillgänglig dagligen 

utanför möten för att informera och svara på frågor om förändringen. Men trots tiden som 

avsattes tog det ett tag innan medarbetarna kunde skapa en någorlunda klar vision av vad 

förändringen skulle innebära. Det som kan ha fattats var en mer genomtänkt plan för 

kommunikationen, som Johansson och Heide (2008) anser är en viktig framgångsfaktor i ett 

förändringsarbete. Att försöka ta medarbetarnas perspektiv i situationen och lägga upp en 

strategi i vad och hur man skulle styra upp kommunikationen vid förändringsprocessen hade 

kanske kunnat reducera en viss turbulens, då en sådan plan inte tycktes finnas eller åtminstone 

inte följas. Kommunikationen inom projektgruppen fungerade förmodligen inte särskilt bra, 

vilket troligen satte spår i kommunikation utanför gruppen också.  

Som vi skrev tidigare så överensstämde inte upplevelsen av de reaktioner som skett under 

förändringsprocessen mellan flera ledare och medarbetarna, vilket kan visa en brist på 

perspektivtagande. Här ser vi då skillnaden med den nya produktionsledaren, som hade en 

löpande kontakt med medarbetarna och fanns tillgänglig dagligen i arbetet. Genom intervjuer 

kan vi utläsa att mycket dialog har skett mellan produktionsledare och medarbetare, och det 

syns också tydligt på vilken positiv effekt detta har gett. Återigen verkar det som att den 

viktiga insatsen i kommunikationsresurser har varit dialog och delaktighet mellan 

arbetsledning och medarbetare, vilket Lewis et al. (2006) anser bör vara strukturen på 
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kommunikationen, och genom detta har produktionsledaren och medarbetarna lyckats skapa 

en gemensam grund att stå på samt en relativt enhetlig vision och mening med förändringen. 

5.4 Kommunikationsklimat 
På vår undersökningsenhet visade sig kommunikationsklimatet både ha en avgörande roll för 

förändringsarbetet och samtidigt vara ett av målen för förändringen. Att enheten innehöll flera 

dåliga relationer, vilket hämmade förändringsbenägenheten, samt förtroende och 

kommunikation, har bekräftats från olika håll i undersökningen. Denna hämmande effekt 

överensstämmer med resultat från tidigare forskning av Elving (2005). 

Den nya arbetsledningen lade ner mycket tid på att bygga upp relationer med medarbetare och 

skapa en tryggare miljö. Genom den insatsen förbättrades kommunikationsklimatet och 

relationerna mellan parterna, vilket gjorde det lättare för medarbetare att ställa frågor eller att 

komma med åsikter angående förändringen (eller övriga områden) (Elving, 2005). Den 

trygghet som skapas i bra relationer ger en bättre förutsättning för att förväntningar och 

orosmoment om förändringen lyfts upp till ytan och samtalas om, som Johansson och Heide 

(2008) påpekar är en viktig faktor för ett bra kommunikationsklimat. Genom dialogen kan en 

tydligare bild växa fram som är svårare att framställa om kommunikationsklimatet är dåligt 

och de olika parterna inte vågar explicitgöra de tankar som de går runt med. Om 

kommunikationsklimatet är dåligt läggs det alltså inte energi på att kommunicera mellan 

parterna och medarbetare funderar gärna en extra gång över vilka konsekvenser vissa åsikter 

eller uttalanden kan komma att få. Genom att inte välja att ställa frågor eller komma med 

åsikter blir man återigen fast i meningsskapande med sina egna tankar och de rykten som 

cirkulerar, vilket verkade vara fallet i vår undersökning fram tills den nya arbetsledningen 

tillträdde och uppmuntrade gemenskap, dialog och delaktighet.  

5.5 Förtroende 
Den grad av förtroende som fanns för cheferna påverkade hur mycket sanning som det ansågs 

ligga i informationen som medarbetarna fick angående förändringen. Flera medarbetare 

verkade också skeptiska till att all information gjordes tillgänglig, vilket grundade sig i 

tidigare erfarenheter av ledarskap och förändringar. Även om ledningen strävade efter ärlighet 

och öppenhet i informationen blev det svårt att få ut detta budskap då det inte verkade finnas 

något förtroende till att börja med. Precis som forskning (Daly, Teague & Kitchen, 2003) 

visade på har ledningen en kamp i motvind när de försöker genomföra ett förändringsarbete 

om förtroendet bland medarbetarna brister. Det innebar att all information och den dialog som 

fördes om förändringen ändå blev föremål för spekulationer och omtolkningar, och därmed 

skapas en annan bild bland medarbetarna om vad målet med förändringen är, vilket kan ha 

gett upphov till ett ”felaktigt grundat” motstånd eller att medarbetare jobbade i olika 

riktningar med förändringen (Kotter, 1996; Johansson & Heide, 2008). 

När den nya arbetsledningen kom in satsade de mycket tid och resurser på att bygga relationer 

och därmed även förtroende, vilket av medarbetarna verkade uppfattas som genuint. Genom 

att den tillträdande produktionsledaren befann sig mycket ute i arbetet bland medarbetarna 

och deltog i den informella kommunikationen byggdes relationerna och förtroende successivt 

upp, vilket även forskning av Johansson och Heide (2008) visar på. Synpunkter och åsikter 

som medarbetarna framförde i dialogen med den tillträdande arbetsledningen verkade faktiskt 

tas till vara, och ännu viktigare, de visade handlingskraft och åtgärdade flera av dessa 

synpunkter. Delaktighet och dialog gav i det här fallet upphov till ett ökat förtroende, vilket i 

gengäld medförde att medarbetarna litade på den information som de fick av den nya 

arbetsledningen, vilket visar det dialektiska förhållande mellan förtroende och information 

som Cepaite (2008) skriver om. Den ökade tilltron bidrog i sin tur till ett mer enhetligt 
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meningsskapande, och genom förtroendet att deras välmående och åsikter tillvaratas vara på 

verkade dessutom tilltron och mottagligheten till förändringen öka. 

5.6 Oro 
Till en början, när förändringsprojektet presenterades, spreds uppenbarligen en stark oro följt 

av mycket spekulation mellan medarbetarna. Detta hade, som vi presenterat tidigare i 

analysen, mycket att göra med den innehållsfattiga informationen som gavs i samband med 

presentationen. Oron sjönk därefter strax innan årsskiftet då det stod klart vilka som skulle till 

Distribution samt pensioneras och att det därmed inte skulle bli någon övertalighet. Precis 

som Lewis (1999) påpekar så finns det inte utrymme för att diskutera organisationens intresse 

när medarbetare går och oroar sig över vad förändringen kommer innebära för var och en. Det 

märktes under intervjuerna att så även var fallet i vår undersökning, där det beskrevs att 

medarbetarna lade mycket tid på att diskutera om och spekulera i vad som skulle ske. Innan 

individen kan förstå hur förändringen kommer påverka den egna situationen kommer mycket 

energi och tid läggas på att försöka klura ut detta. Precis som Johansson (2008) skriver ger 

otillräcklig information även utrymme för spekulationer och därmed ryktesspridning, vilket 

var tydligt även i vår undersökning. Oron och ryktesspridningen hörde här ihop med att 

bristen på information och ett tydligt bristande förtroende. Denna bild verkade dock delar av 

ledningen inte känna till, som förmodligen inte hade en nära kontakt med medarbetarna.  

För att en enhetlig bild av förändringen ska kunna skapas hos medlemmarna krävs att var och 

en är införstådd med vilken roll man kommer att ha efter genomförandet. Oroligheter bland 

medarbetare tyder i vårt fall på en ovisshet om den egna situationen. Tolkningsutrymmet är i 

sådant fall stort, och kan genom andra rykten skapa en bild och mening som är långt ifrån den 

planerade eller önskade bilden av ledningen. Genom dialog med ledning och chefer kan en del 

av den oro som finns reduceras (Johansson, 2008), och hjälpa till att skapa en mer enhetlig 

bild och mening av förändringen.  

5.7 Tidigare förändringar och förändringsbenägenhet 
Vid observationen märktes det en annorlunda attityd mot förändringar mellan de två 

enheterna Produktion och Sortering. Genom dessa observationer samt intervjuer med 

medarbetare på Sortering kan det tolkas som att skillnaden mellan den förra och den 

nuvarande arbetsledningens kommunikation och inställning till förändringar kan vara en 

anledning till varför den generella attityden var annorlunda, men också delvis tidigare 

förändringar eller snarare bristen på tidigare förändringar som Sortering har erfarit.  

I intervjuerna med den nya arbetsledningen märker vi en tydlig positiv inställning till både 

förändring och osäkerhet. De menar också på att detta är något som kommuniceras med 

medarbetare hela tiden, där processer anses som färskvara samt att morgondagen aldrig 

behöver vara sig lik dagen innan, och att medarbetarna därför bör tänka därefter. 

Medarbetarna inne på Produktion verkade positiva över nya möjligheter till att utöka sina 

arbetsuppgifter då det bidrog till ökad möjlighet att behålla jobbet och arbetsprocenten, vilket 

kan ses som en effekt av ledarnas kommunikation enligt Cepaite (2008). Den nya 

arbetsledningen talade mycket om att se möjligheter, att hela tiden sträva efter ”att springa 

smartare”, vilket vi kopplar till en förändringsbenägenhet i ledningen. Arbetsledningen 

verkade dessutom uppmuntra mer delaktighet på arbetsplatsen och i förändringen bland 

medarbetarna inne på Sortering, där de hade viss möjlighet att påverka utformningen av vissa 

arbetsuppgifter och även vissa tider, som enligt Cepaite (2008) anses gynnande för 

förändringsbenägenheten. Denna syn hos arbetsledningen kan ha bidragit till ökad motivation 

bland medarbetarna i förändringsarbetet, och för individens meningsskapande kan detta 

betyda att den placerar sig själv som en viktig kugge i vad som komma skall.  
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Det som nämndes om tidigare förändringar var att det i stort inte hade hänt något, men att det 

hade talats och spekulerats om en kommande förändring i flera år utan att någonting hade 

hänt, vilket kan ha hämmat medarbetarna till att ta förändringen på allvar. Detta var något 

som ledningen var medvetna om men det verkade dock inte vara något de explicitgjorde med 

medarbetarna. Det kan vara nyttigt att lyfta fram vissa förväntningar, eller bristen på dem, när 

man inleder ett förändringsprojekt. Dels för att ledningen ska förstå hur verkligheten ser ut för 

medarbetarna, men också för att kunna föra en dialog om tidigare förändringsinsatser och 

vilka upplevelser som medarbetarna drar med sig från dem, vilket Johansson och Heide 

(2008) rekommenderar. Om inte annat för att få feedback om vad som gick bra eller dåligt, 

vilket även är ett sätt att uppmuntra delaktighet.  

5.8 Delaktighet och dialog 
Vi har genom hela analysen beskrivit hur vi ser på de olika kommunikationsfaktorerna vid 

förändring och hur dialog och delaktighet skapar bättre förutsättningar för ett mer enhetligt 

meningsskapande. Men delaktighet och dialog fyller trots allt fler funktioner än att ge bra 

förutsättningar för meningsskapande, vilket vi kan se i både resultat och teori.  

Det blir viktigt att ta upp möjligheten till olika definitioner av dialog. Vid samtal med 

ledningen var dialog ofta det ordet som användes, men vid beskrivning av samma situation 

nämnde deltagarna att det hade skett en diskussion. Mellan ledning och medarbetare kan 

dessa två samtalsformer ha syftat på samma fenomen, men att det benämnts olika. Eller så kan 

det visa på en skillnad i uppfattning om situationen som helhet, där ledningen syftade till att 

samtala om förändringen men att medarbetarna debatterade om den. Däremot verkade 

ledningen inte uppleva något starkare motstånd i och med förändringen vilket sätter 

föregående tes något ur balans. Vår tolkning är att de beskriver samma fenomen, men med 

olika ordval. Dialog kan ibland uppfattas som ett mer fackligt korrekt ord för vissa situationer 

än diskussion, och kan därmed förklara varför ledningen använder den definitionen. Däremot 

är det svårt att uttolka om det i specifika situationer faktiskt har skett en dialog eller en 

diskussion med hänvisning till våra definitioner. I samtalen med produktionsledaren verkar 

det dock som att det har handlat om en dialog, då medarbetare och arbetsledning har samtalat 

om problemen och tillsammans byggt en lösning. På möten och dylikt kan man snarare tolka 

det som att en diskussion infunnit sig då ledning blev så kallat ”bombarderade” med frågor, 

vilket kan tolkas som något aggressivt. 

Att medarbetarna kan vara med och delta i och påverka förändringen har ansetts som 

gynnande för motivation och engagemang i förändringsarbetet (Lewis, 2006), men det anses 

också som viktigt för att undvika fallgropar, som Johansson och Heide (2008) påpekar. 

Medarbetarna i vår undersökning visade sig både bekräfta och dementera att de fick vara med 

och påverka. Genom intervjuerna kan man utläsa att den nya arbetsledningen uppmuntrade 

delaktighet och tog till vara på medarbetarnas åsikter och önskemål, vilket kan vara orsaken 

till att medarbetarna bekräftade delaktighet. Att förändringen var planerad med fastställda 

ramar kan vara orsaken till varför de dementerade påverkansmöjligheter. Här är det alltså 

möjligt att, precis som Johansson och Heide (2008) skriver om, det finns olika tolkningar om 

vad delaktighet, deltagande och påverkansmöjligheter ska innebära. Vissa medarbetare 

verkade tolka delaktighet som en möjlighet att påverka ramarna för förändringen, medan 

andra dess innehåll. En tredje tolkade det som att kunna delta i förändringen och påverka ens 

egen situation. Om ledningen uppmuntrar delaktighet blir det således viktigt att ha 

definitionens tolkningsutrymme i åtanke, vilket inte verkar ha existerat då det inte dök upp. 

Däremot har det inte framkommit något tydligt tecken på frustration över delaktighet under 

intervjuerna med medarbetarna. Det kan dock vara kopplat till medarbetarnas möjligheter till 

delaktighet med produktionsledarens beslutsmöjligheter, vilket uttrycktes som positivt bland 
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medarbetarna. Deras åsikter, förslag och feedback togs uppenbarligen till vara på och som vi 

presenterat i analysen och resultatet ökade det såväl förtroendet som engagemanget bland 

medarbetarna, vilket även stämmer överens med Johansson och Heides (2008) undersökning. 

Att definitioner och tolkningar av situationer, information och fenomen skiljer sig mellan 

individer är länge känt (Jacobsen, 2005), vilket vi även kan se är fallet i vår undersökning. Det 

har tolkats och spekulerats fritt under processen och individer har uppfattat syfte och vision 

med förändringen olika beroende på tillgång av information, förtroende och tidigare 

erfarenheter och omständigheter. Det blir centralt vid förändringsarbeten att ledningen är 

medveten om detta tolkningsutrymme som finns, och att en förutsättning för att styra in alla 

på samma plan är att föra en dialog med berörda för att om inte skapa en mer enhetlig vision 

åtminstone varsebli om vilka tolkningar som finns av situationen.  

5.9 Slutsats 
Innan vi besvarar våra frågeställningar vill vi ta upp de generella slutsatser vi gjort utifrån 

teori och empiri. Analysmodellen som vi använt oss av poängterar att förändringar måste ske 

genom och i kommunikationen. Precis som Johansson (2008) skriver om i kommunikation 

som social förändring måste en förändring ske på ett djupare plan och inte bara på ytan. 

Förändringsprojektet i vår undersökning hade kunnat bli genomfört enbart på ett ytligare plan, 

där diverse uppgifter flyttades ut till andra kontor men där stämningen och klimatet (och 

produktiviteten) förblev som tidigare. Med mer personlig kontakt mellan medarbetarna och 

den nya arbetsledningen samt ett tydliggörande av vision mellan båda parter fick man ned 

samtliga på samma plan för att sträva mot samma mål. Det innebar en mer djupt förankrad 

förändring som inte hade varit möjlig utan dialog och delaktighet.  

Vårt syfte var alltså att analysera vilken roll kommunikationen har spelat i förhållande till 

resultatet av ett förändringsarbete, och vi anser att den har spelat en stor roll i det resultat man 

fått. I intervjuerna framgick det att kommunikationen tidigt i förändringsprocessen 

uppfattades som bristfällig vilket fick en negativ påverkan på hur medarbetarna uppfattade 

förändringen. När den nya arbetsledningen däremot blev mer aktiv i förändringsprocessen 

märks det också en ändring i medarbetarnas attityd gentemot förändringen, vilket på många 

sätt kan kopplas till upplevelsen av förbättrad kommunikation. Den förändrade attityden har i 

sin tur gett upphov till ett bättre resultat av organisationens syfte med förändringen, då 

effektiviteten har ökat genom ökad trivsel och glädje på arbetsplatsen. Kommunikationen har 

medfört en förändring på ett djupare plan, där relationer har förbättras och ett bättre klimat har 

skapats. 

 Bilden av förändringen skiljer sig mellan de som implementerar den och de som blir 

användare av den. Mycket av detta kan kopplas till den kommunikation som förts 

eftersom kommunikationen bidrar till meningsskapandet som förmedlar vilken bild 

man har av förändringen och dess vision. 

 Det finns flera utmärkande faktorer i kommunikationen som var viktiga för 

förändringsarbetet. Framför allt anser vi att dialogen mellan medarbetare och ledning 

har spelat en stor roll i det individuella meningsskapandet, där man sett att brister i 

dialogen har medfört negativa effekter på upplevelsen av förändringsarbetet. De 

positiva effekter man fick ut av dialogen var ökat förtroende, minskad oro, en bättre 

förändringsbenägenhet och ett bättre kommunikationsklimat. Det har man uppnått 

genom kommunikationsresurser av information, dialog och delaktighet och den roll 

cheferna har tagit under förändringsprocessen. 
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Kommunikation vid förändring behöver således inte per definition vara enbart ett verktyg, en 

process eller ett medium, det innehåller delar från alla tre och genom att kombinera dessa har 

man bättre utsikter och möjligheter för att nå ett lyckat resultat med en planerad förändring. 
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6. Diskussion 
Det resultat vi fick i vår undersökning, att kommunikationen spelar en stor roll, kan blivit 

förstärkt på grund av själva förändringens innehåll och karaktär. Även om huvudsyftet var att 

göra arbetsprocessen mer effektiv var själva utmaningen att ta itu med det klimat och de 

relationer som fanns på arbetsplatsen. I och med att en del av förändringen gick ut på att 

förbättra dynamiken i arbetsgruppen krävs, vare sig man satsar på det eller inte, 

kommunikationsresurser. Således kan resultatet av förändringen bli än mer beroende (jämfört 

med andra förändringar) av de kommunikationsinsatser som gjorts under processen.  

Ytterligare en orsak till varför kommunikationsfaktorn framkom så pass tydligt i just denna 

förändring kan bero på den skillnad mellan gammal och nytillträdd arbetsledning som skildras 

i intervjuerna med medarbetarna. De noterade en stark skillnad i tydlighet i kommunika-

tionen, och synligt ledarskap som ingav förtroende. Eftersom syftet med undersökningen var 

att undersöka kommunikationens roll i förändringsarbeten kan vi därmed inte säkerställa att 

andra faktorer inte spelade en större eller mindre betydelse för resultatet av förändringen. 

Även om vi inte har argumenterat för detta i undersökningen är det ändå värt att explicitgöra 

att vi är medvetna om att gränsdragningen i undersökningen skalar av andra viktiga faktorer i 

en organisationsförändring (Jacobsen, 2005). Men med hänvisning till den tidsram vi hade att 

förhålla oss till under vår undersökning fanns inte tid att ta in andra välkända faktorer inom 

organisationsförändring, som till exempel ledarskap, då vi ämnade utgå från kommunika-

tionen på ett djupare plan (det vill säga mer än bara ett verktyg) vilket krävde tid och 

omfattande data.  

I och med att inriktningen var kommunikation utgick vi genom hela undersökningen utifrån 

ett kommunikationsperspektiv när vi samlade in data. Vi ställde dock öppna frågor om 

organisationsförändringar till intervjupersonerna, men tolkade den kommunikationsaspekt 

som fanns i svaren. Vissa faktorer och fenomen som vi tagit upp har självklart koppling till 

andra områden inom organisationsteori och organisationsförändringar, men precis som fram-

går i vår undersökning finns det inga klara gränser i vilka fenomen som tillhör vilka faktorer; 

gränserna är flytande och faktorer påverkar varandra.  

Något som delvis kan ställas emot vårt resultat av undersökningen är modellen om 

meningsskapandets faser av Lynn Isabella, som Johansson (2008) skriver om. Den lyfter fram 

att meningsskapande normalt sett går igenom fyra olika faser; förutfattade meningar, 

bekräftelse, kulmen och efterdyningar. Detta kan ställas emot den tydliga förändring av attityd 

hos medarbetarna när den nya arbetsledningen tillsattes. Frågan blir alltså om de nya cheferna 

tillkom då kulmen hade påbörjats, då människor i regel är mycket mottagliga för symboliska 

budskap, då man i detta stadium söker efter nya ledtrådar till hur man ska agera. Däremot 

lyfts chefernas roll i denna modell fram som viktig för resultatet av förändringen, då cheferna 

har ett bra tillfälle att påverka medarbetarnas meningsskapande till det som anses önskvärt 

(Johansson, 2008).  

Vi eftersöker mer svensk forskning som utgår från kommunikationens roll i 

förändringsarbeten, då denna utgångspunkt är relativt outforskad i Sverige. Vidare upp-

muntrar vi försök till att betrakta kommunikation i förändringsprocesser som mer än bara ett 

verktyg. Att studera dialogens betydelse mellan medarbetare och ledning vid förändringar – 

och vad dialogen på ett djupare plan faktiskt innebär – vore givande för området. Frågor som 

vad en bra dialog vid förändringsarbeten faktiskt är vore givande att undersöka. Johansson 

och Heide (2008) tar upp att dialogen innebär att man tänker tillsammans, vilket innebär en 

ökad förståelse för förändringen. Denna tanke utvecklas inte men vi tycker att det är en 
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intressant synvinkel på kommunikation och dialog vid förändringsarbeten, då vi också anser 

att mycket kretsar kring meningsskapande.  

Vidare skulle en mer omfattande undersökning där forskaren även tar in ledarskapsfaktorn i 

modellen vara intressant och förmodligen ett bra komplement. Ledarskapet, som också är en 

del i kommunikationen (och vice versa), var omöjlig att bortse ifrån i den här förändrings-

processen. Vi hade kunnat varsebli om denna faktor tidigare i undersökningsprocessen genom 

att göra en förberedande kvantitativ enkät för medarbetarna och på så sätt lyfta fram 

utmärkande fokusområden i förändringsprocessen. Men redan innan undersökningen 

påbörjades var vi fast bestämda i att syftet skulle bli att undersöka kommunikationen roll i 

förändringsarbeten, oavsett organisation, och därmed var det inte av intresse att lägga resurser 

och tid på att hitta andra organisationsspecifika viktiga faktorer.  

Den översikt vi har gett i vår undersökning är ett steg på vägen mot att utveckla forskningen 

om kommunikation i organisationsförändringar. Vi anser dock, precis som andra forskare 

(Johansson & Heide, 2008), att det inte går att fånga ”hela bilden” eller ”verkligheten” om 

kommunikation i organisationsförändringar. Området är stort och komplext med flera 

faktorer, både inom och utanför kommunikationen, som påverkar varandra och resultatet av 

förändringar. Man kan jämföra vår undersökning av kommunikation i organisations-

förändringar med att lysa med en ficklampa vid en specifik tidpunkt, som sätter ljuset på olika 

delar av ett mörkt rum. Vi belyser en del av sanningen, men vi kan inte se verklighetens alla 

hörn vid ett och samma tillfälle. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide personalgeneralist 

1. Kan du berätta om innebörden av förändringsarbetet? 

 

2. Från var kom idén till förändringen? Huvudkontor? Regionalt? Lokalt? 

 

3. När påbörjades förändringsarbetet? Är det fortfarande igång? 

 

4. Varför var denna förändring viktig att genomföra? (drivkrafter) 

 

5. Vilka positiva - respektive negativa - konsekvenser kalkylerade ni med? 

 

6. Fick förändringsarbetet några bieffekter som ni inte räknade med från första början? 

(innehåll) 

a. - struktur? 

b.  - kultur? 

 

7. Hur skulle du beskriva gruppen som har varit berörda av förändringen? 

a.  Arbetat länge tillsammans/hög personalomsättning? Köns- och åldersstruktur? 

 

8. Vad innebär förändringen för berörda anställda?  

 

9. Hur verkade de anställda reagera på förändringsförslaget när det först presenterades? 

”Chock”/Förväntat? Positivt/Negativt? 

 

10. Vad är din bild av medarbetarnas tankar kring förändringen och dess genomförande? 

 - Inställning? Positivt/negativt/ambivalent/apati… 

 

11. Kom det fram reaktioner/kommentarer som ni inte riktigt hade räknat med? Vad 

hände? Hur hanterade ni det? 

 

12. Har ni upplevt ett motstånd eller missnöje över något förknippat med 

förändringsarbetet? Processen? Utfallet?  

 

13. Kan du berätta hur ni kommunicerat ut förändringen? Före? Under? Efter? Viktiga 

steg?  

 

14. Kunde du märka att olika personer reagerade olika på informationen om förändringen? 

På vilket sätt? Hur hanterade ni det? 

 

15. Har du i förändringens kommunikation känt dig trygg med att medarbetarna har "sett" 

samma saker som du? Om inte: på vilket sätt har det skilt sig åt? 

 

16. Har ni genomfört andra typer av (större) förändringar i den här gruppen under den 

närmast föregående tiden? Vad innebar den förändringen i stora drag? Och i så fall, 

har ni arbetat på samma sätt med att genomföra den här förändringen (strategi) eller 



 

 

har ni gjort det på annat sätt - varför valde ni ett annat sätt och hur skilde strategierna 

sig åt?  

Intervjuguide medarbetare 
1. Kan du beskriva den här förändringen som har genomförts? 

 

2. Brukar ni ha morgonmöten/veckomöten/arbetsplatsträffar? Hur ofta? 

a. Vad brukar tas upp på dessa möten? 

b. Brukar ni vara med och diskutera och påverka i olika frågor (specifika eller 

generella)? 

i. (Om Ja) Hur då? 

ii. (Om Nej) Vad beror det på tror du? 

 

3. Hur ser en typisk APT ut?  

a. Vad tas upp?  

i. Diskussionsfrågor? Exempel. 

 

4. När fick du först höra talas om förändringen? 

a. På vilket sätt? 

 

5. Hur beskrevs förändringen för dig gällande: 

a. Mål/syfte/vision med förändringen? 

b. Varför den skulle genomföras? 

c. Hur den skulle genomföras? 

d. Tydlighet i hur det skulle påverkas din egen situation? 

 

6. Vad var din första reaktion? Din första tanke/känsla? 

 

7. Upplevde du att det fanns en form av kontinuitet/plan i hur ni fick information 

a. (Om Ja) Berätta 

b. (Om Nej) Fick du bara info eller pratade om det endast en gång? 

i. Om Nej: Berätta om när/vilka tillfällen ni pratade om det, och på vilket 

sätt! 

ii. Om ja: Lämna frågan 

 

8. Hörde du olika saker kring förändringen från andra håll än från cheferna och 

Personalenheten? 

a. (Om Ja) Vaddå? Från vilka?  

b. (Om Ja) Trodde du på dem? Varför/Varför inte? 

c. (Om Ja) Finns det någon speciell information som du minns att du funderade över 

gällande sådant du fick höra från andra än chefer och Personalenheten? 

 

9. Hur upplevde du möjligheten att: 

a. Själv påverka själva genomförandet (inte OMet utan HURet) 

b. Ställa frågor 



 

 

c. Få svar 

 

 

10. Du beskrev att din första tanke/känsla var ”fråga 5”, ändrades den under vägen?  

a. På vilket sätt? 

b. Varför tror du att den ändrades? 

 

11. Om det hade funnits mer tid att kommunicera kring förändringen, tro du att det hade blivit 

annorlunda då tror du?  

a. (Om Ja) Vad tror du hade gjorts annorlunda då mot nu? 

b. (Om Nej) Varför inte?  

 

12. Har du varit med om andra större förändringar tidigare (som du inte själv har bestämt)? 

a. (Om Ja) Kan du se någon skillnad i hur den här förändringen genomfördes (med 

tanke på hur man har informerat/kommunicerat/involverat medarbetarna), jämfört 

med de tidigare du varit med om? 

i. (Om Ja) På vilket sätt? 

ii. (Om Ja) Hur upplevde du skillnaden? Varför? 

iii. (Om Nej) Varför inte? 

 

13. Hur upplevde du kommunikationen kring förändringen? 

 

14. Vad anser du är bra kommunikation i en förändringsprocess? 

 

Intervjuguide chefer/ledare 
1. Har ni morgonmöten eller veckomöten utöver APTerna? Vad brukar ni ta upp på dessa? 

 

2. Hur ser en typisk APT ut?  

a. Vad tas upp?  

b. Är medarbetarna med och diskuterar och påverkar? 

i. (Om Ja) Hur då? 

ii. (Om nej) Varför inte? 

 

3. När informerade du förändringen för dina medarbetare första gången? 

a. På vilket sätt? 

 

4. Hur beskrev du förändringen för dem gällande: 

a. Mål/syfte/vision med förändringen? 

b. Varför den skulle genomföras? 

c. Hur den skulle genomföras? 

d. Tydlighet i hur det skulle påverkas deras situation?? 

 

5. Hur upplevde du att deras första reaktion var? Deras tankar/känslor? 

 



 

 

6. Berätta om hur ni lade upp information och kommunikation kring förändringen? (Vem 

ansvarade? Hur involverade ni medarbetarna?) 

 

7. Förekom det rykten som uppfattades som rykten från andra håll än från er chefer eller från 

Personalenheten?  

a. (Om Ja) Vadå? Från vilka?  

b. (Om Ja) Lyssnade medarbetarna på dem? Varför/Varför inte (tror du)? 

c. (Om Ja) Finns det någon speciell information som du tror skapade oro gällande 

sådant du fick höra från andra än er chefer och Personalenheten? 

 

8. Hur upplevde du att gav medarbetarna en möjlighet att: 

a. Själv påverka själva genomförandet (inte OMet utan HURet), på vilket sätt? 

b. Ställa frågor? På vilket sätt? 

c. Upplevde du att du kunde ge medarbetarna svar på de frågor och funderingar 

som de hade? 

 

9. Du beskrev att deras första reaktion/tanke/känsla var ”fråga 5”, ändrades den under 

vägen?  

a. På vilket sätt? 

b. Varför tror du att den ändrades? 

 

10. Om det hade funnits mer tid att kommunicera kring förändringen, tror du att det hade 

blivit annorlunda då?  

a. (Om Ja) Vad hade du gjort annorlunda då mot nu? 

 

11. Har du varit med om andra större förändringar tidigare (som du själv har varit med om att 

genomföra, d v s haft en chef/ledarroll)? 

a. (Om Ja) Kan du se någon skillnad i hur den här förändringen genomfördes 

(med tanke på hur man har informerat/kommunicerat/involverat 

medarbetarna), jämfört med de tidigare du varit med om? 

i. (Om Ja) På vilket sätt? 

ii. (Om Ja) Hur upplevde du skillnaden? Varför? 

 

Intervjuguide facket 

1. Kan du beskriva din roll som facklig? 

 - i förändringsprojektet? 

 

2. Kan du berätta om innebörden av förändringsarbetet? 

  - Från var kom idén till förändringen? Huvudkontor? Regionalt? Lokalt? 

 

3. Varför var denna förändring viktig att genomföra? (drivkrafter) 

 

4. När påbörjades förändringsarbetet? Är det fortfarande igång? 

 



 

 

5. Vilka positiva - respektive negativa - konsekvenser kalkylerade ni med? 

 

6. Fick förändringsarbetet några bieffekter som ni inte räknade med från första början?  

                      - struktur? 

                      - kultur? 

 

7. Hur skulle du beskriva gruppen som har varit berörda av förändringen? 

 - Arbetat länge tillsammans/hög personalomsättning? Köns- och åldersstruktur? 

 

8. Vad innebär förändringen för berörda anställda?  

 

9. Hur verkade de anställda reagera på förändringsförslaget när det först presenterades? 

”Chock”/Förväntat? Positivt/Negativt? 

 

10. Vad är din bild av medarbetarnas tankar kring förändringen och dess genomförande? 

 - Inställning? Positivt/negativt/ambivalent/apati… 

 

11. Kom det fram reaktioner/kommentarer som ni inte riktigt hade räknat med? Vad 

hände? Hur hanterades det? 

 

12. Har ni upplevt ett motstånd eller missnöje över något förknippat med 

förändringsarbetet? Processen? Utfallet?  

 - Vad tror du motståndet berodde på? 

 

13. Kan du berätta hur kommunikationen kring förändringen lades upp?  

  - Före? Under? Efter? Viktiga steg?  

 

14. På vilket sätt deltog du i kommunikationen om förändringen? 

 

15. Kunde du märka att olika personer reagerade olika på informationen om förändringen?  

  - På vilket sätt? Hur hanterades det? 

 

16. Upplevde du att det gick rykten om förändringsarbetet (innan/under/efter)? 

 - Vad handlade dem om? 

 - Varför tror du det gick rykten? 

 

17. Har du i förändringens kommunikation känt dig trygg med att medarbetarna och 

ledning har "sett" samma saker? Om inte: på vilket sätt har det skilt sig åt? 

 

18. Har du varit med om att genomföra andra typer av (större) förändringar i Posten? Vad 

innebar den förändringen i stora drag? Och i så fall, har ni arbetat på samma sätt med 

att genomföra den här förändringen (strategi) eller har ni gjort det på annat sätt - varför 

valde ni ett annat sätt och hur skilde strategierna sig åt? 

 

 


