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Abstrakt 
Den problemformulering som denna uppsats har besvarat har varit hur kommunikations-

strategin i ett specifikt förändringsarbete kan beskrivas, samt vilka jämförelser som kan gö-

ras mellan kommunikationsstrategin och det teoretiska ramverket. Undersökningen i upp-

satsen har baserats på en abduktiv ansats med i huvudsak deduktiv inriktning där kvalitativ 

och kvantitativ data samlats in från de som varit drivande av förändringen, samt de som 

varit föremål för förändringen. Datan har analyserats utifrån det teoretiska ramverk som 

varit unikt för undersökningen. De slutsatser som har dragits visar att kommunikationsstra-

tegin varit något reaktiv och anpassats efter de individer som varit föremål för förändringen. 

Jämförelser med det teoretiska ramverket har visat att kommunikation till största del skett 

genom direkta samtal, i mötesform, att kommunikation använts som ett sätt att förbereda 

för förändring, samt att möten använts för att kommunicera de rutiner förändringen innebu-

rit. 



 

 
 

Abstract 
The problem which this paper has answered has been how the communication strategy of a 

particular change process can be described, and how this strategy can be compared to the 

theoretical framework. The study has been abductive in nature with an emphasis on the 

deductive. Both quantitative and qualitative data has been collected in the study, from the 

people who were the driving force behind the change process as well as those who were 

subject to the change. The data has been analysed from the perspective of the theoretical 

framework, which is unique to this study. The conclusions which have been made show the 

communication strategy to be somewhat reactive in nature as well as adapted to suit the 

people who were subject to the change process. In comparison to the theoretical framework, 

the communication strategy has heavily relied on direct dialogue through meetings, addi-

tionally; communication has been used to initiate the change process. Furthermore, commu-

nication through meetings was used to inform of the new routines and work processes. 



 

 
 

Förord 

 

Vi tyckte båda att det var intressant att skriva denna uppsats och att på olika sätt arbeta med 

det ämnesområde som uppsatsen behandlar. Kommunikation i förändringsarbeten är ett om-

råde som vi båda upplevt har blivit en del nedprioriterat eller bortglömt till fördel för själva 

förändringen i sig. Vi anser dock att kommunikation är en ytterst viktig del av ett föränd-

ringsarbete, inte minst för hur framgångsrik förändringen kommer bli. Därför tyckte vi det 

var intressant att gå på djupet kring ett förändringsarbete på ett företag och hur kommuni-

kationen kring detta arbete gått till och uppfattats av alla inblandade. I och med arbetet har 

vi erhållit erfarenheter inom flera olika områden, både teoretiska och praktiska, som vi kom-

mer ta med oss i våra fortsatta karriärer. 

 

Vi vill tacka fallföretaget som ställde upp och gav oss möjlighet att genomföra undersök-

ningen hos dem. Vi vill även tacka de informanter som ingick i studien för att de lät sig 

intervjuas och gav oss öppen och innehållsrik information. Avslutningsvis vill vi rikta ett 

stort tack till vår handledare, Ia Williamsson, som stöttat och hjälpt oss genom arbetets gång. 

 

 

Monica & David 
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1 Introduktion 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis en inledning och bakgrund till uppsatsen och det 

ämnesområde, internkommunikation vid förändringsarbete, som uppsatsen handlar om. Se-

dan följer en presentation av tidigare forskning inom området och därefter uppsatsens pro-

blemformulering. Syftet med studien och tillhörande forskningsfrågor som studien utgår 

ifrån följer efter detta. Sedan beskrivs studiens avgränsning och en företagspresentation 

ges. Efter det följer studiens målgrupp, viss terminologi, och sist i avsnittet presenteras 

uppsatsens fortsatta disposition. 

1.1 Inledning och bakgrund 

Den femte terminen vid Informationslogistikprogrammet vid Linnéuniversitetet genomförs 

i form av en företagsbaserad praktik. Denna termin genomförde båda författarna på företag 

som genomgick flera organisationsförändringar och författarna fick därmed uppleva och 

vara en del av förändringsarbeten. Därtill har studier av organisationsförändringar ingått 

som del i flera kurser under utbildningen och författarna har länge haft intresse för föränd-

ringsarbete. 

 

Kotter (2007) beskriver i Harvard business review hur han under tio år studerat företags 

försök att förändra sig och att merparten av försöken slutat i misslyckanden. Det är alltså 

tydligt att många planerade organisationsförändringar misslyckas eller försvåras i olika om-

fattning. Litteratur och praktiker inom området fokuserar ofta på att motstånd mot föränd-

ring är ett av de huvudsakliga hoten mot att ett förändringsarbete ska lyckas, och att mot-

stånd kan undvikas genom att informera, kommunicera med, samt involvera medarbetare. 

Det hävdas att en samsyn kring förändringsarbetet kommer att uppstå bara de som driver 

förändringen kommunicerar väl (Spector 2013, Quast 2012). Därtill hävdas det att organi-

sationer idag existerar i ett tillstånd av ständigt pågående förändring, och att förändringsar-

bete därmed alltid måste pågå (Jacobsen 2013, Jacobsen & Thorsvik 2011). Detta synsätt i 

kombination med det faktum att så många förändringsarbeten misslyckas leder onekligen 

till en del problem och frågeställningar. Exempelvis hur organisationer arbetar med intern-

kommunikation vid förändringsarbete, och hur de egentligen borde arbeta med internkom-

munikation för att säkra framgång i förändringsarbeten. 

 

Tidigare forskning, bland annat von Platens studie från 2006, pekar på att ett förändringsar-

bete har större sannolikhet att lyckas om medlemmarna i organisationen förstår vad som 

ingår i förändringen och varför den genomförs. För att skapa en förståelse bland organisat-

ionens medlemmar krävs kommunikation. Även om en väl genomförd kommunikations-

strategi inte är någon garanti för en lyckad förändring har tidigare forskning visat att avsak-

naden av god kommunikation ofta försvårar förändringsarbetet avsevärt.  

 

Ämnet för denna uppsats är internkommunikation vid förändringsarbete, hur en organisat-

ion internt kommunicerar ett förändringsarbete, och specifikt hur de som driver föränd-

ringen kommunicerar med de medarbetare som är primärt påverkade av förändringen. I upp-

satsen beskrivs en undersökning av internkommunikationen vid ett förändringsarbete på ett 
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fallföretag. Fallföretaget är en bilverkstad, vidare i denna uppsats kallad verkstaden. För en 

mer utförlig presentation av fallföretaget, se 1.6 Företagspresentation. Ursprunget till för-

ändringen var att verkstaden nyligen köptes upp. En ny ägare hade kommit in och med detta 

förändrades rutiner, standarder med mera. Uppsatsen beskriver internkommunikationen 

från två perspektiv, dels från medarbetarnas perspektiv - de som skulle anpassa sig till för-

ändringen, dels från chefskapets perspektiv - de som drev förändringsarbetet.  

 

Med den ovan beskrivna bakgrunden, med mängden misslyckade förändringsarbeten, och 

den stora roll som kommunikation spelar betraktas ämnet som högst relevant, därtill ständigt 

aktuellt i en värld där förändring är på väg att bli normen. 

1.2 Tidigare forskning 

Detta avsnitt redovisar tidigare forskning som genomförts på området och angränsade om-

råden. Avsnittet visar hur denna studie positioneras i förhållande till tidigare forskning. 

 

von Platen (2006) skriver i sin doktorsavhandling att internkommunikation i förändringsar-

bete är ett område som fått relativt liten uppmärksamhet i den akademiska världen och att 

det finns en avsaknad av empiriska studier. Istället har området uppmärksammats i högre 

grad av praktiker. De studier som har hittats i ämnet består av fallstudier av olika slag, samt 

vissa litteraturstudier av området. Bland annat har Lewis (2006) i en studie undersökt an-

ställdas upplevelser av kommunikation med personer som är drivande i planerade föränd-

ringsarbeten samt upplevelsernas effekt på anställdas uppfattning av framgång och motstånd 

till planerade förändringar. 

 

Resultaten från Lewis (2006) studie är många, bland annat pekar de på att ju tydligare vis-

ionen av förändringen kommuniceras, desto högre var de anställdas uppfattning av fram-

gång. Vidare visade studien att om de anställda upplever att deras åsikter tas i beaktan och 

värderas av dem som driver förändringen så kommer de i högre grad anse att förändrings-

arbetet är framgångsrikt. Anställda ansåg även att kvalitén på informationen bidrog till 

framgång medan hur ofta de delgavs information i sig inte tycktes påverka inställningen. 

Ett något oväntat resultat från studien visade att involvering av anställda från de lägre nivå-

erna av organisationens hierarki i beslutsfattandet påverkade uppfattningen av framgång 

negativt. Anställda inom organisationen ansåg alltså att det är positivt när deras åsikter tas 

i beaktan, men att inte alla nivåer av organisationen behöver involveras i beslutsfattande. 

Slutligen pekar resultat från studien på att informell kommunikation med närmaste chef är 

det som värderas högst och det som de anställda anser mest givande. Annan typ av formell 

kommunikation så som möten och presentationer ansågs inte vara lika värdefull (Lewis 

2006). 

 

Sundbom och Sundvall (2007) undersöker i sin studie hur en ledningsgrupp försäkrar sig 

om att ett budskap uppfattas av medarbetarna på ett för ledningen önskvärt sätt. Studien är 

en fallstudie av ett företag där ett flertal förändringar genomförts. Undersökningen pekar på 

att det finns flera faktorer som är viktiga att ta hänsyn till och eftersträva för att säkerställa 

att budskapet uppfattas korrekt. Ledningen bör i sin kommunikation inkludera orsakerna till 
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förändringen, vilka åtgärder som förändringen innehåller, samt hur dessa kommer att på-

verka medarbetarna. Vidare bör kommunikationen repeteras genom olika kanaler. Studien 

beskriver även hur ledningen kan använda sig av återkoppling från medarbetare för att sä-

kerställa att deras budskap uppfattats som de önskar. Ledningen bör enligt studien använda 

fysiska träffar som kommunikationskanal, samt inbjuda medarbetare till återkoppling och 

vara lyhörd för vad de har att säga (Sundbom & Sundvall 2007). 

 

von Platen (2006) konstaterar i en studie genomförd på Sveriges Television att planerad 

förändring och förändringsrelaterad kommunikation uppfattas olika av olika medlemmar av 

en organisation. Olika uppfattning av uppgifter, arbetsprocesser och mål gör det svårt att 

samarbeta och leder enligt författaren till att många förändringsarbeten misslyckas. Resul-

taten från studien pekar på att internkommunikation vid förändringsarbete är ett viktigt ele-

ment men ej någon garanti för att skapa en gemensam uppfattning. Andra faktorer så som 

intressekonflikter kan stå i vägen för en gemensam uppfattning av förändringsarbetet. Re-

sultaten från studien pekar dock på att dålig internkommunikation ger negativa konsekven-

ser i förändringsarbetet, i form av en lägre grad av gemensam uppfattning bland organisat-

ionens medlemmar (von Platen 2006). 

 

I en fallstudie genomförd av Bertén och Sjögren (2009) undersöktes det vilka kommunikat-

ionssätt som användes för att kommunicera en ny eller förändrad strategi vid sammanslag-

ning av två organisationer och bildandet av en ny organisation. Studien utgår ifrån tre hu-

vudområden; kommunikationssätt, kommunikation vid förändring, samt strategi och imple-

mentering. Det som undersöktes var vilka kommunikationssätt som användes och hur led-

ningen gick till väga för att göra de anställda uppmärksamma om en ny strategi. Utifrån 

studien drogs slutsatserna att vissa tekniska kommunikationsmedier användes i större ut-

sträckning än vad teori på området föreskriver, samtidigt användes flera olika kommunikat-

ionssätt och information fanns tillgänglig på ett lättillgängligt sätt, i enlighet med den teo-

retiska bakgrunden. Trots dessa slutsatser hade dock medarbetarna inte tagit till sig den nya 

strategin (Bertén & Sjögren 2009).  

1.3 Problemformulering 

Undersökningen grundar sig på ett praktiskt problem som även är kopplat till ett vetenskap-

ligt problem. Det praktiska problemet är hur medarbetare i en organisation uppfattar intern-

kommunikationen i ett förändringsarbete, och specifikt den internkommunikation som sker 

mellan de som driver förändringsarbetet och medarbetarna. Företaget som använts för in-

samling av empiri har ett intresse i att veta hur medarbetarna uppfattat kommunikationen 

under förändringen, speciellt som väldigt lite förändrats tidigare och förändringsarbetet in-

leddes med relativt kort varsel och företaget anser att det innebar en stor förändring.  

 

Det vetenskapliga problemet är tudelat. Tidigare forskning har pekat på en brist på empi-

riska studier av internkommunikation vid förändringsarbete. Denna undersökning är en i 

ledet att utöka mängden empiriska studier. Vidare har tidigare studier av internkommuni-

kation vid förändringsarbete inte använt sig av det teoretiska ramverk som används i denna 

undersökning.  
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Genom denna studie kan alltså företagets praktiska problem kartläggas, samtidigt som 

mängden empiriska studier ökar. Därtill kommer det teoretiska ramverk som används att ge 

ett nytt perspektiv på internkommunikation vid förändringsarbeten.  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att beskriva kommunikationsstrategin vid ett förändringsar-

bete. Detta sker utifrån två perspektiv; dels utifrån dem som varit drivande i förändringen, 

dels utifrån medarbetarna som varit föremål för förändringen. Syftet inkluderar även att 

undersöka vilka jämförelser som kan göras mellan kommunikationsstrategin och det teore-

tiska ramverket.   

 

De forskningsfrågor undersökningen avser att besvara är: 

 

 Hur kan kommunikationsstrategin för ägarbytet av verkstaden beskrivas? 

 Vilka jämförelser kan göras mellan kommunikationsstrategin och det teoretiska 

ramverket? 

 

Forskningsfrågorna ska besvaras genom en abduktiv studie med i huvudsak deduktiv inrikt-

ning. Tillvägagångssättet är inspirerat av konvergent parallell metodtriangulering där kva-

litativa och kvantitativa data samlas in vid intervjuer på ett fallföretag, för att sedan analys-

eras i förhållande till det teoretiska ramverket. 

1.5 Avgränsning 

Inom ramarna för studien ryms inte att beskriva själva organisationsförändringen i större 

omfattning, även om en kort beskrivning av denna inkluderas för att ge kontexten. Fokus 

ligger istället på kommunikationen av förändringen, hur denna genomfördes och hur den 

uppfattades. Avgränsningen grundar sig i att uppsatsen skrivs inom området informatik och 

ämnet förändring sträcker sig över ett bredare område, där informatik och kommunikation 

är en del. Vidare ingår inte annan kommunikation än just internkommunikation i studiens 

fokus. 

1.6 Företagspresentation 

Fallföretaget som ligger till grund för denna studie är en verkstad med cirka tio anställda, 

lokaliserad i en mellanstor svensk stad. Företaget önskar att förbli anonymt varför det i upp-

satsen kommer att benämnas verkstaden. Under början av 2013 beslutade verkstadens ägare 

att sälja verkstaden eftersom han skulle gå i pension. Detta kommunicerades till verkstadens 

övriga anställda under april samma år. Efter detta fick de anställda liten information om vad 

som hände fram till början av 2014 då försäljningen åter kom på tal och förhandlingar med 

olika köpare inleddes. Under sensommaren fick de anställda veta att verkstaden skulle köpas 

upp av ett större bolag och detta uppköp skedde redan två veckor senare. I samband med 

övertagandet var ledningen för företaget på plats på verkstaden och informerade de anställda 

om ägarbytet, efter detta tog den nya verkstadschefen samt verkstadsansvarige över ansvaret 
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för förändringsarbetet. Några veckor efter ägarbytet påbörjades en del förändringar och in-

vesteringar samt utbildningar planerades. Efter en tid byttes en del personal även ut. Fort-

satta förändringar har skett sedan ägarbytet och fler är på gång i form av nya rutiner, nya 

arbetssätt, nya tjänster till kunderna och nytt tankesätt kring både arbetet och kommunikat-

ionen, förändringsarbetet är alltså ännu inte avslutat. 

1.7 Målgrupp 

Målgrupp för denna studie är studenter och forskare inom informatik i allmänhet och kom-

munikation i organisationer och förändringsarbeten i synnerhet. Ytterligare målgrupper för 

studien är organisationer som genomför eller ska genomföra ett förändringsarbete och i detta 

identifierar internkommunikation som en hörnsten. Även personer på fallföretaget där em-

pirin för studien samlades in är en given målgrupp. 

1.8 Terminologi 

Medarbetare - Inom studien definieras en medarbetare som en person som utför det opera-

tiva arbetet inom organisationen. En person utanför position såsom chef, företagsledning, 

och ej heller medlem av någon projektgrupp som driver förändringen. 

 

Ledning - Inom studien definieras ledningen som den eller de personer som driver föränd-

ringen. De personer som ingår i denna grupp har positioner såsom chef, arbetsledare, pro-

jektgruppsmedlem eller företagsledning. 

 

Förändringsarbete - Denna studie undersöker planerat förändringsarbete i organisationer. 

Med planerat förändringsarbete avses att organisationen på eget bevåg planerar, initierar 

och genomför förändringen. Motsatsen till just planerat förändringsarbete kan vara att or-

ganisationen på grund av yttre omständigheter, exempelvis ny lagstiftning, tvingas till för-

ändring för att anpassa sig. Förändring i organisationer definieras av Jacobsen som att “en 

organisation uppvisar olika utseende vid två skilda tidpunkter” (Jacobsen 2008, s. 413). 

Förändringsarbete innebär alltså det arbete som organisationen gör för att organisationen 

vid en senare tidpunkt ska uppvisa ett annat utseende. 

 

Internkommunikation - Denna studie undersöker internkommunikation i planerat föränd-

ringsarbete. Kommunikation beskrivs av Shannon och Weavers (1998) kommunikations-

teori som överförandet av information från en part till en annan. Med just internkommuni-

kation avses den kommunikation som görs internt i organisationen, och i studien undersöks 

specifikt den kommunikation som skett mellan ledning och medarbetare. Motsatsen, extern-

kommunikation, kan istället innebära hur organisationen kommunicerar med exempelvis 

leverantörer och kunder, men detta faller ej inom ramarna för studien. 
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1.9 Disposition 

I detta avsnitt beskrivs den vidare dispositionen av uppsatsen. 

 

Teori - Redogör för de teorier som ingår i det ramverk utifrån vilket den kvalitativa empirin 

i undersökningen kommer att analyseras. Teorierna har kategoriserats i teman vilka används 

i analysen. En beskrivning av tematiseringen ges i avsnittet. 

 

Metodologi - Beskriver den vetenskapliga ansatsen som undersökningen grundar sig på, 

samt innehåller en redogörelse för hela den metod som använts under studien. Avsnittet 

innehåller även en diskussion av validitet och reliabilitet, samt en beskrivning av de etiska 

överväganden som gjorts inför och under studien. 

 

Empiri och analys - Redovisar den data som samlats in genom intervjuer. Denna present-

eras under rubriker vilka motsvarar de teman som skapats utifrån de i studien inkluderade 

teorierna. Empiriavsnittet innehåller även en redovisning av den kvantitativa data som sam-

lats in, under separat rubrik. Analysavsnittet analyserar den kvalitativa empirin utifrån det 

teoretiska ramverket. Vidare inkluderas analysen av kvantitativa data samt triangulering av 

kvalitativa och kvantitativa data. 

 

Resultat - Beskriver det resultat som den teoretiska analysen och trianguleringen av empirin 

har gett.  

 

Diskussion - Innehåller en resultatdiskussion där resultaten ställs i relation till tidigare 

forskning, författarnas egna synpunkter och reflektioner, samt den problemformulering som 

presenterats tidigare. Därefter följer en metodreflektion med en reflektion kring lämplig-

heten av den metodologi som använts under studien. 

 

Avslutning - Besvarar de forskningsfrågor som ställdes i inledningen. Avsnittet inkluderar 

även förslag till fortsatt forskning. 

 

Referenslista - Återfinns sist i uppsatsen och redovisar de referenser som använts. 



 

7 
 

2 Teori 
Nedan presenteras det teoretiska ramverk som studien huvudsakligen utgått ifrån och som 

den empiriska data som samlats in jämförts mot. Inledningsvis beskrivs de teorier som valts 

ut för studien, sedan följer en illustration och förklaring av hur dessa teorier satts samma 

för att skapa det teoretiska ramverk och de teman som studien utgått ifrån. 

 

Den främsta anledningen till att teorierna inkluderats i undersökningen är, som tidigare 

nämnt, att tidigare forskning inte undersökt internkommunikation vid förändringsarbete 

med denna kombination av teorier. Vidare är författarna bekanta med dessa teorier från ti-

digare studier varför de kom naturligt när studien inleddes. 

2.1 Media richness theory  

Media richness definieras som “the capacity to process rich information” (Daft & Lengel 

1986, s. 560). Vidare forskning av Daft, Lengel och Trevino (1987) visade att ett medies 

förmåga att överföra rik information kan utvärderas efter fyra kriterier; förmåga till ome-

delbar återkoppling, förmåga att överföra multipla signaler, språkvariation, samt förmåga 

till personligt fokus.  Förmåga till omedelbar återkoppling beskriver hur snabbt och med 

vilken kvalitet mediet kan förmedla signaler mellan sändare och mottagare. Förmåga att 

förmedla multipla signaler beskriver i vilken omfattning mediet klarar att samtidigt för-

medla olika typer av kommunikation, exempelvis text och bild eller tal och kroppsspråk. 

Språkvariation innebär i vilken omfattning mediet kan förmedla olika format, där vissa for-

mat är mer lämpliga för att förmedla viss information. Exempelvis kan bilder vara mer 

lämpliga än text för att beskriva vissa koncept, exempelvis modeller. Förmåga till personligt 

fokus beskriver hur mediet kan anpassas till mottagarens behov eller hur väl mediet kan 

förmedla känslor. Ett bakomliggande antagande görs att det finns ett värde i att information 

tillfredsställer mottagarens behov och då ett medie kan anpassas till mottagarens behov an-

ses det göra så i högre omfattning (Daft et al. 1987). 

 

Teorin kan illustreras med en modell där fyra olika medier, direkt samtal, telefonsamtal, 

adresserade dokument samt oadresserade dokument rangordnas på en skala för att ange dess 

förmåga att överföra rik information. Direkt samtal där båda parter ser varandra anges vara 

högst på skalan medan oadresserade dokument är lägst, se figur 2.1 nedan. Skillnaden på 

adresserade och oadresserade dokument är att ett oadresserat dokument inte är specifikt rik-

tat till en person eller en grupp och kan exemplifieras med ett informationsblad på en an-

slagstavla. Ett sådant dokument, som ej är riktat, läses av de som händelsevis tittar på an-

slagstavlan. Ett adresserat dokument är istället exempelvis ett brev eller ett e-postmed-

delande som skickats till en specifik adressat.  
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Figur 2.1: Media richness-modell, efter Daft et al. (1987) 

2.2 Kommunikationsteori 

Shannons kommunikationsteori (Shannon & Weaver 1998) utgör grunden för kommunikat-

ion mellan en sändare och en mottagare och beskriver hur information skickas via givet 

medie. Teorin kan illustreras genom en enkel kommunikationsmodell, se figur 2.2. Mo-

dellen för kommunikation visar en informationskälla som innehåller det meddelande som 

ska förmedlas. Informationen kodas till data i sändaren vilken skickar datan via en given 

kanal till den avkodande mottagaren. När datan är avkodad når meddelandet slutligen den 

avsedda destinationen. Mellan sändare och mottagare visar modellen att brus kan störa sig-

nalen. Vidareutveckling av teorin adderade en återkopplings-loop från destination till in-

formationskällan, detta för att illustrera att destinationen har möjlighet att återkoppla till 

informationskällan genom att exempelvis ställa frågor eller bekräfta uppfattningen av med-

delandet (Shannon & Weaver 1998). 

 

 
 

Figur 2.2: Kommunikationsmodell, efter Shannon & Weaver (1998) 
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2.3 Trestegsmodellen 

Trestegsmodellen, utvecklad av Lewin (1951) beskrivs av Burnes (2004) som innehållande 

tre steg eller faser vilka kallas Upptining, Förändring, Nedfrysning. Den första fasen, Upp-

tining, handlar om att störa det fält som råder inom en grupp. Fält ska här förstås som de 

normer och värderingar som råder inom en grupp. Fältet måste destabiliseras för att indivi-

derna i gruppen ska vara villiga att förkasta rådande normer och anta nya. I den andra fasen, 

Förändring, ska individerna i gruppen anta det nya beteende som förändringen avser att 

införa. Det kan vara mycket svårt att förutse utfallet vid förändringsarbete, varför denna fas 

bör betraktas som en iterativ process. Den sista fasen, Nedfrysning, syftar till att befästa det 

nya beteende som antogs i föregående fas genom att åter påverka det fält som råder inom 

gruppen. De normer som råder inom fältet måste alltså befästa beteendet för att det inte ska 

ske en återgång till det gamla beteendet. I en organisation kan detta innebära att anpassa 

policy och rutiner till att befästa det nya beteendet. Trestegsmodellen var inte tänkt att an-

vändas separat vid förändringsarbete, utan skulle även kompletteras med övriga konceptet 

för planerad förändring; Fältteori, Gruppdynamik, Aktionsforskning. Dessa koncept speglas 

i trestegsmodellen där fältteori utgör grunden för att förklara individers beteende. Likaså 

förklarar gruppdynamik hur påverkan på gruppens beteende kan få individerna att ändras. 

Slutligen var aktionsforskning tänkt att användas i förändringsfasen för att utveckla och 

etablera det nya beteendet genom en iterativ process (Burnes 2004). 

2.4 Struktureringsteori 

Inom fältet organisationsteori finns enligt Beynon-Davies (2009) två huvudsakliga perspek-

tiv på organisationer, det institutionella perspektivet samt aktionsperspektivet. Därtill intro-

ducerade Anthony Giddens (1984) struktureringsteorin vilken förenar de båda perspektiven. 

Enligt Beynon-Davies (2009) ser det institutionella perspektivet organisationer som själv-

ständiga strukturer vilka existerar oberoende av sina medlemmar. I tillägg styrs och begrän-

sas medlemmarnas handlingar av den organisatoriska miljön. Aktionsperspektivet ser orga-

nisationer som resultatet av mänskliga handlingar och samverkan. Organisationen existerar 

inte utan medlemmarna och deras handlingar. Giddens (1984) struktureringsteori förenar de 

båda perspektiven genom att hävda att sociala strukturer styr och begränsar mänsklig hand-

ling, samtidigt som mänsklig handling producerar och reproducerar sociala strukturer.  

 

Ett exempel på hur struktureringsteorin fungerar kan vara en ny arbetsledare som bland sin 

medarbetare inför en ny rutin i arbetet. Den nya rutinen, när den anammas, kommer att 

producera en ny social struktur, vidare kommer den nya sociala strukturen att styra medar-

betarnas handlingar, eftersom de nu är bundna av den nya rutinen. Därtill kommer framtida 

medarbetare att vara styrda av den sociala strukturen samtidigt som de reproducerar den när 

även de följer rutinen. Teorin illustreras i figur 2.3. 
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Figur 2.3: Struktureringsteorin, efter Beynon-Davies (2009) 

2.5 Kontingensteori  

De flertalet olika teorier som faller inom området kontingensteorier hävdar, enligt Yukl 

(2013), att det inte finns något enskilt optimalt sätt att organisera eller leda. Det optimala 

sättet beror istället på vilka omständigheter som råder inom och utanför organisationen och 

förespråkar anpassning av organisering och ledning till dessa omständigheter. En av kon-

tingensteorierna, kallad teorin för situationellt ledarskap, beskrivs av Yukl (2013) som le-

darskapsstilar situationellt anpassade utifrån de underställdas så kallade mognadsnivå. Mog-

nadsnivån hos en underställd består av dennes förmåga att utföra uppgifter samt med vilken 

förtrolighet denne utför uppgifterna. I situationer där underställda har en låg mognadsnivå 

ska ledaren anpassa sin stil till att fokusera på hur uppgifter ska utföras och vilka rutiner 

som finns. Vid en något högre mognadsnivå anpassar sig ledaren och fokuserar något 

mindre på uppgifter och rutiner. Istället kan mer tid läggas på att motivera genom beröm. 

Vid hög mognadsnivå ska ledaren anpassa sig till att fokusera på delegerande och konsul-

terande ledarskap och i låg grad vara instruerande och övervakande (Yukl 2013).   

2.6 Kategorisering och tematisering 

De ovan beskrivna teorierna har delats in i kategorier utifrån vilket ämne som teorin be-

handlar eller inom vilket av undersökningens ämnesområden de faller. Indelningen har 

gjorts utifrån författarnas eget perspektiv utifrån användning i undersökningen samt hur de 

logiskt hör samman. Kategorierna har sedan avgränsats till för undersökningen lämpliga 

teman. Dessa tre teman kommer att fungera som underlag för att strukturera upp rubriker 

under de kommande avsnitten 4.1 Empiri, 4.2 Analys samt 5 Resultat, där rubrikerna kom-

mer innehålla materialet från den empiriska undersökningen, analysen och resultaten av de-

samma. Indelningen, kategoriseringen och tematiseringen beskrivs nedan och illustreras i 

figur 2.4. 

 

Media richness theory samt Kommunikationsteorin faller inom den första kategorin, kallad 

Kommunikation. Dessa två teorier grupperas tillsammans eftersom de behandlar kommuni-

kation, kommunikationsmedier, och tillsammans beskriver dels vad kommunikation är samt 

hur olika medier kan användas för rikare kommunikation. Indelningen anses passande för 
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undersökningen eftersom just kommunikation i förändringsarbete är centralt och det är av 

intresse vilka medier som användes vid kommunikation. Inom ämnet kommunikation har 

området Internkommunikation avgränsats som ett tema för undersökningen då det är just 

denna typ av kommunikation som studien avser undersöka. 

 

Trestegsmodellen finns i den andra kategorin, Förändring. Denna modell är vad som i det 

teoretiska ramverket beskriver själva strategin för förändring och är ensam i kategorin ef-

tersom övriga teorier inte beskriver hur förändring bör genomföras. Till viss del beskrivs 

kommunikation, men då snarare att detta måste ingå i förändringen och inte hur. Eftersom 

ämnet för undersökningen är kommunikation just i förändringsarbete faller det sig naturligt 

att inkludera Trestegsmodellen i det teoretiska ramverket. Inom ämnet förändring har om-

rådet Förändringsarbete avgränsats som ett tema för undersökningen eftersom det är kom-

munikationen kring ett förändringsarbete som undersöks. 

 

Struktureringsteori samt Kontingensteori placeras i den tredje kategorin, Organisation. 

Dessa grupperas tillsammans eftersom de beskriver hur organisationer fungerar samt hur 

organisering bör hanteras för bättre resultat. Grupperingen anses passande eftersom under-

sökningen riktar sig mot en organisation och förändringen av denne, därtill hur anpassningar 

har gjorts både i kommunikation och organisation. Ämnet organisation har inte avgränsats 

ytterligare, det sista temat som används vidare i arbetet kallas därmed också för Organisat-

ion. 

 

 
Figur 2.4: Illustration av hur teorier har kategoriserats till teman 
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3 Metodologi 
I detta avsnitt presenteras den forskningsmetodologi som använts för att genomföra denna 

studie och för att kunna ge svar på de forskningsfrågor som presenterats under tidigare 

avsnitt. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Creswell (2014) beskriver tre olika angreppssätt för en studie; kvalitativ, kvantitativ och 

metodtriangulering, där kvalitativa och kvantitativa angreppssätt inte ska ses som fasta yt-

terligheter eller motpoler utan representerar olika ändar på en skala. Metodtriangulering be-

finner sig i sin tur mellan de två angreppssätten eftersom denna typ av forskning har inslag 

från både kvalitativa och kvantitativa angreppssätt. Kvalitativ forskning kännetecknas ty-

piskt av användandet av ord och öppna frågor medan kvantitativ forskning är mer inriktat 

på redovisning av siffror och slutna frågor. I metodtriangulering samlas både kvalitativ och 

kvantitativ data in och sammanställs, ofta används en specifik design som kan innehålla 

filosofiska antaganden och teoretiska ramverk (Creswell 2014). Denna studie har genom-

förts i form av en metodtriangulering med lutning åt det kvalitativa. Angreppssättet ansågs 

lämpligt eftersom det ur kvalitativ synpunkt fanns en önskan om att uppnå en mer omfat-

tande förståelse för och beskrivning av kommunikationsstrategin och hur den uppfattats, där 

den kvantitativa delen i sin tur syftade till att kunna klassificera synpunkter, som validering 

av kvalitativ data, samt eventuellt för att kunna indikera samband mellan olika variabler. 

 

En studies angreppssätt innehåller enligt Creswell (2014) de tre delarna filosofisk världsvy, 

forskningsdesign, samt specifika forskningsmetoder. Figur 3.1 nedan illustrerar hur dessa 

delar hänger samman och vilka val inom de olika områdena som gjorts för denna studie. 

Varje del beskrivs närmre i följande metodologiavsnitt. 

 

 
Figur 3.1: Ramverk för angreppssätt, efter Creswell (2014) 
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En filosofisk världsvy beskrivs av Creswell (2014) som en grundläggande uppsättning över-

tygelser om hur världen fungerar vilket vägleder forskarens handlingar. Denna studies an-

greppssätt utgick ifrån en pragmatisk världssyn och grundar sig i att forskare med denna 

världsvy lägger tonvikt på forskningsfrågan i sig istället för vilka metoder som används. 

Författarnas syn på världen återspeglas väl i den pragmatiska världssynen då de anser att en 

objektiv värld finns men att den inte kan observeras helt objektivt utan att någon form av 

subjektivitet alltid finns. Därtill har den pragmatiska världssynen inte heller någon inrikt-

ning mot varken kvalitativa eller kvantitativa metoder (Creswell 2014). Världssynen har 

därför möjliggjort ett fritt val för författarna i användandet och kombinationen av flera olika 

tillvägagångssätt för att förstå problemet, något som varit en förutsättning då kvalitativa och 

kvantitativa data samlats in och jämförts i denna studie.  

 

För insamling och analys av data har en metodtriangulering med inspiration av konvergent 

parallell metodtriangulering använts. Denna trianguleringsmetod innebär att kvalitativ och 

kvantitativ data samlas in samtidigt (Creswell 2014), vilket var mest praktiskt vid genom-

förandet av denna studie när insamlandet av empiri skedde. Dock innehåller studien över-

vägande kvalitativa data, varför den endast anses vara inspirerad av den konvergenta paral-

lella metodtrianguleringen. De två datatyperna analyserades därefter separat för att sedan 

jämföras för att i enlighet med Creswell (2014) se om resultaten bekräftade eller demente-

rade varandra. Trianguleringsmodellen illustreras i figur 3.2 nedan. Antagandet för denna 

trianguleringsmetod är att kvalitativa och kvantitativa data ger olika typer av information i 

form av kvalitativa detaljerade synpunkter samt kvantitativa skalanpassade graderingar, 

som i sin tur tillsammans borde visa samma resultat (Creswell 2014). 

 

 
 
Figur 3.2: Konvergent parallell metodtriangulering – modell, efter Creswell (2014) 

3.1.1 Abduktiv ansats 

Jacobsen (2002) beskriver teorins roll vid forskning och vilken strategi som är bäst för att 

få grepp om verkligheten. Författaren nämner de två förhållningssätten deduktion och in-

duktion, vilka båda varit närvarande i denna studie. Deduktion kan ses som att forskaren går 

från teori till empiri där teorin först styr datainsamlingen och sedan jämförs med den data 

som samlats in. Vid induktion har teorin en annan roll i forskningen, här går forskaren mot-

satt väg, från empiri till teori med idealet att inget ska begränsa vilken data som samlas in 
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(Jacobsen 2002). En pragmatisk världssyn och metodtriangulering ger, genom sin frihet i 

val av tillvägagångssätt, enligt Creswell (2014) möjlighet att på olika sätt kombinera de-

duktion och induktion i en studie. Denna möjlighet har författarna tagit fasta på då studien 

innehåller inslag av båda strategier. Datainsamlingen bygger till största del på teorier med 

förutbestämda ämnesområden som undersökts. Detta teoretiska ramverk, som låg till grund 

för datainsamlingen, presenteras i avsnitt 2 Teori. Dock fanns det även möjlighet för in-

formation som inte specificerats inom dessa områden att uppkomma, vilket visar på induk-

tiva tendenser. 

 

Den parallella datainsamlingen av kvalitativ och kvantitativ data tog sitt huvudsakliga av-

stamp i en deduktiv ansats. Det gavs dock utrymme för insamling av data som låg utanför 

denna referensram och denna möjlighet inspirerades i sin tur av induktiva tendenser. Detta 

val av tillvägagångssätt gjordes för att få en så komplett datainsamling som möjligt och för 

att undvika att viktig data missades. Patel och Davidson (2011) kallar ett tillvägagångssätt 

där deduktion och induktion kombineras för abduktion. I detta tillvägagångssätt varvas teori 

och empiri i det vetenskapliga arbetet vilket var lämpligt för denna studie då metodtriangu-

leringen medförde både kvalitativa och kvantitativa inslag, samt där tillhörande deduktiva 

och induktiva tillvägagångssätt.  

3.1.2 Djupstudie av enskilt fall 

Inför en studie beskriver Jacobsen (2002) valet mellan att antingen gå på bredden i en ex-

tensiv undersökning eller på djupet i en intensiv undersökning då en kombination av resurs-

mässiga skäl ofta är svårt att genomföra. Då syftet med denna studie var att beskriva kom-

munikationsstrategin i ett visst förändringsarbete valdes den intensiva uppläggningen för 

undersökningen. En intensiv uppläggning går på djupet kring exempelvis en viss händelse 

och med få undersökningsenheter för att därmed få en så fullständig bild som möjligt där 

alla detaljer och nyanser kommer fram (Jacobsen 2002, Lundahl & Skärvad 1999), vilket 

ansågs passande för denna studie. Precis som föreskrivet för en intensiv uppläggning låg 

tonvikten för denna undersökning på att få fram individuella uppfattningar och tolkningar. 

Jacobsen (2002) menar att gå på djupet även innebär ett försök till att få förståelse för för-

hållandet mellan undersökningsenheterna och den kontext i vilken de ingår. Denna studie 

behandlar just ett visst antal individer och deras relation till en viss kontext eftersom under-

sökningen genomfördes på ett företag och behandlade uppfattningen av kommunikations-

strategin vid ett specifikt förändringsarbete. Jacobsen (2002) nämner två olika typer av in-

tensiv utformning; små-N-studier och fallstudier. Små-N-studier är lämpliga när det finns 

en önskan om att få fram många nyanser och olika sidor av ett fenomen. Fokus för denna 

studie låg dock på att få en uppfattning om samspelet mellan en specifik kontext och ett 

fenomen och därför valdes en fallstudie eftersom denna typ enligt Jacobsen (2002) är mest 

lämplig med detta fokus. 

 

Fallstudier fokuserar på en speciell enhet som enligt Jacobsen (2002) kan avgränsas i både 

rum och tid. Avgränsning i rum, det vill säga till en speciell plats, kan ske på flera olika 

nivåer där den lägsta nivån; absoluta enheter, vanligen består av enskilda individer. Nivån 
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kan sedan höjas upp till så kallade kollektiva enheter där flera enskilda individer eller grup-

per ingår (Jacobsen 2002). I denna studie skedde avgränsningen i rum genom att undersök-

ningen begränsades till en kollektiv enhet i form av ett visst företag. Studiens kollektiva 

enhet bestod i sin tur av ett antal absoluta enheter, företagets anställda, som intervjuades i 

studien. Studiens tidsmässiga avgränsning skedde genom att den fokuserade på kommuni-

kationen kring en specifik förändring som skett. 

3.2 Datainsamling 

I enlighet med den konvergenta parallella metodtrianguleringen som inspirerat denna studie 

samlades kvalitativa och kvantitativa data in parallellt under ett antal intervjuer. Intervjuer 

ansågs vara en lämplig metod för datainsamling eftersom populationen som undersöktes 

inte var stor, samt att studien syftade till att få en förståelse för hur kommunikationsstrategin 

vid förändringen sett ut. Detta ansågs bäst kunna uppnås genom att personligen prata med 

de personer som varit antingen drivande i, eller föremål för, förändringen eftersom inter-

vjuer enligt Jacobsen (2002) är mest lämpliga när det finns ett intresse i vad enskilda indi-

vider säger och hur de tolkar ett visst fenomen. Enkäter valdes bort som datainsamlingsme-

tod för den kvantitativa delen eftersom det fanns möjlighet att samla både kvalitativ och 

kvantitativ data samtidigt under de personliga intervjuerna genom att ett antal specifika frå-

gor även inkluderades där informanterna fick göra kvantitativa ställningstaganden till olika 

påståenden. Creswell (2014) nämner observationer som en möjlig datainsamlingsmetod vid 

triangulering, denna metod valdes dock också bort eftersom metoden inte ansågs bidra med 

tillräcklig information kring det område som undersöktes. Även dokumentstudier valdes 

bort av anledningen att studien till stor del behandlade en grupp människors individuella 

uppfattning kring vad som hänt, vilket inte dokumenterats skriftligt. 

 

För genomförandet av intervjuerna valdes individuella personliga intervjuer. Detta val gjor-

des av två anledningar, dels var det mest praktiskt eftersom alla informanter befann sig på 

arbetsplatsen. Dels valdes personliga intervjuer eftersom ämnet som undersöktes skulle 

kunna tolkas som aningen känsligt och människor enligt Jacobsen (2002) tycks ha lättare 

för att tala om känsliga ämnen vid intervjuer ansikte mot ansikte jämfört med via telefon. 

Vid de personliga intervjuerna kunde författarna lättare läsa av informanterna och avgöra 

när det var lämpligt att be om ytterligare utveckling av svar, samt när det var bäst att gå 

vidare till nästa fråga. Detta är enligt Jacobsen (2002) ett starkt argument för personliga 

intervjuer framför telefonintervjuer, om informanten börjar känna sig besvärad av frågorna 

finns nämligen risk att den sluter sig och därmed blir en sämre informationskälla. Det är 

även är lättare att få ett givande, öppet samtal vid personliga intervjuer, samt att risken för 

att intervjuobjekten ljuger är mindre vid denna typ av intervjuer än vid telefonintervjuer 

(Jacobsen 2002).  

 

Intervjuer kan vara mer eller mindre öppna. En öppen intervju är vanligtvis, och borde enligt 

Jacobsen (2002), på något sätt vara strukturerad. Strukturering kan ses som en glidande 

skala från en ytterpunkt med samtal utan plan, till en annan med givna frågor och givna 

svarsalternativ (Jacobsen 2002). Intervjuerna som genomfördes för denna studie var semi-
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strukturerade. De innehöll allt ifrån helt slutna frågor inriktade på ämnesområdet med för-

utbestämda svarsalternativ, till mer öppna frågor. Den deduktiva delen av studien där teorier 

skulle testas medförde att vissa frågor behövde vara mer specificerade för att i sin tur kunna 

svara på forskningsfrågorna. Andra frågor var mer öppna och fungerade till fördel för den 

induktiva delen av studien där informanterna gavs möjlighet att tala fritt kring de ämnesom-

råden som behandlades. För den kvantitativa delen av studien innehöll intervjuerna med 

medarbetarna, som varit föremål för förändringen, ett antal slutna frågor där medarbetarna 

skulle ta ställning på en skala, detta för att sedan bland annat kunna triangulera svaren gente-

mot de kvalitativa svaren. För intervjuerna togs två intervjuguider fram, se bilaga 1 och 2, 

utformandet av intervjuguiderna beskrivs närmare under 3.2.2 Utformande och motiv till 

intervjufrågor, användningen av intervjuguiderna beskrivs sedan närmare under 3.2.3 Ge-

nomförande.  

3.2.1 Urval 

Jacobsen (2002) beskriver flera olika typer av urval för en undersökning. Bland annat nämns 

informationsurval där personer väljs utifrån vilken information de förväntas kunna ge, snö-

bollsmetoden där tidigare informanter tipsar om vilka som kan vara intressanta att intervjua 

härnäst, samt bekvämlighetsurval där urvalet sker baserat på vilka personer som är lättast 

att få tag i (Jacobsen 2002). För denna studie valdes ett kombinerat urval, vilket enligt Jacob-

sen (2002) är ett tillvägagångssätt som ger stor frihet i vilka informanter som väljs ut. Ur-

valet inleddes med att samtliga individer i populationen samt deras position i företaget iden-

tifierades, ur dessa gjordes ett informationsurval där två personer som varit drivande i för-

ändringsarbetet och som ansågs lämpliga för studien valdes ut och intervjuer bokades in. En 

intervju med den ena drivande genomfördes inledningsvis där författarna fick ytterligare 

information om vilka som vidare kunde vara lämpliga för intervjuer, detta i enlighet med 

snöbollsmetoden. Dessa personer identifierades och intervjuades därefter. Fortsatt urval 

skedde sedan som ett bekvämlighetsurval baserat på vilka medarbetare som befann sig på 

arbetsplatsen under de två dagar som intervjuerna genomfördes. Efter varje intervju skedde 

en kort utvärdering av vilken information som samlats in och beslut om ytterligare intervjuer 

gjordes. Intervjuerna avslutades med den andra drivande informanten, anledningen till att 

denna intervju genomfördes sist var att den krävde tidsbokning och det helt enkelt föll sig 

så att den hamnade sist. Totalt intervjuades sex personer varav två var drivande i föränd-

ringsarbetet och fyra medarbetare som var föremål för förändringen. Vidare presentation av 

informanterna följer under avsnitt 4.1 Empiri. 

3.2.2 Utformande och motiv till intervjufrågor 

Eftersom studien huvudsakligen utgår ifrån en deduktiv ansats inleddes arbetet med en lit-

teratursökning för att hitta lämpliga teorier inom ämnesområdet, kommunikation vid för-

ändringsarbeten. Dessa teorier sammanställdes och olika kategorier identifierades som se-

dan avgränsades till teman. Två olika intervjuguider togs sedan fram med frågor utifrån 

dessa teman, delvis genom brainstorming kring ämnet, delvis med inspiration från tidigare 

studier. Varje fråga med underfrågor kopplades sedan till en eller flera teorier för att säker-

ställa att alla frågor var relevanta för studien och den teoretiska bakgrunden. Exempelvis 

ställdes frågan “Hur kommunicerades förändringen?” för att bland annat kunna se vilka 
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kanaler som användes och hur den fortsatta kommunikationen sett ut vilket i sin tur kunde 

kopplas till media richness theory respektive trestegsmodellen. Frågor som inte kunde kopp-

las till någon av de teorier som tagits fram, men som författarna ändå ansåg intressanta togs 

också med, detta med inspiration från den induktiva ansatsen. Den ena intervjuguiden var 

avsedd för de som varit drivande i förändringsarbetet och den andra för de som varit föremål 

för förändringsarbetet. Intervjuguiderna finns i bilaga 1 Intervjuguide, Frågor till drivande, 

samt bilaga 2 Intervjuguide, Frågor till medarbetare.  

 

Intervjuguidernas kvalitativa frågor utformades med relativt öppna huvudfrågor och mer 

strukturerade underfrågor. Tanken var att samtliga huvudfrågor skulle ställas medan under-

frågorna fungerade som följdfrågor om dessa frågor inte naturligt berördes via huvudfrågan. 

De kvantitativa frågorna utformades som helt slutna frågor där informanterna fick ta ställ-

ning till en 4-gradig skala där 1 representerade inte nöjd eller inte bra och 4 representerade 

mycket nöjd eller mycket bra. Fyra kvantitativa frågor fanns med på den intervjuguide som 

användes för medarbetarna som varit föremål för förändringen och syftet med dessa frågor 

var dels att kunna göra korsjämförelser dem emellan, dels att kunna göra en jämförelse med 

det medarbetarna uttryckt i ord under intervjuerna. Detta i enlighet med den konvergenta 

parallella metodtrianguleringen där kvalitativa och kvantitativa data samlas in samtidigt och 

sedan jämförs. Båda intervjuguider granskades av en oberoende part för att få en annan syn 

på dem och för att säkerställa att inga frågor kändes ledande eller otydliga. Mindre korrige-

ringar skedde efter denna granskning och därefter ansågs intervjuguiderna vara klara för 

användning. 

3.2.3 Genomförande 

När intervjuguiderna var klara diskuterades uppläggningen för hur intervjuerna skulle gå till 

och det bestämdes att intervjuerna skulle genomföras relativt öppet så sett att informanterna 

gavs möjlighet att tala fritt kring de olika frågorna, utan att intervjuarna avbröt resone-

mangen. Intervjuerna inleddes med allmän information, se 3.5 Etiska överväganden, och 

sedan presenterades huvudämnet för intervjun, vissa informanter började då självmant prata 

om ämnet, i annat fall ställdes den första frågan i intervjuguiden. Vid den första intervjun 

myntades viss terminologi som sedan användes i de efterföljande intervjuerna, vid denna 

intervju skapades även en form av tidslinje över vad som hade hänt när, detta för att skapa 

större förståelse hos intervjuarna och för att undvika behov av förklaringar av händelseför-

lopp senare i intervjuerna. Inställningen som genomsyrade intervjuerna var att få till ett av-

slappnat samtal där informanterna kände sig bekväma. Även om vissa huvudfrågor kanske 

berörts i tidigare svar ställdes samtliga av dessa för att säkerställa att få så fullständiga svar 

som möjlig, underfrågorna ställdes endast om dessa inte naturligt berörts tidigare. Båda för-

fattare var med vid samtliga intervjuer, detta för att direkt kunna utvärdera och reflektera 

kring intervjuer och frågor och i sin tur kunna göra eventuella förbättringar inför nästa in-

tervju. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på plats på verkstaden, i två olika lunchrum beroende på 

vilken del av företaget informanterna tillhörde. Jacobsen (2002) beskriver konstlade och 

naturliga platser för genomförande av intervjuer där en konstlad plats, vilket innebär att den 
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är främmande för informanten, kan medföra att informanten även ger konstlade svar. Ef-

tersom målet med intervjuerna var att få så öppna och ärliga svar som möjligt valdes lunch-

rummen då de ansågs vara en naturlig plats och därmed skulle öka sannolikheten för ärliga 

svar. Att genomföra intervjuerna på plats ansågs även vara enklast rent praktiskt då endast 

en intervju behövde bokas in, resten kunde genomföras efterhand eftersom medarbetarna 

fanns i byggnaden. Att ingen tidsbokning krävdes gav även fördelar i form av att det inte 

fanns någon tid att anpassa sig till och intervjuerna kunde ta den tid de tog. Tidsfriheten gav 

även intervjuarna möjlighet att göra en kort utvärdering och reflektion mellan varje intervju 

vilket i sin tur kunde bidra till genomförandet av nästa intervju. Anteckningar togs också 

kring hur intervjun kändes, vilket intryck informanten gav med mera, detta för att senare 

kunna använda intrycken för att få en samlad bild av varje intervju och de svar som gavs. 

 

Intervjuerna genomfördes under två dagar, den 9/4 samt 10/4-15, och tog i genomsnitt 22 

minuter vardera att genomföra. Samtliga intervjuer spelades in för att i enlighet med Jacob-

sen (2002) kunna föra ett mer naturligt samtal utan behov av att anteckna. Inspelningarna 

gjorde även att det var möjligt att i efterhand transkribera intervjuerna och få ordagranna 

citat från informanterna. Alla informanter tillfrågades om godkännande av inspelning av 

intervjun och samtliga godkände det. I slutet av varje dag transkriberades intervjuerna som 

genomförts under dagen. Det skedde ett visst bortfall av informanter eftersom endast de som 

befann sig på arbetsplatsen under de aktuella dagarna intervjuades. En medarbetare som 

fanns på plats uteslöts eftersom denne endast varit på arbetsplatsen några få veckor och 

därför inte ansågs relevant för studien. Bortfallet sågs dock inte som något problem eftersom 

det rådde relativt god samstämmighet mellan vad de olika informanterna sa och därför upp-

levdes det inte finnas något behov av att intervjua ytterligare personer. När samtliga inter-

vjuer transkriberats sammanställdes och klassificerades datan. 

3.3 Analys 

I detta avsnitt beskrivs hur dataanalysen gått till. Eftersom studien genomförts i form av en 

metodtriangulering med både kvalitativ och kvantitativ data beskrivs först hur den kvalita-

tiva datan och sedan den kvantitativa datan analyserats, följt av trianguleringen. 

 

Jacobsen (2002) beskriver tre faser för analys av kvalitativ data; beskrivning, systematise-

ring och kategorisering, samt kombination. Beskrivning går ut på att få en så noggrann och 

detaljerad beskrivning som möjligt av datan (Jacobsen 2002). I denna studie skedde detta 

genom att samtliga intervjuer spelades in och sedan transkriberades, samt att det direkt efter 

varje intervju gjordes en kort reflektion där intryck från intervjun skrevs ner. Den andra 

fasen, systematisering och kategorisering, innebär enligt Jacobsen (2002) att systematisera 

och reducera den stora mängd data som samlats in, för att därmed få en överblick av materi-

alet. Detta gjordes genom att informanternas olika svar färgkodades och sedan samman-

ställdes under respektive fråga. Korta slutsatser och sammanfattningar av de samlade svaren 

noterades sedan för varje fråga. I den sista fasen, kombination, kan datan börja tolkas och 

förhållanden, meningar och generaliseringar kan börja göras (Jacobsen 2002). I denna studie 

gjordes detta genom att intervjufrågorna med tillhörande insamlad data från både ledning 

och medarbetare kombinerades och sammanställdes under de teman som tidigare plockats 
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fram genom de teorier som presenterades i teoriavsnittet 2 Teori. Datan ställdes sedan i 

relation till de teorier som studien utgår ifrån. 

 

Den kvantitativa datan i denna studie samlades in med hjälp av ordinalfrågor där informan-

terna fick ta ställning enligt en sifferskala. Detta gjorde i sin tur att den kodning av svarsal-

ternativ för att de ska bli hanterbara för statistikprogram som Jacobsen (2002) beskriver som 

första steget av analys av kvantitativ data inte behövdes göras. Efter detta skedde en univa-

riat analys som enligt Jacobsen (2002) innehåller två undertyper; enkla fördelningar vid 

olika frågor i absoluta och relativa tal, samt en analys av det mest typiska svaret och variat-

ionen i svaren. I denna studie gjordes detta genom att svaren från samtliga informanter för-

des in i ett Excel-dokument för att därefter räkna fram den relativa fördelningen för varje 

fråga. Utifrån denna data skapades cirkeldiagram. Vidare statistiska beräkningar för att se 

variationer och korsjämförelser mellan de olika frågorna gjordes sedan. Avslutningsvis ge-

nomfördes en analys där den kvalitativa och den kvantitativa datan jämfördes i en sida-vid-

sida triangulering i enlighet med den konvergenta parallella metodtrianguleringen. 

3.4 Validitet och Reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2002) ska det i studier alltid eftersträvas att minimera problem som har 

med validitet och reliabilitet att göra. Validitet handlar om hur giltig en studie är. Giltighet 

kan delas upp i intern giltighet, vilket behandlar om studien mäter det den avser att mäta, 

respektive extern giltighet som berör hur väl fynden kan överföras till andra sammanhang 

(Jacobsen 2002). För att uppnå intern giltighet har slutsatserna från denna studie jämförts 

med tidigare forskning och teorier. Slutsatserna visar samstämmighet med tidigare forsk-

ning och därmed har arbetets giltighet stärkts. Då syftet med studien var att undersöka hur 

kommunikationsstrategin vid ett visst förändringsarbete gått till samt uppfattats av de in-

blandade och det är de inblandade som intervjuats för studien, anses studien inkludera rätt 

informanter vilket är en faktor som enligt Jacobsen (2002) stärker validiteten.  

 

För att ytterligare höja validiteten för studien kunde tidigare medarbetare som slutade på 

arbetsplatsen efter ägarbytet ha inkluderats i studien, detta var dock inte praktiskt möjligt. 

Jacobsen (2002) beskriver även en värdering av om informanterna lämnat sann information, 

samtliga informanter i studien, utom en, uppfattades vid intervjutillfället vara avslappnade 

och sanningstrogna. Den avvikande informanten hade en något mer besvärande bakgrund 

inom företaget vilket författarna uppfattade färgade och förskönade informantens svar. Med 

bakgrund av den information författarna senare fick om denna informant borde den möjligt-

vis inte ha ingått i studien. Vid genomförandet av intervjuerna gavs informanterna möjlighet 

att prata relativt fritt utifrån huvudfrågorna, därmed berördes en stor del av underfrågorna 

utan att författarna behövde ställa dem, denna spontant framkomna information tillskrivs 

enligt Jacobsen (2002) större giltighet vilket ytterligare stärker studiens validitet. Avslut-

ningsvis i analysen gjordes en jämförelse av den kvalitativa och kvantitativa data som sam-

lats in, det rådde hög överensstämmelse mellan de båda datatyperna vilket ytterligare bidrar 

till stärkt validitet. 
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Den externa validiteten för studien har bland annat säkerställts genom att flertalet av de svar 

som informanterna gav överensstämde med varandra och det visade därmed på att dessa 

synpunkter i viss mån var representativa. Enligt Jacobsen (2002) kan återkommande syn-

punkter hävdas vara generella drag hos enheterna och de kan därmed sannolikt generali-

seras. Extern validitet har även stärkts genom jämförelser med tidigare forskning och teori, 

där flertalet resultat överensstämmer med tidigare studier och teorier, även denna metod 

nämner Jacobsen (2002) inom området för extern validitet. 

 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en studie är. Jacobsen (2002) nämner här att en stu-

dies tillförlitlighet behandlar huruvida resultatet påverkats av undersökningsmetoden. Ex-

empelvis kan forskare ha en påverkan vid intervjuer genom så kallad intervjuareffekt. In-

tervjuareffekter kan enligt Jacobsen (2002) inte helt undvikas, försök till att minska effek-

terna i denna studie har dock skett genom att intervjufrågorna har granskats av oberoende 

part för att säkerställa att formuleringarna inte uppfattades ledande eller stötande. Vidare 

genomfördes alla intervjuer huvudsakligen av en och samma intervjuare, vilket enligt Jacob-

sen (2002) är en sätt att minska intervjuareffekt genom att stimuli då blev likvärdigt vid alla 

intervjuerna. För att minska kontexteffekter som kan påverka reliabiliteten genomfördes 

samtliga intervjuer i en miljö som var naturlig för informanterna. Jacobsen (2002) nämner 

dock att en naturlig miljö kan ha störande inslag, vilket även uppstod under vissa av inter-

vjuerna då telefoner ringde och övrig personal kom in i rummet och ställde frågor. Förfat-

tarna upplevde dock inte att detta påverkade intervjuernas genomförande i någon större ut-

sträckning. Avslutningsvis spelades samtliga intervjuer in, för att sedan transkriberas, detta 

för att säkerställa att allt som sagts uppfattats korrekt. 

3.5 Etiska överväganden 

En undersökning ska, enligt Jacobsen (2002), sträva efter att uppfylla tre grundkrav; infor-

merat samtycke, krav på privatliv och krav att bli korrekt återgiven. Informerat samtycke 

uppfylldes genom att det inför varje intervju gavs en redogörelse av att undersökningen 

ingick som en del av en examensuppsats samt att ämne och avgränsning för undersökningen 

förklarades. Vidare förklarades att medverkan var frivillig och att personen kunde välja att 

inte svara på frågor utan att behöva motivera detta. Krav på privatliv uppfylldes genom 

information om att ingen annan än författarna skulle kunna koppla den information infor-

manterna gav till dem som person. Innan intervjuerna inleddes bad författarna även om god-

kännande att få spela in intervjun, detta bidrog till att uppfylla kravet om korrekt återgivning 

eftersom materialet som studien bygger på då finns tillgängligt i sin helhet även i efterhand. 

 

Dessa etiska aspekter anses nödvändiga eftersom undersökningen till viss del handlar om 

att anställda kritiskt ska reflektera kring sin chef och arbetsgivare och dess förmåga att kom-

municera med dem. Det ansågs viktigt att ge de intervjuade en trygghet i att den information 

de gav under intervjuerna inte på något sätt skulle kunna användas mot dem, som ett led i 

att säkra att de skulle vilja berätta om saker som de tyckte var negativa. 
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4 Empiri och analys 
I detta avsnitt redovisas först den empiriska data som samlats in från intervjuerna, sedan 

sker en analys där empirin bland annat ställs mot den teori som presenteras under avsnitt 

2 Teori. 

4.1 Empiri 

Sex personer intervjuades för studien. Av dessa var en verkstadschefen som arbetat inom 

företaget sedan 2010. Verkstadschefen var innan ägarbytet redan ansvarig för två andra 

verkstäder och fick i uppdrag av huvudkontoret att undersöka möjligheterna för uppköp av 

den verkstad som ingår i studien. Efter ägarbytet blev verkstadschefen även ansvarig för 

denna verkstad och har alltså varit med i hela processen från förhandlingar och ägarbyte till 

fortsatta förändringar. Verkstadschefen har tidigare lång erfarenhet av förändringsarbeten 

inom olika organisationer och uppskattar förändring och förbättring, han säger bland annat 

att; ”Det är inte ovant detta utan det är vad jag tycker är kul.” (Verkstadschefen, personlig 

kommunikation, 2015-04-10). Verkstadschefen är på arbetsplatsen ungefär en gång i veckan 

men har en verkstadsansvarig på plats i verkstaden som arbetat i företaget i ungefär ett år. 

Även verkstadsansvarig intervjuades till studien. Den verkstadsansvarige är ansvarig för 

verkstaden och allt på plats förutom personalfrågor. Verkstadsansvarig fanns på plats redan 

innan ägarbytet och har alltså fungerat som ett kommunikationsmedium mellan ledningen 

och medarbetarna. Han anger även att han fungerat som ett bollplank för ledningen kring 

hur saker skulle göras och drivas igenom. Verkstadsansvarig har ingen tidigare erfarenhet 

av förändringsarbeten men anser sig ha hanterat det hela väl, något som verkstadschefen 

bekräftar. 

 

Fyra medarbetare intervjuades för studien, dessa hade arbetat på företaget i 6 månader, 3,5 

år, 4 år respektive 30 år. En bilmekaniker och tre butiksmedarbetare intervjuades. 

 

Empiriavsnittet har strukturerats utifrån de teman som beskrevs i teoriavsnittet. De svar som 

informanterna gett har alltså inledningsvis analyserats utifrån dessa teman och placerats un-

der den rubrik som motsvarar det tema inom vilket svaren hör hemma. På grund av att in-

formanterna fått ge relativt fria svar på frågorna inkluderar vissa svar även information som 

kan falla utanför det tema som rubriken behandlar. Som ett resultat av detta kan viss redun-

dans finnas under de olika rubrikerna, dock ligger tyngden i svaret inom det relevanta temat. 

Information som faller helt utanför de aktuella teman har samlats under en separat rubrik. 

Sist i avsnittet redovisas den kvantitativa datan. 

4.1.1 Internkommunikation 

Enligt verkstadschef och verkstadsansvarig sköttes kommunikationen kring förändringen 

inledningsvis till största del genom personliga möten mellan ledning, chefer och medarbe-

tare. Ägarbytet presenterades inledningsvis av högsta ledningen i företaget på ett samlat 

möte med ledning och medarbetare, sedan tog verkstadschefen och verkstadsansvarig över 

de fortsatta mötena. Den främsta kanalen för kommunikation till medarbetarna har alltså 
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varit möten på plats på arbetsplatsen. Även mejlkommunikation och telefonsamtal har fö-

rekommit men då främst mellan verkstadschefen och verkstadsansvarig. En medarbetare 

säger sig dock ha ett minne av ett mejl angående ägarbytet som skickades ut i samband med 

ägarbytet. Verkstadsansvarig har sedan muntligt vidarebefordrat information till medarbe-

tarna på arbetsplatsen, detta har enligt verkstadsansvarig skett både formellt vid vecko- och 

månadsmöten, samt i mer informell form runt lunchbordet. En medarbetare uppger att denne 

inte var med vid något inledande möte angående ägarbytet utan fick istället informationen 

senare i mer informell form från andra medarbetare. 

 

Under det fortsatta förändringsarbetet som följt efter ägarbytet har kommunikationen skett 

genom formella och informella möten mellan i huvudsak verkstadsansvarig och medarbe-

tare. Ungefär en gång i veckan hålls enligt verkstadschefen ett mer formellt möte där även 

han är närvarande, detta bekräftas även av övrig personal. Enligt både verkstadschefen och 

verkstadsansvarig har de daglig telefon- eller mejlkontakt. En medarbetare uppger att må-

nadsmöten med både butiks- och verkstadspersonal varit på tal men att dessa inte blivit av 

med regularitet. Alla medarbetare utom en nämnde upprepade gånger att kommunikationen 

fungerat väl. 

 

På frågan om de med tillbakablick hade velat göra något annorlunda i kommunikationen 

svarade verkstadschefen att han hade velat sätta upp en anslagstavla för att kunna publicera 

skriftlig information till medarbetarna. Han beskriver en vilja att kommunicera via olika 

kanaler och att papper som ges ut kanske inte är passande eftersom de kan förläggas. Likaså 

är inte e-post lämpligt eftersom de flesta medarbetare inte använder e-post. Även en an-

slagstavla kan förbises av medarbetare, men han menar att information i alla fall då finns 

tillgänglig i skriftlig form. Vidare hade verkstadschefen velat ha mer regelbundna möten 

eftersom de nu inte alltid blir av veckovis.  

 

På frågan om medarbetarna kunnat påverka den information de fått kring ägarbytet och för-

ändringen uppger både verkstadschefen och verkstadsansvarig att medarbetarna har kunnat 

påverka men att få frågor inkommit. Verkstadschefen menar att han den närmaste tiden efter 

ägarbytet fysiskt varit mycket närvarande på arbetsplatsen och gått runt och pratat med, 

samt försökt ta reda på om medarbetarna haft några frågor. Han säger; “Jag har försökt vara 

här och vara öppen, prata mycket med dem. Förklara, fråga. Men det kom inte mycket frå-

gor.” (Verkstadschefen, personlig kommunikation, 2015-04-10). Medarbetarna upplever i 

sin tur att de kunnat påverka information de fått och att de fått svar på de frågor de ställt. En 

medarbetare uttrycker att denne frågat verkstadschefen eller verkstadsansvarig och de har 

gett svar på alla frågor. En annan säger; ”Det har gått att få tag på information, det känns 

inte som de har undanhållit något.” (Medarbetare, personlig kommunikation, 2015-04-09). 

4.1.2 Förändringsarbete 

På frågan om när förändringen kommunicerades beskriver verkstadsansvarig och verkstads-

chefen att detta gjordes två veckor innan uppköpet färdigställdes. Verkstadsansvarig, som 

arbetade på verkstaden även innan ägarbytet berättar även att han tyckte att den förre ägaren 

borde varit mer öppen om försäljningsprocessen gentemot sina anställda. Efter dessa två 
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veckor besökte ledningen för företaget i samband med ägarbytet verkstaden och höll ett 

möte där medarbetarna informerades. I samband med detta möte var ledning och medarbe-

tare även på gemensam middag. Även de närmaste veckorna efter det första mötet besökte 

ledningen verkstaden för att möta medarbetarna och kommunicera vidare information i för-

ändringen. Efter detta har kommunikation skett genom verkstadsansvarig, samt genom att 

verkstadschefen spenderat stor del av sin tid lokaliserad på verkstaden.  

 

På frågan om vem som kommunicerade förändringen och hur det fortsatt sett ut finns det 

bland medarbetarna något olika uppfattningar om hur den initiala kommunikationen skedde. 

Alla utom en beskriver att den förre ägaren meddelade medarbetarna om uppköpet. Vidare 

beskriver alla utom en att ledningen besökte verkstaden och höll möte med medarbetarna 

för att informera om förändringen. Den fortsatta kommunikationen, efter det initiala mötet 

med ledningen, beskriver samtliga medarbetare som att den skötts av verkstadschefen, samt 

verkstadsansvarig.  

 

Huruvida alla fått informationen samtidigt beskriver verkstadsansvarig att i princip all kom-

munikation efter de inledande mötena med ledningen har gått via eller med honom, och att 

han därför har kunnat säkra att samtliga medarbetare fått all information. På frågan om med-

arbetarna upplever att alla fått samma information finns olika uppfattningar. Alla utom en 

uppfattar att alla fått i princip samma information, detta eftersom kommunikation skett ge-

nom möten. Den person som inte beskrev att möte med företagsledningen ägt rum ansåg sig 

inte ha fått samma information, eftersom denne fick höra om ägarbytet via sina kollegor. 

Däremot påpekar medarbetaren att vid efterföljande personalmöten fick samtliga samma 

information.  

 

På frågan om hur medarbetarnas situation förändrats efter ägarbytet beskriver både verk-

stadschefen och verkstadsansvarig hur de jobbat med att skapa mer struktur i arbetet. Ex-

empel på detta är att de infört rutiner för vad som ingår i en arbetsorder och tagit fram 

dokumentation för detsamma. De har påbörjat ett arbete för att komma upp till de standarder 

som gäller i branschen. Även dokument såsom arbetsbeskrivningar för de anställda har upp-

rättats. Verkstadsansvarig menar att de nu arbetar på ett mer formaliserat sätt och att detta 

är positivt även om det innebär mer arbete. Hos medarbetarnas svar angående hur deras 

situation förändrats efter ägarbytet finns det vissa skillnader i uppfattningar. En butiksmed-

arbetare beskriver att ägarbytet bara inneburit mindre förändringar, exempelvis på vilka hyl-

lor de placerar delar som verkstaden ska använda. En annan butiksmedarbetare menar att 

det inneburit något större förändringar med nya rutiner och även mer arbete eftersom verk-

staden nu köper in fler delar. Övriga medarbetare menar att ägarbytet medfört stora föränd-

ringar och ger exempel på rutiner och mer strukturerat arbetssätt. Dessa exempel bekräftar 

beskrivningen som verkstadschefen och verkstadsansvarig gav av en högre grad av struktur 

i arbetet. Samtliga medarbetare, utom den som inte anser att ägarbytet inneburit några större 

förändringar, anser att det nu fungerar bättre än tidigare.  
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4.1.3 Organisation 

På frågan om hur förändringen kommunicerades beskriver verkstadschefen i intervjun att 

han tog stor hänsyn till de lokala förutsättningar som rådde på platsen och var noga med att 

bilda sig en uppfattning av medarbetarna för att veta hur han skulle kommunicera med dem. 

Denna beskrivning bekräftar verkstadsansvarig som anser att det tagits stor hänsyn till med-

arbetarna och att de drivande varit öppna i kommunikationen och velat ha återkoppling på 

vad medarbetarna tycker. Vidare beskriver han att de varit öppna för att sänka förändrings-

tempot om medarbetarna ansett att det går för fort. Angående frågan om huruvida det fanns 

en kommunikationsplan säger verkstadschefen att det inte funnits en detaljerad plan för för-

ändringen utan att han använt tidigare erfarenheter samt företagets generella koncept. Vi-

dare menar verkstadschefen att han inte tror på att omedelbart tvinga på medarbetare ett nytt 

koncept utan att det måste finnas en diskussion för att det ska kännas att målen är möjliga 

att nå. Det har funnits en ledstjärna för vart de vill nå men vägen dit måste anpassas för 

medarbetarna. Även verkstadsansvarig anser att förändringen har varit skräddarsydd efter 

lokala förutsättningar och medarbetarna. “Man kan ju inte bara gå in och lägga en bibel 

och tvinga på dem för då hade det ju inte varit en enda människa kvar här.” (Verkstads-

chefen, personlig kommunikation, 2015-04-10). 

 

På frågan om medarbetarna tyckte att det tagits hänsyn till lokala förutsättningar under för-

ändringsarbetet svarar en av medarbetarna att det inte var nödvändigt att göra så eftersom 

arbetssätten var så lika. Två andra medarbetare menar att det togs hänsyn och att sättet för 

hur det skulle göras beslutades i möten som hölls. Ytterligare en medarbetare anser att stor 

hänsyn tagits, att de fått tid till att vänja sig, medarbetaren känner vidare att ledningen gav 

alla möjligheter för att hänga med i förändringsarbetet genom att ge medarbetarna tid och 

ta hänsyn till tidigare vanor. 

 

På frågan om hur medarbetarnas situation förändrats i och med ägarbytet menar både verk-

stadschefen och verkstadsansvarig att de jobbat med att införa mer struktur i arbetet, och 

etablerat rutiner som nu ska bli en del av det dagliga arbetet och den dagliga driften. Detta 

är något som alla medarbetare, i varierande grad, instämmer i. Vissa medarbetare anser att 

mängden rutiner som har införts har varit mindre än andra, men samtliga instämmer i att 

nya rutiner har etablerats och numera ingår i det dagliga arbetet.  

4.1.4 Nöjdhet och tidigare erfarenheter 

Medarbetarna tycker överlag att kommunikationen skötts väl. De tycker hela förändringen 

gått bra och att de fått den information de varit i behov av. En av medarbetarna hade velat 

veta lite tidigare att förändringen skulle ske. Verkstadschefen påpekar under intervjun att 

det varit viktigt att ha med rätt typ av människor under förändringen och att de som jobbar 

där hanterat den väl. Samtidigt berättar verkstadschefen att ett antal personer lämnade före-

taget i samband med ägarbytet. 

 

På frågan om vilka tidigare erfarenheter medarbetarna hade av förändringsarbete framkom 

att medarbetarna överlag hade begränsade erfarenheter och kunskap om förändringsarbeten. 

Endast två av dem uppgav att de varit med om tidigare förändringsarbeten men att dessa 
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inte påverkat dem speciellt mycket. En av dessa ansåg sig vara bra på förändringsarbete 

men menade att detta snarare berodde på personlighet, att vara driven och kommunikativ, 

än på mängden av erfarenhet. En annan ansåg sig inte vara bra på förändringsarbete och 

hade heller inga tidigare erfarenheter. 

4.1.5 Kvantitativa data 

Nedan presenteras den data som samlats in under intervjuerna och där medarbetarna fått ta 

ställning till olika frågor enligt en fyrgradig skala. Resultaten presenteras i form av cirkel-

diagram med tillhörande förklaringar och kommentarer. 

 

Medarbetarna fick frågan om hur nöjda de var med hur kommunikationen gått till under 

förändringen. De fick ta ställning enligt en fyrgradig skala där 1 var minst nöjd och 4 var 

mest nöjd. Resultatet redovisas i figur 4.1. Ur diagrammet kan utläsas att de flesta medar-

betarna var nöjda med kommunikationen, den medarbetare som uppgav sig vara mindre 

nöjd var även den medarbetare som missat det inledande informationsmötet om föränd-

ringen. 

 
Figur 4.1: Cirkeldiagram över svaren på frågan “Hur nöjd är du med hur förändringen kommuni-

cerats?” 

 

Även på frågan om hur nöjda medarbetarna var med hur de kunnat påverka vilken inform-

ation de fått fick de ta ställning på den fyrgradiga skalan. Resultatet från svaren redovisas i 

figur 4.2. Ur diagrammet kan läsas att samtliga medarbetare antingen var nöjda eller mycket 

nöjda med hur de kunnat påverka vilken information de fått.  



 

26 
 

 
Figur 4.2: Cirkeldiagram över svaren på frågan “Hur nöjd är du med hur du kunnat påverka vilken 

information du fått?” 

 

Medarbetarna fick under intervjuerna ta ställning till hur nöjda de var med den förändring 

som skett. De fick ta ställning på den fyrgradiga skalan och resultatet redovisas i figur 4.3. 

Även här var samtliga medarbetare nöjda eller mycket nöjda med förändringen. 

 
Figur 4.3: Cirkeldiagram över svaren på frågan “Hur nöjd är du med förändringen?” 

 

Medarbetarna fick i slutet av intervjuerna bedöma hur bra de själva ansåg sig vara på för-

ändringsarbete baserat på hur de hanterade förändring samt vilka tidigare kunskaper de hade 

kring förändringsarbeten. Resultatet från denna fråga redovisas i figur 4.4. Endast en med-

arbetare ansåg sig vara bra på förändringsarbete, medan övriga ansåg sig vara mindre bra 

eller inte bra på det.  
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Figur 4.4: Cirkeldiagram över svaren på frågan “Hur bra är du på förändringsarbete?” 

4.2 Analys 

I detta avsnitt sker en analys av den empiriska data som presenterats under 4.1 Empiri. Först 

jämförs den kvalitativa datan med det teoretiska ramverk som tagits fram för studien och 

som presenteras i avsnitt 2 Teori. De tre första rubrikerna i analysen utgår från de teman 

som togs fram i det teoretiska ramverket och datan analyseras utifrån de teorier som i ram-

verket återfinns inom respektive tema. Sedan följer en analys av den kvantitativa datan med 

statistiska analyser och korsjämförelser. Avslutningsvis sker en triangulering av den kvali-

tativa och kvantitativa datan. 

4.2.1 Internkommunikation 

Både ledning och medarbetare berättar under intervjuerna att större delen av kommunikat-

ionen under förändringsarbetet skett genom möten med direkta samtal mellan parterna. 

Detta media klarar enligt media richness theory (Daft et al. 1987) att förmedla rikast inform-

ation. Verkstadschefen beskriver att möten har ansetts som den lämpligaste formen av kom-

munikation men berättar även att de skulle ha velat använda sig av andra medier, exempelvis 

oadresserade dokument, som ett komplement till mötena. Även om oadresserade dokument 

enligt media richness theory (Daft et al. 1987) är dåliga på att förmedla rik information 

menar verkstadschefen att det finns ett värde i skrivna dokument, eftersom dessa kan läsas 

i efterhand. Verkstadschefen föredrog oadresserade dokument framför adresserade eftersom 

han såg en risk i att papper som gavs till medarbetare skulle förläggas. Medarbetarna berät-

tar under intervjuerna att de tycker att kommunikation genom möten fyllt deras behov väl. 

Ingen av dem har efterlyst skriftlig kommunikation vare sig i adresserade eller oadresserade 

dokument. 

 

Verkstadschefen berättar under intervjun att de har försökt vara tillgängliga och öppna för 

frågor från medarbetarna, och velat att medarbetarna haft möjlighet att få den information 

de efterfrågat. Medarbetarna bekräftar denna bild och säger att de anser att de har kunnat 

påverka vilken information de fått, men samtidigt att de inte har känt något större behov av 

att få mer information än vad ledningen gett dem. Denna form av möjlighet till feedback, 

eller att mottagaren kan begära ytterligare information från avsändaren, vilket beskrivs av 
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kommunikationsteorin (Shannon & Weaver 1998), har alltså identifierats i hur ledningen 

kommunicerar med sina medarbetare. Vissa medarbetare menar att behovet att begära mer 

information har varit relativt litet, och andra medarbetare menar att behovet har varit större. 

Oavsett är samtliga eniga i att möjligheten har funnits, i enlighet med teorin.  

4.2.2 Förändringsarbete 

Att förändringen skulle ske kommunicerades strax innan arbetet började involvera medar-

betarna, men hur detta gjordes varierade något. Vissa medarbetare meddelades av den förre 

ägaren, vissa meddelades av de nya ägarna och en person blev meddelad av sina kollegor. 

Enligt trestegsmodellen (Burnes 2004) ska de som driver förändringen i början av arbetet 

kommunicera förändringen till medarbetarna för att på så vis luckra upp invanda mönster 

och förbereda dem på att anpassa sig till något nytt. Ledningen har inte fullständigt lyckats 

med detta eftersom det finns stor variation i hur den initiala kommunikationen nådde med-

arbetarna. Ledningen verkar dock inte vara införstådd med hur olika kommunikation med-

arbetarna har fått eftersom de i intervjuerna menar att samtliga medarbetare blev informe-

rade om förändringen två veckor innan uppköpet färdigställdes. Vidare att samtliga medar-

betare blev informerade av den nya ledningen via möten på verkstaden, något som en av 

medarbetarna inte känns vid. Detta innebär också att alla medarbetare inte fått information 

samtidigt vilket en av medarbetarna bekräftar. 

 

Kommunikationen under det fortsatta förändringsarbetet beskrivs likadant av både ledning 

och medarbetare, och ledningen har i enlighet med vad trestegsmodellen (Burnes 2004) fö-

reskriver kontinuerligt kommunicerat med sina medarbetare och hållit dem uppdaterade på 

vilka förändringar som sker. Ledningen beskriver att medarbetarnas situation främst har 

förändrats genom att de infört mer struktur och rutiner i arbetet. Medarbetarnas uppfatt-

ningar går isär något då vissa anser att de jobbar ungefär som tidigare medan andra anser 

att deras situation förändrats i hög grad, och att de nya rutinerna och strukturen är en för-

bättring. Sett utifrån trestegsmodellen (Burnes 2004) har ledningen tillämpat den andra fa-

sen av modellen i vilken gruppen har antagit det nya beteendet, eller där de nya sätten att 

arbeta införs och etableras. 

4.2.3 Organisation 

Verkstadschefen beskriver att han anpassat sin kommunikation och sitt sätt att kommunicera 

efter de lokala förutsättningar han identifierat på verkstaden och bland medarbetarna. Han 

lägger stor vikt vid detta och ser det som direkt nödvändigt för att förändringsarbetet ska bli 

framgångsrikt. Vidare beskriver verkstadschefen att han tagit stor hänsyn till lokala förut-

sättningar hos medarbetarna vad gäller förändringsarbetet, takten på förändringsarbetet, 

samt hur förändringen genomförts. Även verkstadsansvarig anser att förändringsarbetet va-

rit skräddarsytt efter verkstaden och dess medarbetare. Denna bild bekräftas i varierande 

grad av medarbetarna. En av medarbetarna menar att de redan innan förändringen arbetade 

på nästan samma sätt, medan andra menar att stora förändringar skett. Oavsett i vilken grad 

medarbetarna menar att förändring skett så bekräftar de att arbetet anpassats till deras för-

utsättningar. Anpassning till lokala förutsättningar och till medarbetarnas förutsättningar 
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beskrivs av kontingensteori (Yukl 2013) som nödvändigt för framgångsrikt arbete, det be-

kräftas av medarbetarna att ledningen har gjort så i förändringsarbetet. 

 

Medarbetarna är oeniga angående i vilken omfattning nya rutiner och liknande införts i det 

dagliga arbetet. Dock bekräftar samtliga medarbetare att ledningen lyckats införa ett visst 

mått av nya rutiner och ett mer strukturerat sätt att arbeta på. Förändringsarbetet har, enligt 

vad struktureringsteorin (Giddens 1984) beskriver, lyckats införa en ny social struktur med 

dessa rutiner och det mer strukturerade arbetet. Denna sociala struktur reproduceras nu av 

medarbetarna och kommer enligt teorin att vara styrande för när eventuella nya medarbetare 

introduceras i organisationen. 

4.2.4 Kvantitativa data 

Analysen av den kvantitativa datan visar att tre av fyra medarbetare var nöjda eller mycket 

nöjda med hur förändringen kommunicerats, samt att en av fyra var mindre nöjd. I tillägg 

till frågan svarade den medarbetare som var mindre nöjd med kommunikationen att denne 

inledningsvis hört om förändringen från sina kollegor och därför upplevde att han missade 

en del information. Analysen visar även att samtliga informanter var antingen nöjda eller 

mycket nöjda med hur de kunnat påverka vilken information de fått ta del av under föränd-

ringsarbetet. Det samma gäller på frågan om hur nöjda de var med själva förändringen där 

samtliga var antingen nöjda eller mycket nöjda. Mer variation fanns på frågan om hur bra 

medarbetarna själva ansåg sig vara på förändringsarbeten, baserat på tidigare erfarenheter 

och hur de hanterat förändringen. Där svarade ingen att de var mycket bra på förändrings-

arbeten, en av fyra ansåg sig vara bra på det och tre av fyra ansåg sig vara mindre bra eller 

inte bra på förändringsarbeten.  

 

I parvisa korsjämförelser mellan var och en av de tre första frågorna och frågan om hur bra 

medarbetarna anser sig vara på förändring framgår det inga större samvariationer angående 

hur nöjda de varit med hur kommunikationen gått till samt hur nöjda de är med hur de 

kunnat påverka vilken information de fått ta del av. I korsjämförelse mellan frågorna om 

hur nöjda de är mer förändringen och hur bra de anser sig vara på förändringsarbete visar 

sig däremot en viss positiv samvariation i form av att ju bättre medarbetarna anser sig vara 

på förändring, desto nöjdare har de även varit med själva förändringen. Detta illustreras i 

figur 4.5 genom en systematisk tendens till samtida stigning av båda variabler. 
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Figur 4.5: Spridningsdiagram som visar positiv samvariation mellan variablerna nöjdhet med för-

ändring och hur bra medarbetarna anser sig vara på förändring 
 

I parvisa korsjämförelser mellan var och en av de tre frågorna om hur nöjda medarbetarna 

var med hur kommunikationen gått till, vilken påverkan de haft på den information de fått 

ta del av samt hur nöjda de är med själva förändringen hittades ingen samvariation mellan 

hur nöjda medarbetarna var med informationspåverkan respektive hur nöjda de var med 

kommunikationen och nöjdhet med själva förändringen. En korsjämförelse mellan hur 

nöjda de var med informationspåverkan och kommunikationen visar en viss icke-linjär sam-

variation där en medarbetare som är mindre nöjd med kommunikationen är nöjd med in-

formationspåverkan. Medarbetare som är nöjda med kommunikationen är i sin tur mycket 

nöjda med informationspåverkan. Efter detta vänder dock kurvan ner igen och medarbetare 

som är mycket nöjda med kommunikationen är nöjda med informationspåverkan. Detta il-

lustreras i figur 4.6.  

 
Figur 4.6: Spridningsdiagram över icke-linjär samvariation mellan variablerna nöjdhet med in-

formationspåverkan och nöjdhet med kommunikation 

4.2.5 Triangulering av kvalitativa och kvantitativa data 

Nedan beskrivs den triangulering som gjorts med den kvalitativa och kvantitativa datan. 

Trianguleringen görs för att stärka validiteten genom att kontrollera de svar som har givits 

i den kvantitativa datan mot den kvalitativa datan. 
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Den kvantitativa datan indikerar att majoriteten av medarbetarna var antingen nöjda eller 

mycket nöjda med hur kommunikationen skötts. En av de tillfrågade uppgav sig vara mindre 

nöjd. Detta bekräftas av den kvalitativa datan där alla medarbetare utom en vid upprepade 

tillfällen nämnde att de tyckte att kommunikationen fungerat väl. En av medarbetarna ansåg 

till och med att kommunikationen fungerat förvånansvärt väl. 

 

Den kvantitativa datan visar att samtliga medarbetare var nöjda eller mycket nöjda med hur 

de kunnat påverka vilken information de fått från ledningen. Detta bekräftas av den kvali-

tativa datan där samtliga medarbetare svarat att de kunnat påverka vilken information de 

fått, att de fått svar på de frågor de ställt, samt att de inte upplevt att ledningen försökt 

undanhålla information från dem. 

 

Den kvantitativa datan visar att samtliga medarbetare var nöjda eller mycket nöjda med 

förändringen. Den kvalitativa datan stödjer detta i viss mån då alla medarbetare utom en 

anser att arbetet fungerar betydligt bättre efter förändringen än före förändringen. Denna 

avvikelse kan bero på att den medarbetare som inte anser att arbetet fungerar betydligt bättre 

efter förändringen ej heller ansåg att ägarbytet inneburit några större förändringar. Denna 

person ansåg att de arbetade ungefär likadant som tidigare. 

 

Den kvantitativa datan visar en variation av hur bra medarbetarna ansåg sig vara på föränd-

ringsarbete. En person ansåg sig vara bra på förändringsarbete, två ansåg sig vara mindre 

bra, och en ansåg sig vara inte bra. Dessa resultat speglas i det kvalitativa materialet där det 

framkom att medarbetarna överlag hade relativt begränsade erfarenheter av förändringsar-

bete. Den person som ansåg sig vara bra menade att detta främst berodde på personliga 

egenskaper, och den person som ansåg sig vara inte bra uppgav sig helt sakna tidigare erfa-

renheter av förändringsarbete. 
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5 Resultat 
I detta avsnitt beskrivs resultaten från den analys som genomfördes i avsnitt 4.2 Analys. 

Avsnittet är strukturerat efter de teman som upprättades i teoriavsnittet, 2 Teori, och som 

utgjort strukturen under både 4.1 Empiri och 4.2 Analys. 

5.1 Internkommunikation 

Ledning och medarbetare har under förändringsarbetet i huvudsak använt sig av den kanal 

som, enligt media richness theory (Daft et al. 1987), möjliggör överföring av rikast inform-

ation, det vill säga möten mellan medarbetare och ledning som möjliggör direkta samtal. 

Ledningen uppger att de velat kommunicera även skriftligt och då genom oadresserade do-

kument på en anslagstavla. Detta media rankas av media richness theory (Daft et al. 1987) 

som sämre på att förmedla rik information än adresserade dokument som enligt teorin hade 

varit ett bättre alternativ. 

 

Under förändringsarbetet har ledningen varit tillgänglig och villig att besvara de frågor som 

uppkommit från medarbetarna. De har varit mottagliga för den återkopplingsloop som be-

skrivs i kommunikationsteorin (Shannon & Weaver 1998), även om det endast vid ett fåtal 

tillfällen har varit nödvändigt. 

5.2 Förändringsarbete 

I inledningen av förändringsarbetet kommunicerade ledningen till medarbetarna vad som 

skulle ske, och till viss del gjordes detta även av den tidigare ägaren. Ledningen har agerat 

enligt trestegsmodellen (Burnes 2004) där första steget innebär en så kallad upptining av 

det nuvarande tillståndet för att medarbetarna ska bli mottagliga för förändringen. En viss 

avvikelse finns eftersom inte alla medarbetare var närvarande vid den inledande kommuni-

kationen, vilket också gett utslag i hur nöjd denne person var med hur kommunikation han-

terats av ledningen. Under det fortsatta förändringsarbetet har ledningen infört nya rutiner 

och mer struktur i arbetet, detta relateras till trestegsmodellens (Burnes 2004) andra fas där 

förändringen införs. 

5.3 Organisation 

Kontinuerligt under förändringsarbetet har ledningen anpassat sitt arbete efter medarbetarna 

och deras förutsättningar. Ledningen har alltså tillämpat kontingensteori (Yukl 2013) både 

i sin kommunikation och i själva införandet av förändringen. Ledningen har under föränd-

ringsarbetet lyckats införa ett antal nya rutiner och strukturer vilka nu, i enlighet med struk-

tureringsteorin (Giddens 1984), blivit en del av medarbetarnas vardag. 

5.4 Kvantitativa resultat 

Merparten av medarbetarna var enligt den kvantitativa analysen i någon form nöjda med 

hur kommunikationen kring förändringsarbetet gått till. En person var mindre nöjd, denna 

person hade dock missat ett inledande möte då informationen gavs. Samtliga medarbetare 

var i någon grad nöjda med både hur de kunnat påverka vilken information de fått samt med 
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själva förändringen. Merparten av medarbetarna ansåg sig inte vara särskilt bra på föränd-

ringsarbete i och med att endast en ansåg sig vara bra på det. 

 

I korsjämförelser hittades viss samvariation i form av att ökande självförtroende i hur bra 

medarbetarna ansåg sig vara på förändringsarbete samvarierade med ökande nöjdhet med 

själva förändringen. Viss icke-linjär samvariation hittades även där ökande nöjdhet med 

kommunikation inledningsvis samvarierade med ökande nöjdhet med informationspåver-

kan. Graden av nöjdhet med informationspåverkan vände dock sedan neråt igen där graden 

av nöjdhet med kommunikation fortsatt steg. 

5.5 Trianguleringsresultat 

Trianguleringen visar en överensstämmelse mellan den kvalitativa och kvantitativa datan 

vilket indikerar validitet. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt sker en diskussion av det resultat som kommit fram i studien och som presen-

teras under avsnitt 5 Resultat. Därefter följer en reflektion kring den metodologi som an-

vänts för att genomföra studien. 

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultaten från studien. Avsnittet inleds med att ställa resultaten i 

relation till tidigare forskning, därefter följer ett avsnitt där författarna diskuterar resultaten 

även utifrån sina egna synpunkter. Efter detta följer en diskussion i förhållande till arbetets 

inledande problematik, och sist användning och generalisering av studiens resultat. 

6.1.1 Resultat i relation till tidigare forskning 

Studiens resultat, i relation till Lewis (2006) studie av hur anställda uppfattar kommunikat-

ion med de som är drivande av en förändring pekar på viss överensstämmelse. Det är dock 

viktigt att ha i åtanke att denna studie, till skillnad från Lewis (2006), inte säkert kan förklara 

vad som ledde till att medarbetarna överlag uppfattade att kommunikationen i förändrings-

arbetet var god. I Lewis (2006) studie framkommer att anställda mer sannolikt uppfattar 

förändringsarbetet som framgångsrikt då deras åsikter tas i beaktan av de som driver för-

ändringen. I denna studie framkom att ledningen lagt vikt vid att anpassa kommunikation 

och förändringsarbete för medarbetarna och deras förutsättningar, huruvida detta är en för-

klaring till varför de uppfattat kommunikationen som god kan dock ej säkert sägas. Sett i 

relation till Lewis (2006) studie där denna koppling görs är det dock en möjlighet. 

 

I Lewis (2006) studie framkommer att de anställda ansåg informell kommunikation med 

närmaste chef som den mest värdefulla källan till information, och att formella möten inte 

ansågs vara lika värdefulla. Resultaten från vår studie tyder dock på motsatsen då medarbe-

tarnas behov av information överlag uppfylldes genom formella möten, eftersom få frågor 

ställts till ledningen utanför dessa möten. Dock har medarbetarna både i denna och i Lewis 

(2006) studie ansett att direkta samtal, vilket är möjligt både genom enskilda samtal och 

möten i grupp, varit värdefulla, vilket ytterligare stärks av media richness theory (Daft et al. 

1987). 

 

I Sundbom och Sundvalls studie från 2007 pekade resultaten på att ledningen bör kommu-

nicera genom flera medier, exempelvis både möten och i skriftlig form. Detta är något som 

ledningen i vår studie hade velat göra, men det blev aldrig så. Sundbom och Sundvalls 

(2007) resultat beskriver också att ledningen bör vara mottaglig för återkoppling och lyhörd 

för medarbetarnas åsikter. Resultaten från denna studie visar att ledningen praktiserade detta 

men att medarbetarna i låg grad använde möjligheten för återkoppling och frågor. 

 

Det gemensamma för denna och de ovan nämnda studierna är att de betonar vikten av kom-

munikation från ledningen för att starta och driva förändringen framåt. I vissa av studierna, 

exempelvis Lewis (2006), har medarbetarna varit mer involverade i beslutsfattande, och det 
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har även av medarbetarna överlag ansetts positivt att vara involverade. I vår studie har med-

arbetarna varit relativt lite involverade och haft en mer återkopplande roll på hur kommuni-

kationen bör ske samt takten på förändringsarbetet. Trots detta uttrycker medarbetarna i vår 

studie att de varit nöjda med resultatet av förändringen. Detta skulle kunna bero på att flera 

av medarbetarna ansåg att deras tidigare situation inte var tillfredsställande och ansåg att 

förändring var nödvändigt. 

 

von Platen (2006) påpekar i sin studie att en väl planerad och genomförd kommunikations-

strategi inte är en garanti för att samsyn av förändringen ska skapas. Även i vår studie fram-

kommer att medarbetarna har en varierande syn av vad förändringen har inneburit och ex-

empelvis mängden nya rutiner. Främst var det en medarbetare som avvek i uppfattningen 

av hur stor förändringen har varit. Intressant nog var detta en person som ansåg att kommu-

nikationen fungerat väl och ej heller uppgav sig ha missat inledande eller efterkommande 

möten. 

6.1.2 Resultat i relation till våra synpunkter 

En framträdande karaktärsdrag av det förändringsarbete som ligger till grund för studien är 

hur ledningen anpassat sig efter medarbetarnas önskemål på kommunikation och föränd-

ringstakt. Flera medarbetare ansåg att detta varit positivt och kan ha spelat en stor roll för 

hur medarbetarna uppfattade framgång och hur väl förändringen genomförts och kommu-

nicerats. Som tidigare nämnts påpekar von Platen (2006) att kommunikationen i dennes 

studie uppfattats olika av olika individer, kanske kan kontingens eller anpassning till olika 

personer och grupper fungera som ett sätt att öka graden av samsyn. 

 

I studien framkommer att ledningen i princip inte använt några tekniska lösningar för kom-

munikation, och i princip inga andra medier än möten med direkta samtal. I Bertén och 

Sjögrens studie (2009) överanvändes tekniska kommunikationslösningar och utfallet av för-

ändringsarbetet var att medarbetarna inte tagit till sig förändringen. Detta behöver nödvän-

digtvis inte enbart bero på en överanvändning av tekniska kommunikationslösningar men 

kan vara en bidragande faktor. Det är möjligt att fallföretaget i vår studie har underanvänt 

tekniska kommunikationslösningar, att hävda detta möter dock svårigheter eftersom alla 

medarbetare utom en var nöjd med hur kommunikationen fungerat. Samtidigt anpassade 

ledningen i vår studie sin kommunikation efter medarbetarnas önskemål och från intervjuer 

med medarbetare har inga önskemål om exempelvis elektroniska utskick nämnts. Den för-

ändring som Bertén och Sjögren (2009) undersökte involverade dock ett betydligt större 

antal människor varför tekniska kommunikationslösningar kan ha varit mer nödvändiga. I 

vår studie involverade förändringen relativt få människor som dessutom var lokaliserade på 

samma arbetsplats, varför exempelvis elektronisk kommunikation kanske inte varit nödvän-

dig.  

 

Möjligen har det förändringsarbete som ligger till grund för studien haft goda förutsättningar 

att tas emot väl av medarbetarna eftersom flera av dem ansåg att en förändring var nödvän-

dig. En mer utmanande situation torde vara då medarbetarna inte anser att förändring är 
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nödvändig, eller till och med anser att förändringen är av ondo. I dessa fall bör kommuni-

kation spela en ännu större roll, och enligt trestegsmodellen (Burnes 2004) bör då känslan 

av ett behov av förändring skapas i den inledande fasen. Medarbetarna på fallföretaget i 

denna studie upplevdes snarare redan befinna sig i trestegsmodellens (Burnes 2004) första 

fas med ett missnöje kring den dåvarande situationen. 

6.1.3 Resultat i relation till problemformulering 

I inledningen av denna uppsats beskrevs problematiken med den stora mängd förändrings-

arbete som misslyckas samt den vikt som läggs vid internkommunikation. Även om resul-

taten från denna studie pekar på att ledningen varit framgångsrik i sitt arbete med kommu-

nikationen är förändringsarbetet inte avslutat och det är därmed inte möjligt att uttala sig 

om huruvida förändringen kommer att lyckas i slutändan. Studiens resultat pekar dock på 

att kommunikationen och förändringsarbetet hittills har varit relativt framgångsrikt. Därtill 

bör resultaten stärka tidigare forskning som kommit fram till att en väl genomförd kommu-

nikationsstrategi inte är en garanti för ett framgångsrikt förändringsarbete, men att avsak-

naden av kommunikation leder till negativa konsekvenser. Detta kan eventuellt vara förkla-

ringen till varför den person som missade det inledande mötet även var mindre nöjd med 

kommunikationen i allmänhet. 

 

En anmärkningsvärd avvikelse bland medarbetarna är hur varierande de ser på mängden 

förändring som genomförts, samtidigt som de överlag anser att kommunikationen fungerat 

väl. Den inledande problematiseringen kring huruvida kommunikation skapar en samsyn av 

förändringsarbete kan alltså vara korrekt, och kommunikation skapar alltså inte alltid en 

samsyn. Det är dock möjligt att denna brist på samsyn inte spelar en avgörande roll. Om 

medarbetarna har anpassat sig till förändringen och arbetar efter nya rutiner och liknande 

borde det faktum att de inte inser hur stor omställningen är inte heller vara av större bety-

delse utan kanske är ett uttryck för att de internaliserat nya rutiner, och att förändringen var 

smidig. 

 

Genom studiens resultat är det inte möjligt att beskriva i vilken grad ledningens olika me-

toder har påverkat. Exempelvis huruvida anpassning av kommunikation till medarbetarna 

och deras förutsättningar varit av avgörande betydelse, eller om användandet av direkta 

samtal genom möten varit nödvändigt. Dessa två punkter har dock medarbetarna uppmärk-

sammat som positiva, samtidigt som de fått lite utrymme i den tidigare forskning som grans-

kats inför uppsatsen. Den verkstad där studien genomfördes bör anses vara en liten arbets-

plats, där få anställda jobbar. Möjligen spelar antalet involverade individer en viss roll för 

hur medarbetarna upplever kommunikationen och det kanske även påverkar i vilken ut-

sträckning det är möjligt att använda vissa medier, så som direkta samtal. Ett litet antal 

medarbetare som dessutom är lokaliserade på samma plats bör underlätta användandet av 

gemensamma möten och direkta samtal. 
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6.1.4 Användning och generalisering 

Resultaten från studien skulle kunna användas av fallföretaget som återkoppling på hur väl 

de hittills kommunicerat i förändringsarbetet, hur de bör fortsätta i det specifika föränd-

ringsarbetet, samt som underlag för hur de bör arbeta vid kommande uppköp och föränd-

ringsarbeten. Även akademiker och praktiker skulle kunna använda resultaten och under-

söka hur stor roll exempelvis kontingens i kommunikation spelar för ett framgångsrikt för-

ändringsarbete. 

 

Även om resultaten från en enskild fallstudie inte kan generaliseras bör resultaten från stu-

dien ändå kunna tjäna som underlag till organisationer som befinner sig i en liknande situ-

ation. Resultaten skulle även kunna tjäna som underlag till forskare som ska genomföra 

studier på området. Ledningen har i flera avseenden arbetat på ett sätt som stärks av teorin 

och detta har i det enskilda fallet gett ett relativt positivt utslag vilket kan vara användbar 

kunskap i liknande situationer. Exempelvis kan framtida kommunikationsstrategier anpas-

sas efter medarbetarnas önskemål och möten med direkta samtal kan användas som medie. 

6.2 Metodologireflektion 

Den pragmatiska världssyn som studien utgick ifrån upplevdes lämplig för att bibehålla en 

öppenhet i genomförandet och för att möjliggöra fria val och anpassningar som behövdes 

göras efterhand. Som nämnt i metodkapitlet stämde även denna världsvy kring en objektiv 

värld med subjektiva tolkningar väl överens med författarna s egen världsvy. Detta har tagits 

i beaktande genom hela arbetet genom de val som gjorts och de metoder som använts. En 

av studiens forskningsfrågor innebar att ta reda på hur kommunikationsstrategin kunde be-

skrivas utifrån olika synvinklar, även detta talar för en pragmatisk världssyn där författarna 

insett att en objektiv beskrivning av fenomenet inte är möjlig utan viss grad av subjektivitet 

alltid ingår i beskrivningen. Detta gäller både informanternas subjektiva svar och författar-

nas subjektiva tolkning. 

 

Metodtriangulering med inspiration av en konvergent parallell metodtriangulering upplev-

des som ett praktiskt val för genomförandet av studien med tanke på de möjligheter som 

fanns för datainsamling. Författarna stötte inledningsvis på en del problem i arbetet där det 

ursprungliga fallföretaget plötsligt backade och därför fick ett nytt företag uppsökas. Studi-

ens potentiellt känsliga karaktär gjorde det dock svårt att omedelbart hitta ett nytt företag. 

Forskningsdesignen fick därmed anpassas efter de förutsättningar och de möjligheter som 

fanns på det företag som var villigt att ställa upp i studien. Författarna tyckte dock att det 

var intressant att använda en design som upplevdes lite mer annorlunda än de klassiska 

trianguleringsmetoderna med sekventiell datainsamling. Forskningsdesignen upplevdes 

även effektiv då både kvalitativ och kvantitativ data samlades in under samma dagar, vilket 

var en fördel eftersom arbetet vid det laget hamnat i viss tidsnöd på grund av tidigare be-

skrivna problem. Samtidigt var det en utmaning att sätta sig in i både kvalitativ och kvanti-

tativ datainsamling och analys, samt triangulering av de båda angreppssätten. Detta ser för-

fattarna dock bara som en fördel eftersom de då breddat sin kunskap mer än om ett rent 

kvalitativt eller kvantitativt angreppssätt valts. 
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Tanken med studien var att utgå ifrån en abduktiv ansats för att därigenom kunna utnyttja 

den pragmatiska världssynen och metodtrianguleringen till fullo och inte sätta några be-

gränsningar på den information som samlades in inom ämnesområdet. Förhoppningen var 

att information som föll utanför det författarna själva tänkt på att fråga om också skulle 

inkomma vilket skulle ge en än rikare bild av det fenomen som undersöktes. Den metod 

som valdes för datainsamling gav goda förutsättningar för innehållsrik data. En del induktiv 

information inkom men inte så mycket som författarna hade hoppats på. Om det beror på 

att intervjufrågorna inte var tillräckligt öppna eller om informanterna inte hade mer inform-

ation att dela med sig av är dock svårt att säga. Tanken med den abduktiva ansatsen ansågs 

god men upplevdes inte riktigt utnyttjas till sin fulla potential, ansatsen blev därmed över-

vägande deduktivt färgad. 

 

Att studien genomfördes som en djupstudie av ett enskilt fall kändes lämpligt då undersök-

ningen syftade till att ge svar på hur kommunikationen kring ett visst förändringsarbete 

kunde beskrivas och uppfattas. Detta syfte gjorde en djupstudie av ett enskilt fall möjlig, 

där uppfattningen hos personer med olika inblandning i förändringsarbetet kunde undersö-

kas. Författarna var således inte huvudsakligen ute efter att kunna generalisera de resultat 

som studien ledde fram till utan ville veta mer om det specifika fall som undersöktes, samt 

att kunna jämföra den insamlade empirin med framtagna teorier. Genom att studiens resultat 

visade samstämmighet med tidigare teorier och forskning anser författarna dock att resulta-

ten till viss del skulle kunna generaliseras eftersom de bekräftas av övriga källor.  

 

För datainsamlingen valdes individuella personliga intervjuer som metod. Författarna har 

dock i efterhand funderat på alternativa metoder och om exempelvis en gruppintervju hade 

gett ett ännu bättre utfall. Viss variation i informanternas, och då främst medarbetarnas, svar 

fanns och om dessa variationer lyfts i en gruppintervju är det möjligt att det i sin tur hade 

genererat vidare tankar och diskussioner bland medarbetarna. Detta skulle kunna ha medfört 

ännu rikare empiri. Risk finns dock att vissa individer skulle ta över vid en gruppintervju 

medan andra inte skulle komma till tals lika mycket. En kompromiss hade där kunnat vara 

att inleda med individuella intervjuer för att sedan följa upp med en gruppintervju, detta 

fanns det dock inte möjlighet att göra i det aktuella fallet. 

 

Urvalsmetoden, ett kombinerat urval, som användes i studien upplevdes lämplig eftersom 

den gav möjlighet till flexibilitet och möjlighet att följa upp på tips som inkommit under 

tidigare intervjuer. Urvalsmetoden var även effektiv eftersom de flesta informanter fanns på 

plats och därför krävdes få tidsbokningar, vilket sparade tid och gav utrymme för både in-

tervjuer utan tidsbegränsning och intervjuutvärderingar författarna emellan mellan intervju-

erna. En grupp som hade varit intressant att ha med i urvalet men som tyvärr inte kunde 

inkluderas är tidigare anställda som slutade på arbetsplatsen en tid efter ägarbytet. Det hade 

varit intressant att även få deras syn på förändringen och kommunikationen kring denna och 

se om deras syn överensstämmer med de som nu intervjuats för studien. En informant age-

rade delvis avvikande under intervjun jämfört med de andra, denna informant hade en 

aningen speciell bakgrund inom företaget men författarna trodde inte att detta skulle påverka 

i större omfattning. Det upplevdes dock som att bakgrunden delvis färgade intervjusvaren. 
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Då informantens svar inte avvek från övriga informanters svar i någon större utsträckning 

valde författarna ändå att inkludera informanten i studien. I efterhand upplevdes den kvan-

titativa populationen aningen liten, detta valde dock författarna att bortse ifrån då de båda 

datatyperna enligt Creswell (2014) fyller olika funktioner och i denna studie var den kvan-

titativa datans huvuduppgift att kunna stärka den kvalitativa datan. 

 

Intervjuguiderna upplevdes välavvägda och de uppfyllde sitt syfte. Som tidigare nämnt hade 

författarna en förhoppning om att den abduktiva ansatsen med dess induktiva del skulle 

bidra till data som sträckte sig längre än vad författarna tänkt utifrån teorier och intervjufrå-

gor. Viss sådan data inkom men författarna hade hoppats på en aning mer. Författarna upp-

lever dock inte att intervjuguiderna i sig frambringade denna begränsning utan den upplev-

des snarare ha bidragit till att den data som samlades in trots allt var så innehållsrik som den 

var. Intervjuguider med mindre strukturerade frågor tror författarna snarare hade haft effek-

ten att empirin blivit mer begränsad eftersom informanterna upplevdes behöva lite ”hjälp 

på traven” under intervjuerna. Vid genomförandet av intervjuerna användes de lunchrum 

som fanns på arbetsplatsen vilket upplevdes bra eftersom samtliga informanter verkade av-

slappnade och bekväma i den miljön. Samtliga accepterade att intervjuerna spelades in och 

verkade inte störas av inspelningen. Den enda nackdelen med att personalutrymmen på ar-

betsplatsen användes för genomförandet var att det vid två av intervjuerna förekom stör-

ningar i form av annan personal som kom in i rummet och ställde frågor, samt att telefonen 

ringde vid en intervju. Denna nackdel accepterades dock eftersom alternativet, att en plats 

utanför arbetsplatsen valts, dels hade medfört att det varit svårare att få dit informanterna, 

dels hade deras svar riskerat att bli konstlade på grund av den ovana omgivningen. 

 

Analysen av den kvalitativa datan följde en process som kändes naturlig för författarna med 

transkribering, sammanställning och jämförelser mot teorier. Det kändes viktigt att kunna 

återge exakta citat och formuleringar varför intervjuerna spelades in, detta var sedan an-

vändbart när datan senare analyserades och intervjuerna åter igen kunde lyssnas på. Reflekt-

ionerna som gjordes efter varje intervju upplevdes också värdefulla när datan sedan analy-

serades eftersom författarna då kunde gå tillbaka till de intryck som de individuella inter-

vjuerna hade gett och informanternas svar kunde därmed ytterligare viktas i relation till 

varandra. Den kvantitativa datan upplevdes enkel att samla in men analysen krävde sedan 

en del jobb med sammanställningar och beräkningar. Detta arbete upplevdes intressant då 

författarna har varierande erfarenhet av kvantitativ data. I trianguleringen mellan de båda 

datatyperna rådde det hög överensstämmelse vilket gladde författarna eftersom målet med 

en triangulering är just detta. 
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7 Avslutning 

Syftet med undersökningen var att beskriva kommunikationsstrategin vid ett förändringsar-

bete. Detta skedde utifrån två perspektiv; dels utifrån de som varit drivande i förändringen, 

dels utifrån medarbetarna som varit föremål för förändringen. Syftet var även att undersöka 

vilka jämförelser som kunde göras mellan kommunikationsstrategin och det teoretiska ram-

verket för att se hur väl de stämde överens.   

 

De frågeställningar som studien har besvarat är: 

 

 Hur kan kommunikationsstrategin för ägarbytet av verkstaden beskrivas? 

 Vilka jämförelser kan göras mellan kommunikationsstrategin och det teoretiska 

ramverket? 

 

Forskningsfrågorna har besvarats genom en abduktiv studie med i huvudsak deduktiv in-

riktning. Tillvägagångssättet var inspirerat av konvergent parallell metodtriangulering där 

kvalitativa och kvantitativa data samlades in vid intervjuer på ett fallföretag, för att sedan 

analyseras i förhållande till det teoretiska ramverket. 

7.1 Slutsats 

Fallföretagets kommunikationsstrategi har utgått ifrån att anpassas till medarbetarnas be-

hov, samt att genom möten både informera om förändringen och det nya arbetssätt som 

förändringen inneburit. Kommunikation har till största delen skett när behov identifierats 

istället för med regelbundenhet, på grund av detta kan kommunikationsstrategin beskrivas 

som något reaktiv eller ad-hoc baserad. Under hela förändringsarbetet har det, på begäran, 

funnits möjlighet för medarbetarna att få mer information från ledningen. I jämförelsen med 

det teoretiska ramverket framkommer att ledningen nästan uteslutande använt sig av direkta 

samtal genom möten för kommunikation och återkoppling från medarbetarna, samt att de i 

stor utsträckning anpassat sig efter medarbetarnas förutsättningar. Vidare användes inle-

dande kommunikation som ett sätt att förbereda för förändring och informera om vad som 

skulle ske och varför. Därtill användes mötestillfällena även för att informera om nya ruti-

ner, vilka skulle bli en del av medarbetarnas dagliga arbete.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Med denna studie som bakgrund finns ett antal intressanta frågor som kan ligga till grund 

för fortsatt forskning.  

 

I denna studie upplevde flera medarbetare redan innan förändringen att de var i behov av 

någon slags förändring, eller att de behövde arbeta på ett mer strukturerat sätt. Om medar-

betarna inte känt ett sådant behov utan var nöjda med oförändrat läge, hur hade de då upplevt 

kommunikationen och förändringen. Likaså, vilka upplevelser hade beskrivits om de ansåg 

att förändringen skulle vara negativ för dem. Före och under förändringsarbetet anpassade 

ledningen både kommunikation och förändringstakt efter medarbetarnas behov. Detta för-

utsätter tid och möjlighet för att ackommodera medarbetarnas önskemål. Framtida forskning 
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kan undersöka hur medarbetare upplever kommunikation och förändring där anpassning 

inte alls eller i liten utsträckning görs. Slutligen bör det vara av intresse att göra en mer 

kvantitativ undersökning som involverar en större mängd arbetsplatser, detta för att försöka 

uppnå ett mer generaliserbart resultat. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide, Frågor till drivande 
 

Inledande information 
Förklara att undersökningen genomförs som del av en examensuppsats. 

Förklara att information hanteras konfidentiellt, att deltagande är frivilligt. 

Få godkännande att intervjun spelas in för att kunna arbetas med senare. 

Förklara ämne och avgränsning för undersökningen. 

 

Hur länge har du jobbat här? Vad jobbar du som? Vilka arbetsuppgifter ingår i den rollen? 

 

1. Vad var din roll i förändringen? 

 

2. Fanns det en kommunikationsplan/-strategi. Hur kommunicerades förändringen? 

2.1 Vilka kanaler (epost, möten, etc.) användes? 

 - Användes samma kanaler hela tiden? 

2.2 Vem kommunicerade förändringen? 

2.3 När berättades det om förändringen? 

2.4 Efter första beskedet att det skulle hända, hur har den fortsatta kommuni-

kationen kring vad som hänt sett ut. 

2.4.1 Hur lång tid från beslutet om övertaget tog det innan 

medarbetarna informerades? 

2.4.2 Hur ofta skedde kommunikationen kring vad som hände? 

2.4.3 Fick alla medarbetare informationen samtidigt eller var 

det utspritt? 

2.4.4 Skedde någon kontroll av att alla fått informationen? 

 

3. Har medarbetarna kunnat påverka vilken information de fått kring förändringen? 

3.1 På vilket sätt då? 

3.1.1 Kunde de påverka vilken kanal som informationen kom 

via? 

  3.1.2 Kom det några frågor från medarbetarna? 

 

4. Togs det någon hänsyn till den specifika situationen vid förändringen eller hade man ett 

färdigt koncept? 

 4.1 Kan du utveckla det? 

4.2 Undersöktes det hur informationsspridningen/kommunikationen brukar 

gå till här och anpassade efter det, eller hade man ett färdigt koncept som 

följdes? 

 

5. Hur har medarbetarnas situation förändrats i och med ägarbytet? 

 5.1 Ex nya/förändrade rutiner, nya arbetssätt, annat? 
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6. Hur bra tycker du att du är på det här med förändringsarbete? 

6.1 Om vi använder skalan 1-4 där 1 mindre bra och 4 är mycket bra, var 

tycker du att du ligger då? 

6.2 Kan du berätta om vad du har för tidigare erfarenheter av förändringsar-

bete? 

 

7. Tycker du att kommunikationen kring övertagandet skedde på ett optimalt sätt eller hur 

skulle du gjort något annorlunda? 

 

8. Finns det något annat du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide, Frågor till medarbetare 
 

Inledande information 
Förklara att undersökningen genomförs som del av en examensuppsats. 

Förklara att information hanteras konfidentiellt, att deltagande är frivilligt. 

Få godkännande att intervjun spelas in för att kunna arbetas med senare. 

Förklara ämne och avgränsning för undersökningen. 

 

Hur länge har du jobbat här? Vad jobbar du som? Vilka arbetsuppgifter ingår i den rollen? 

 

1. Hur kommunicerades förändringen? 

1.1 Vilka kanaler (epost, möten, etc.) användes? 

 1.1.1 Användes samma kanaler under hela förändringen? 

1.2 Vem kommunicerade förändringen? 

1.3 När berättade de först om förändringen? 

1.4 Efter första beskedet att det skulle hända, hur har den fortsatta kommuni-

kationen kring vad som hänt sett ut? 

 1.4.1 Fick ni mer information efterhand om vad som hände? 

1.4.2 Fick alla medarbetare informationen samtidigt eller var 

det utspritt? 

1.4.3 Har du intrycket av att man kontrollerade att alla fått in-

formationen? 

På en skala av 1-4, där 1 är sämst och 4 är bäst, hur nöjd är du med hur förändringen har 

kommunicerats? 

 

2. Känner du att du har kunnat påverka vilken information du har fått kring förändringen? 

2.1 Har du kunnat påverka hur du fick informationen? (format/kanal) 

2.2.1 Har du kunnat ställa frågor och få svar? 

På en skala av 1-4, där 1 är sämst och 4 är bäst, hur nöjd är du med hur du har kunnat på-

verka den information du har fått? 

 

3. Anser du att man tog hänsyn till er specifika situation vid förändringen eller hade man 

ett färdigt koncept? 

 3.1 Kan du utveckla det? 

3.2 Undersöktes det hur informationsspridningen brukar gå till här och an-

passade efter det, eller hade man ett färdigt koncept “nu kommunicerar vi så-

här”? 

 

4. Hur har er situation förändrats i och med ägarbytet? 

 4.1 Nya/Förändrade rutiner, nya arbetssätt, annat? 

På en skala av 1-4, där 1 är sämst och 4 är bäst, hur nöjd är du med hur arbetet nu funge-

rar? 
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5. Hur bra tycker du att du är på det här med förändringsarbete? 

5.1 Om vi använder skalan 1-4, var tycker du att du ligger då? 

5.2 Kan du berätta om vad du har för tidigare erfarenheter av förändringsar-

bete? 

 

6. Finns det något du tycker skulle gjorts annorlunda i kommunikationen kring föränd-

ringen?  

 6.1 Om ja, vad? 

 

7. Finns det något annat du skulle vilja tillägga? 

 

 

 


