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Förord 
Jag vill rikta ett tack till det studerade företaget som under 10 veckor lät mig delta i deras 

dagliga arbete och under hela perioden var tillmötesgående, trevliga och hjälpsamma. Tack 

också till min handledare Ravi Dar och examinator Therese Monstad som bidragit med 

värdefulla åsikter under tiden jag författat uppsatsen. Slutligen vill jag rikta ett tack till 

studenterna vid Masterprogrammet i Management, kommunikation och IT som bidragit till 

två roliga studieår vid Uppsala Universitet.  
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Abstract 

Title: Förändring i den föränderliga mediebranschen. En fallstudie av ett medieföretag som 
befinner sig i en branschförändring.  

Number of pages: 46 (53 including appendices).  

Author: Ida Lundmark 

Tutor: Ravi Dar	

Course: Management, Communication and IT. Master thesis in Media and Communication 
studies.	

Period: Spring 2016 

Aim: The aim of this study is to research how organizational change is communicated and 
accepted in a media organisation. This is done by analyzing different strategies of change 
communication and sense making strategies in uncertain environments.  

Contribution: The papers contribution to the field is mainly empirical. A lot of studies have 
been done on change resistance, but not as many has been done on reasons for lack thereof. 
This paper strives to bring clearness to how a company manages to prevent change resistance 
in a ever changing environment.  

Results and conclusion: The study found that one of the biggest challenges in the studied 
organisation was a business wide emergence of a new way to buy advertising space. 
Although the change is likely going to effect a lot of employees in the organisation, a lack of 
resistance towards the change was found in the initial period of the observations conducted at 
the company. The aim was thereafter to find out how this could be. The findings was that 
several aspects could explain the phenomenon. The company’s organizational context was a 
main reason for the positive attitudes towards change. The company operates in a context that 
is largely affected by constant changes, and this makes the members of the organisation more 
open to change. Also, through sense making mechanisms, the company constantly strives to 
make sense of the changes by internal and externally influenced communication. A second 
reason to the lack of resistance is found to be the fact that the employees are allowed to 
participate in different ways in the change, leading them to become more informed and ready 
for the emerging change.  

Keywords: Change communication, change resistance, sensemaking, participation, 
organisational change. 	

!
!
!
!

!3



Sammanfattning 
I denna studie undersöks en mediebyrå som befinner sig mitt i en branschförändring.  

Mediebyråns förutsättningar har sedan 2014 förändrats i och med intåget av ett nytt, 

automatiserat sätt att köpa medieutrymme, vilket kallas för programmatiska medieköp. Detta 

nya köpförfarande riskerar att förändra, och har redan förändrat många av byråns anställdas 

roll och branschförändringen ligger i fokus för studien. Studien syftar således till att 

undersöka hur organisationen ställer sig till intåget av programmatiska köp, samt hur 

förändring förstås genom  kommunikation inom organisationen. Tidigare forskning kring 

förändring och förändringskommunikation har identifierat att ett förändringsmotstånd ofta 

uppkommer i samband med större förändringar. Denna studie fann dock att det inte förekom 

några tydliga tecken på förändringsmotstånd i samband med branschförändringen. Flera olika 

förklaringar till bristen på förändringsmotstånd upptäcktes under studiens gång. Företagets 

organisatoriska kontext är en huvudsaklig anledning till den positiva inställningen till 

förändring. Företaget befinner sig i en organisatorisk kontext som är utsatt för konstanta 

förändringar, något som gör att företagets medlemmar är mer öppna till förändring. Genom 

meningsskapande, kommunikativa processer försöker företagets anställda hela tiden skapa 

mening av förändringarna genom intern och externt influerad kommunikation, i form av 

utbildning och informationsspridande. Studien fann även att en bidragande orsak till bristen 

på förändringsmotstånd är att de anställda tillåts delta i förändringsprocessen på olika sätt, 

och detta leder till att de blir mer informerade och redo att ta till sig förändring.  

!
Nyckelord: Förändringskommunikation, förändringsmotstånd, meningsskapande, 

deltagande, organisatorisk förändring.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Förändringar präglar ständigt organisationer och förmågan för företag att snabbt anpassa sig 

till nya branschförutsättningar har under åren blivit allt viktigare (Elrod & Tippett, 2001). Ett 

ökat tempo i kombination med ny teknik och uppdaterade arbetssätt ställer höga krav på en 

organisations flexibilitet och anpassningsförmåga (Weick & Quinn, 1999). En allt större 

digitalisering och automatisering av arbetsprocesser ställer nya krav på organisationer att 

finna sin plats och definiera sin roll i den organisatoriska miljön (Medieutveckling 2014, 

2014). En av branscherna som är utsatta för konstanta förändringar och ett högt tempo är 

mediebranschen. Den höga konkurrensen inom fältet, tillsammans med en konstant teknisk 

utveckling, leder till att organisationer inom mediebranschen ständigt utmanas i att utveckla 

sin roll för att motivera sin existens (Medieutveckling 2014, 2014). 

I denna studie har jag studerat en mediebyrå som befinner sig i en branschförändring. 

Under ett antal veckor har jag utfört deltagande observationer och intervjuer på företaget, i 

syfte att utröna hur företaget hanterar förändringsprocesser. Under den första tiden på 

företaget uppdagades att en av de största utmaningarna som företaget står inför är att anpassa 

sig till ett nytt sätt att köpa digitalt annonsutrymme. Detta innebär en branschförändring som 

således  blev fokus för min studie och observationerna riktades med tiden mer och mer mot 

just detta fenomen. Det nya köpförfarandet, som kallas programmatiska medieköp, leder till 

att en process som historiskt sett varit präglad av mänsklig handpåläggning nu automatiseras. 

Detta leder i sin tur till att de anställdas roll och uppgifter kommer att förändras. Denna studie 

ämnar att studera hur branschförändring ter sig inom det studerade företaget.  

!
1.2 Vad gör en mediebyrå? 
Mediebyråer är organisationer som planerar och köper annonsutrymme åt sina klienter.  Till 

skillnad från en reklambyrå som främst producerar budskap och innehåll, planerar 

mediebyråer var, när och hur ett budskap ska exponeras för mottagaren. När mediebyråer 

först uppkom var deras främsta fokus att de kunde köpa annonsutrymme billigare och mer 

effektivt än vanliga reklambyråer. Detta på grund av att de hade möjlighet att förhandla med 

annonsörerna genom att köpa stor kvantitet och på så sätt få mängdrabatt. Idag ingår även 
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strategiskt planerande av annonskampanjer i mediebyråernas arbetsuppgifter, och en stor 

kunskap om sina kunders marknader och konsumentbeteende är en viktig del i 

mediebyråernas verksamhet. Att kontinuerligt samla in data kring konsumenternas beteende 

och analysera detta ingår i de flesta mediebyråers dagliga arbete. Genom att erbjuda kunskap 

kring var och när mediebudskap ska synas, hjälper de till att skapa värde för sina klienter i 

genom att effektivisera deras marknadsföringsmeddelanden. (MediaCom, 2016) 

!
1.3 Programmatiska medieköp 
Det traditionella sättet att köpa digitalt medieutrymme kräver många olika aktörer och steg. 

Först måste en planerare på mediebyrån göra en demografisk bedömning utifrån tillgänglig 

användardata för att på bästa sätt optimera vilka medier som varumärket ska synas i för att få 

bäst frekvens för rätt målgrupp (IAB Sverige, 2015). Ofta bokas ett fast antal garanterade 

exponeringar hos mediet för ett rabatterat pris jämfört med om det köpts av kunden själv. 

Därefter ska bokningen behandlas av en web traffic- tjänst som skapar mättaggar för att göra 

det möjligt att mäta resultaten av kampanjen. Efter detta administrativa arbete sätts den 

aktuella  kampanjen igång och under tiden den finns hos mediet håller mediebyrån koll på att 

kampanjen presterar som den ska. Om den inte gör det kontaktas medierna som kampanjen 

ligger hos, och en diskussion gällande åtgärder för att justera underprestationen inleds. Detta 

traditionella sätt innebär att det kan bli svårt att optimera kampanjen under perioden som den 

pågår, samt att många kostnader tillkommer eftersom att många olika aktörer är inblandade 

och att förfarandet tar mycket tid (IAB Sverige, 2015). 

 Programmatiska medieköp, som är det nya sättet att köpa annonsutrymme, uppstod 

som ett försök att ta bort många av de överflödiga kostnader som förekommer inom 

traditionella digitala medieköp (IAB Sverige, 2015). Principen bakom programmatiska 

medieköp går ut på att en mediebyrå eller en annonsör använder sig av en DSP (Demand Site 

Platform) för att hantera annonsköp (IAB Sverige, 2015). En DSP är köpplattformen som 

annonsörer och byråer använder för att genomföra annonsköp. DSP:n värderar och budar på 

annonsvisningar utifrån kriterier som köparen ställer in, vilket är baserat på användardata från 

exempelvis Sifos räckviddsrapporter Orvesto, och ibland även publicisternas egen 

förstahandsdata. Datan ligger till grund för en kartläggning av  användarnas beteendemönster 

och gör det lättare att styra budskap till rätt målgrupp. DSP:n kan arbeta mot flera SSP:er 
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(Supply Side Platform), vilket är en plattformar där publicisten lägger ut sitt lediga utbud för 

försäljning (IAB Sverige, 2015).  Publicisten sätter ett ”floor-price” som är det lägsta 1

beloppet publicisten är villig att sälja ett utrymme för, och därefter kan olika köpare 

automatiskt buda på utrymmet (IAB Sverige, 2015). Programmatiska köp möjliggör en 

mycket snabbare köpprocess, färre mellanhänder samt bättre målgruppsstyrning  i och med 

mer detaljerad användardata, och ger möjlighet till realtidsdata vilket gör att kampanjer kan 

optimeras i realtid (IAB Sverige, 2015). Dessa och flera andra fördelar gör att 

programmatiska medieköp blir mer och mer populära.  

!
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 För en illustration av den programmatiska köpprocessen, se bilaga 4. 1



1.4 Problematisering 
!

”Människan har en tendens att alltid vilja finna det statiska. Jag vet inte om det är ett 

trygghetsbehov ibland. Det enda jag vet är att vi inte kommer göra som vi gjort tidigare i 

framtiden. Gillar man inte förändring kan man inte arbeta i den här branschen” 

- Respondent 1,VD på den studerade mediebyrån, 2016.  

!
Citatet är ett utdrag från en intervju som utfördes med  den studerade mediebyråns VD i 

samband med denna fallstudie, och illustrerar hur synen på förändring inom 

medieorganisationen ser ut. Många organisationer och företag utstår idag påfrestningar i form 

av ett allt snabbare och föränderligare arbetsklimat (Weick & Quinn, 1999). Inte minst 

medieorganisationer är utsatta för en nära på konstant turbulens då en allt större digitalisering 

samt ökad konkurrens inom branschen gör att teknik ständigt byts ut och förändras 

(Medieutveckling 2014, 2014). Inom mediebyråbranschen sker just nu en stor förändring i 

och med uppkomsten av programmatiska medieköp. Programmatiska medieköp är ett 

köpförfarande som i hög grad automatiserar en tidigare manuell köpprocess.  Mediebyråer 

har tidigare till största del skött den digitala affären manuellt, men under de senaste åren har 

möjligheten till att automatisera köp- och säljprocessen växt explosionsartat. En studie från 

2014 visar att investeringen i programmatiska annonsköp uppgår till 330 miljoner kronor, 

vilket är en ökning med 265% sedan år 2013 (Gabrielsson, Anders, Dagens Media, 8 april 

2015).  Programmatiska medieköp innebär en större automatisering av planeringen av 

annonsutrymme, vilken utgör mediebyråers främsta affär. Därmed innebär ett ökat 

användande av programmatiska annonsköp att mediebyråernas arbetssätt kommer att 

förändras. Tidigare forskning inom förändringskommunikation har identifierat många 

svårigheter med att implementera större förändringar  i organisationer, särskit i relation till ny 

teknik och digitalisering (Iveroth, 2011; Rogers, 1983; Elrod & Tippett, 2002). 

Kommunikation är en av nyckelfaktorerna i att skapa förståelse och acceptans för en 

annalkande förändring i organisationer (Iveroth, 2011; Weick, 1995; Armenakis & Harris, 

2002). Denna studie undersöker således hur förändring ter sig inom det studerade företaget i 

relation till förändringskommunikation.  

!
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1.5 Syfte och frågeställning  
Som ovanstående problematisering beskrivit finns det en svårighet med att implementera 

större förändringar inom organisationer och företag, då dessa ofta genererar ett 

förändringsmotstånd hos de anställda (Iveroth, 2011; Rogers, 1983; Elrod & Tippett, 2002). 

Kommunikation är en viktig komponent i att få anställda och chefer att på ett effektivt sätt ta 

till sig och förstå förändring (Iveroth, 2011; Weick, 1995; Armenakis & Harris, 2002). Syftet 

med denna studie är att utröna hur den pågående branschförändringen med programmatiska 

köp ter sig inom den studerade organisationen. Detta ämnas besvaras genom tre 

forskningsfrågor: 

!
1. Hur kommuniceras förändring inom mediebyrån? 

2. Hur uppfattas denna förändring av medarbetarna? 

3. Förekommer ett förändringsmotstånd inom  organisationen? 

3.1.Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

!
1.6 Disposition 
Då denna undersökning grundas i en metodologisk undersökning där empirin varit styrande 

för studiens utfall, inleds uppsatsen med en genomgång av den metod som undersökningen 

baserats i. Därpå följer en redogörelse för den empiriska berättelsen där studiens insamlade 

material presenteras. Därefter följer en genomgång av det teoretiska ramverk som varit 

styrande för analysen. Detta följs av en analys av empirin som tar stöd i det teoretiska 

ramverket. Sammanfattande slutsatser av materialet dras, och därpå följer en avslutande 

diskussion kring resultaten. 

!
!
!
!
!
!
!
!
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras den metodansats, de datainsamlingsmetoder samt det urval 

som används i studien.  

!
2.1 Metodansats 

Studien är utformad i vad som beskrivs som en tolkande fallstudie, då den syftar till att 

undersöka  ett fenomen inom en specifik, avgränsad organisation (Meriam, 1994). En 

fallstudie karaktäriseras av att den utgör en intensiv, holistisk beskrivning och analys av en 

enda företeelse eller enhet (Meriam, 1994). Eftersom studien syftar till att ta reda på hur 

förändringskommunikation ser ut inom en specifik organisation och gällande ett specifikt 

fenomen anser jag att denna metodansats är den bäst lämpade för min studie. Fallstudien är 

tolkande då den inte enbart är deskriptiv, utan även bidrar med  en tolkande analys av det 

empiriska materialet, understött av teorier (Meriam, 1994).  

Studien är av abduktiv art, och innehåller därmed ett dynamiskt arbete med både empiri 

och teori för att ur den information som uppkommer under undersökningens gång kunna dra 

relevanta och teoretiskt  förankrade slutsatser om de fenomen som observeras (ibid).  

  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

För att utföra studien har en kombination av två kvalitativa metoder använts. Dels har tio 

veckors deltagande observation utförts i syfte att få en bild av det dagliga arbetet i 

organisationen. Dels har åtta stycken semistrukturerade intervjuer utförts med representanter 

på olika positioner från mediebyrån för att få en djupare förståelse för hur de anställda 

upplever förändringsarbetet. Den kvalitativa ansatsen har valts framför den kvantitativa 

eftersom att målet är att undersöka fenomenet på djupet och förstå den sociala organisatoriska 

kontexten genom en undersökning och tolkning av området med utgångspunkt i 

organisationens aktörer, snarare än att ge en bred, kvantifierbar bild av verkligheten (Bryman, 

2012). 

!
!
!
!
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2.2.1 Deltagande observation 

Deltagande observation har valts som metod i syfte att på djupet få en bild av hur det dagliga 

arbetet på byrån ser ut, samt hur de anställda agerar i olika situationer. Deltagande 

observation är en metod som går ut på att forskaren under en längre period befinner sig i den 

kontext som är i fokus för undersökningen och deltar i det dagliga arbetet, samtidigt som 

forskaren observerar, antecknar och analyserar fenomen som uppstår i olika situationer 

(Bryman, 2012). Deltagande observation är en metod som syftar till att få en bild av hur 

arbetet ser ut i organisationen på en daglig basis, samt att ta del av situationer, möten, 

diskussioner och andra relevanta händelser inom den observerade kontexten (ibid). Under tio 

veckor har jag i egenskap av forskare befunnit mig på företaget, där jag aktivt deltagit i det 

dagliga arbetet. Jag valde att ha en aktiv roll snarare än passiv då det på så vis kan vara lättare 

att få tillgång till relevanta observationer då de studerades påverkan av forskarens närvaro 

minskar, i jämförelse om jag passivt suttit och observerat arbetet (ibid). Nackdelar som 

förknippas med aktivt deltagande har att göra med att forskaren dels kan tappa fokus på då 

den blir för involverad i arbetet, samt att forskaren riskerar påverka den observerade miljön 

så till den utsträckning att beteendet hos de observerade förändras och därmed förvränger 

forskningsresultatet. 

Mina observationer har löpande antecknats under observationsperioden, någonting som 

Bryman (2012) påtalar är viktigt när det kommer till observationsstudier. Dels har jag använt 

mig av snabba noteringar som förts ner i ett anteckningsblock, där jag övergripande beskrivit 

observationen för att minnas den i ett senare skede. Dels har jag använt mig av en formell 

observationsmall, där jag varje dag på ett strukturerat sätt sammanställt dagens observationer, 

se bilaga 3. Bryman, (2012) betonar vikten av att föra ner sina anteckningar så snabbt som 

möjligt för att undvika risken att glömma bort kontexten, och därför har jag i så stor 

utsträckning det gått försökt föra ner observationerna samma dag som de uppkom. 

Observationsmallen har som syfte att bidra till att underlätta en efterföljande analys, och den 

bör innehålla information om händelser, konversationer, människor och känslor (Bryman, 

2012). Min mall är utformad utifrån  de fyra rubrikerna observation, aktör, beskrivning av 

händelsen samt nyckelord. Nyckelorden har syftat till att underlätta struktureringen av 

materialet, för att lättare kunna tematisera det i analysskedet. Jag har inte använt ett 

förbestämt urval av nyckelord, utan har fritt skrivit associationer till områden efter det att 
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observationen antecknats. Däremot har kategorierna i den efterföljande analysen påverkats av 

det teoretiska ramverket som använts i studien.  

!
2.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Det är vanligt att metoden deltagande observation kompletteras med intervjuer eller annan 

datainsamling för att få en fördjupad insikt i de observerade fenomenen (Bryman, 2012). 

Detta har  även gjorts i denna studie. Semistrukturerade intervjuer karaktäriseras av att de 

föregås av förberedelser i form av utförandet av en grov intervjumall, men intervjun är 

tillåten att under tidens gång utvecklas och bli individanpassad efter varje enskilt 

intervjuobjekt (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag valde denna metod som komplement till 

deltagande observation för att låta de anställda som jag observerat att själva berätta och 

utveckla hur de känner inför de fenomen som jag observerat. Detta i syfte att komma till en 

djupare insikt kring hur deras förståelse för processen ser ut (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Totalt har åtta stycken semistrukturerade intervjuer utförts med personer på olika positioner 

och med olika lång erfarenhet inom företaget. Intervjuerna har varit mellan 15 och 45 minuter 

långa, och samtliga utförts på mediebyråns kontor i Stockholm. Intervjuerna har spelats in 

och sedan transkriberats. 

!
2.2.3 Val av studieobjekt 

Företaget som studien utförts på är en mediebyrå belägen i Stockholm. Företaget valdes ut till 

studien eftersom att det är ett representativt fall av ett medieföretag som befinner sig i en 

turbulent och föränderlig miljö, samtidigt som det står inför en större branschförändring. 

Därmed är företaget en passande organisation att undersöka för att ta reda på studiens 

övergripande syfte och frågeställningar. 

!
2.2.4 Urval av respondenter 

Urvalsprincipen som användes för studien var ett så kallat variationsurval (Ekström & 

Larsson, 2000). Variationsurval går ut på att forskaren sätter samman en intervjugrupp med 

målet att få en varierad bredd inom fenomenet. Denna urvalsmetod valdes eftersom att målet 

var att få en så sann bild av fenomenet genom att få ta del av alla olika yrkesgrupper inom 

företaget. Därmed gjordes ett medvetet urval där jag valde ut nyckelpersoner i organisationen 

!14



på olika positioner inom företaget (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

Dessa nyckelpesoner har valts ut eftersom att jag observerat dem inom organisationen och på 

så vis identifierat vilka som var bäst lämpade att intervjua för studien. De intervjuade 

personerna varierar både i yrkesroll, erfarenhet, ålder och kön. Deras erfarenheter inom 

mediebyråbranschen varierade från 2 månader upp till 17 år. Snittlängd på intervjuerna låg på 

28,8 minuter per intervju, se figur 2. 

Figur 2: Urval av respondenter. 

!
2.3 Analysmetod 
Metoden för analys av studiens empiriska material baseras i en kvalitativ innehållsanalys. Till 

skillnad från kvantitativa studier som kräver att data passar in i förbestämda kategorier, 

formar istället forskarens tolkning av datan kategoriseringen som uppstår under kodningen 

(Bryman, 2012). Kodning är den mest centrala processen inom kvalitativ innehållsanalys och 

ska utföras på olika nivåer under analysens gång. I denna studie har jag primärt använt mig 

av öppen kodning, för att senare smalna av innehållet till en mer selektiv och fokuserad 

kodning och kategorisering. För observationerna har nyckelorden i mallen varit guidande till 

att finna passande kategorier och samband. Ifrån dessa har jag kunnat få en bra överblick av 

vilka begrepp och termer som är vanligast förekommande i det insamlade materialet. Därefter 

har en kvalitativ innehållsanalys av transkriberade textsegment ifrån observationerna 

genomförts, för att ytterligare separera och tydliggöra de olika koncepten. Slutligen har jag 
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med grund i det teoretiska ramverket utvecklat kategorier som med hjälp av teorin kan 

användas till att analysera empirin. Jag har därefter fört in intervjusvaren i ett schema för att 

lättare kunna utföra en komparativ undersökning av de olika svaren. Därefter har jag med 

grund i teorierna utfört en mer detaljerad kodning av materialet, vilken resulterat i de 

slutgiltiga kategorierna som ligger till grund för analysen.  

!
2.3.1 Val av teoretiskt ramverk 

Under observationsperioden observerades ett antal fenomen inom förändring i organisationen 

som jag vidare ville fördjupa mig i. För att undersöka mina frågeställningar har jag valt att 

titta på hur förståelse och mening kan kommuniceras och överföras inom föränderliga 

organisationer samt hur de anställdas deltagande i förändrigsprocesser kan användas för att 

förebygga risken för förändringsmotstånd.  

!
2.4 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
I relation till trovärdighet kan deltagande observation som metod vara mer pålitlig när det 

kommer till att beskriva faktiska händelser, tidsförlopp och frekvens av vissa händelser i 

jämförelse med andra metoder som enkäter och intervjuer (Bryman, 2012). Däremot kan 

deltagande observationer kritiseras i det att det är osäkert huruvida två av varandra oberoende 

forskare skulle tolka samma observerade fenomen på samma sätt. Ett annat 

trovärdighetsproblem relaterat till deltagande observation är att forskaren kan ha svårt att 

utföra en konsekvent applicering av observationsmallen på olika typer av fenomen (Bryman, 

2012). Bryman (2012) skriver att detta problem till viss del kan förebyggas med hjälp av 

triangulering, det vill säga förfarandet att använda mer än en metod för insamling av empiri, 

då detta ger en bredare empirisk grund som kan understödja de observerade resultaten. 

Triangulering har använts i denna studie i och med att jag använder två olika metoder för 

insamling av empiriskt material.  

Gällande tillförlitlighet i relation till metoden semistrukturerade intervjuer har jag 

säkerställt att ljudkvalitén på inspelningen var god, att transkriberingen är gjord så noggrant 

som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009). Samtidigt är det svårt att kunna garantera att 

samma svar skulle ges till en annan oberoende forskare, då svaren från intervjupersonerna är 

objektiva och personliga, och kan ändras över tid (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är också 
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svårt att veta huruvida intervjupersonerna svarat på ett visst sätt för att göra mig som forskare 

nöjd, och därför får lägre tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009). I frågornas utförande 

har jag försökt undvika ledande frågor, samt att formulera mig på sätt som förutsätter ett visst 

svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har heller inte berättat särskilt mycket om vad jag är 

ute efter i intervjuerna, för att inte på förhand ge intervjupersonen en idé om vad jag vill höra 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3. Hantering av förändring i en föränderlig organisation 
Under denna rubrik ryms de empiriska resultat som framkommit från de tio veckorna av 

deltagande observation samt de semistrukturerade intervjuerna. Den empiriska berättelsen är till för 
att ligga till grund för den efterföljande analysen.  

!
3.1 Om mediebyrån  
Den studerade mediebyrån är internationell och har 250 kontor i 74 länder. I Sverige är 

personalstaben ännu relativt liten och består av ca 25 personer men den växer stadigt. Byrån 

har spetskompetens inom köpt media. Byrån har tre olika avdelningar, en print-avdelning 

som arbetar med att annonsera i tryckta medier och utomhusreklam, en TV-avdelning som 

arbetar med TV- annonsering och en digital avdelning som arbetar med digital annonsering. 

Den digitala avdelningen har även en avknoppning som arbetar med performance marketing, 

vilket innefattar SEO (Search Enigine Optimization), SEM (Search Engine Marketing) och 

programmatiska annonsköp och RTB (Real Time Bidding). 

 Byrån arbetar mot flera stora nationella och internationella kunder. Byråns 

arbetsuppgifter som varierar något beroende på vilken kund det handlar om. Större kunder 

kan ha ett tjugotal byråer som var och en gör nischade uppgifter för företaget, och i det fallet 

har de en mindre roll i det stora hela. Andra, mindre företag har bara en mediebyrå vilket 

innebär att byrån gör allt från inledande marknadsföringsstrategi till planering, 

kampanjkoordinering, uppföljning och rapportering inom både print-, TV- och digital 

annonsering. 

 Avdelningen som står i fokus för studien är den digitala avdelningen, vilken även 

innefattar performance marketing- avdelningen. Performance marketing-avdelningen är den 

del av företaget som sysslar med det operativa utförandet av programmatiska köp. Den 

digitala avdelningen har flest antal anställda och är den avdelning som växer snabbast på 

företaget. Roller som finns inom avdelningen är digitala planerare, kampanjkoordinatorer, 

projektledare och specialister inom programmatiska annonsköp och SEO/SEM. Den digitala 

avdelningen har en övergripande digitalchef, men performance marketing- avdelningen har 

även en egen chef, under vilken programmatic- specialister och SEO/SEM- specialisterna 

arbetar. 

!
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3.2 Företagets kommunikation av förändring 
3.2.1 Kommunikation genom möten och relationer 

En stor del av det dagliga arbetet på byrån består i att upprätthålla olika typer av relationer 

samt att kommunicera genom olika typer av möten. Medarbetarna på företaget spenderar 

mellan ca 4-30 timmar i veckan på möten beroende på position. Dessa möten varierar mellan 

att vara strukturerade veckovisa interna möten, ostrukturerade interna ad hoc möten, 

kundmöten samt möten med medier och andra externa intressenter. Fördelningsmässigt ligger 

tyngdpunkten på interna möten, även om samtliga intervjuade anser att kundmöten är de 

viktigaste. Varje vecka hålls minst två schemalagda internmöten. Ett av de två mötena är ett 

företagsmöte där samtliga anställda deltar och som hålls i av företagets VD. Under dessa 

möten ligger tyngdpunkten på att informera om tidigare och kommande händelser, stämma av 

vad alla gör för tillfället och att öppna upp för frågor kring det dagliga arbetet. Främst är det 

en envägskommunikation från VD:n men de andra anställda får också delta med åsikter och 

frågor. Den andra typen av schemalagda internmöten är avdelningsmöten, där de anställda 

inom print-, TV- och digitalavdelningen har var sitt internmöte. Dessa möten syftar också till 

att informera, men är med av en tvåvägskommunicerande art, med en större andel 

diskussioner de anställda emellan. Förutom de schemalagda mötena består en stor del av det 

dagliga arbetet på byrån av att sitta i mindre internmöten, exempelvis i projektgrupper som 

ofta är relaterade till olika kunder. Dessa möten kan vara planerade, men det är också vanligt 

att de uppstår ad hoc och vid behov när det uppstår en situation som snabbt måste lösas. 

Företagets öppna kontorslandskap underlättar kontakt mellan de anställda, och det 

kommuniceras ständigt över skrivborden i lokalen. Ofta handlar det om problem som måste 

lösas snabbt inom ett visst kundteam, eller att de anställda ber varandra om hjälp och åsikter 

relaterade till olika specialisters expertområde. Ett konstant kunskapsutbyte pågår i 

kontorslandskapet och diskussioner kring aktuella händelser förekommer ständigt. De som 

vill signalera att de är upptagna och inte kan kommunicera väljer ofta att sätta på sig hörlurar 

för att undvika att bli störda med frågor.  

!
3.2.2 Intern information och utbildning 

Utbildning är ett nyckelord som ständigt återkommer i mina observationer. En stor del av de 

formella internmöten som hålls har minst ett segment i sig som är till för att vidareutbilda 
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personalen, eller att informera om tillfällen som kan leda till vidareutbildning på olika sätt. 

Vid ett morgonmöte där hela personalstaben deltar får en av de anställda som arbetar med 

analys hålla ett föredrag om dennes arbetsuppgifter, och VD:n meddelar att den typen av 

interna föreläsningar ska bli ett vanligare inslag på de veckovisa mötena.  

Avdelningschefen över performance marketing- avdelningen beskriver hur utbildningen 

kring programmatiska köp gått till, och hur planen ser ut framöver. Eftersom att hon är 

väldigt ny på sin position svarar hon att hon inte varit delaktig i att utbilda personalen fram 

till detta skede, men att det inom en snar framtid ska tas fram standardiseringar för hur hela 

byrån ska arbeta med programmatiska köp. Denna information kommer att finnas tillgänglig 

för de anställda på företagsservern som samtliga anställda vid företaget har tillgång till, sen är 

det upp till var och en av de anställda att själva ta del av informationen. Förutom detta 

planeras det även inför mer formella utbildningstillfällen där regelrätta föreläsningar inom 

ämnet kommer att hållas. VD:n beskriver hur de informerat om övergången till det 

programmatiska köpet. Hon menar att det varit en ganska okomplicerad process. När jag ber 

henne utveckla förklara hon att inga formella styrdokument har upprättats, med motiveringen 

att hon ogillar dokument. Under ett möte under hösten 2014 meddelade hon helt enkelt 

personalen att från och med det tillfället skulle en viss del av de planerade investeringarna för 

kunderna bestå av programmatiska annonsköp. Inget större förändringsprojekt inleddes, utan 

beslutet att börja inkludera programmatiska köp som en viss andel av alla kampanjbudgetar 

var exekutivt och bara för de anställda att acceptera. Hon säger vidare att de flesta 

förändringar inom byrån kommunicerats på detta sätt, det vill säga via verbal 

envägskommunikation. Hon menar att detta är nödvändigt då branschen går så pass fort att 

det inte alltid finns tid att formellt dokumentera allt. Vidare menar hon att det är viktigare att 

förändringen snabbt implementeras än att det blir gjort på ett perfekt sätt. ”Det värsta man 

kan säga är ’det här ska vi inte göra’. Det är det enda som är fel” (Respondent 1, VD, 2016). 

!
3.2.3 Extern information och utbildning 

Utbildning från externa aktörer är också ständigt återkommande, inte minst från mediernas 

sida. De anställda har olika mycket kontakt med medierna beroende på vilken position de har 

på byrån. Planerarna är de som har mest kontakt med medierna, och de träffas på lunchmöten 

ca 1-2 gånger i veckan. Dessa lunchmöten syftar dels till att bygga arbetsrelationer till 
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representanterna från medierna, men är även ett tillfälle för mediesäljaren att informera om 

nyheter inom deras produkt och vad de kan tillföra byrån och dess kunder.  För att stå ut i 

konkurrensen är det viktigt för medierna att hålla sina annonslösningar uppdaterade och det 

är även en bidragande faktor till att förändringar och nyheter kommer så ofta. Det händer 

även att medierna kommer på besök till mediebyråns kontor och håller utbildningstillfällen 

inför en större grupp anställda om nya annonslösningar. Dessa tillfällen kallas på 

branschspråk för ”dragningar” och de förekommer ca 1-2 gånger i veckan. Digitalchefen 

berättar att hon försöker se till så att det alltid finns en punkt om programmatiska köp vid 

dessa dragningar, oavsett om det inte primärt är vad medierepresentanten vill att den ska 

handla om.  

Vid ett tillfälle samlas hela kontoret för en halvdags utbildning med flera representanter 

från ett av Sveriges största  mediehus. På mötet informerar mediehusets representanter om de 

lösningar som de kan erbjuda i form av olika typer av annonslösningar på deras olika digitala 

plattformar. Mötet är alltså en kombinerad pitch och utbildning. Under dragningen går de 

även igenom hur de planerar att fortsätta arbeta med programmatiska medieköp. De påtalar 

att utvecklingen med programmatiska medieköp är mycket viktigt och att området är i full 

färd med att fortsatt utvecklas inom deras organisation. De tittar exempelvis på sätt att börja 

sälja programmatiska lösningar som inte enbart handlar med osålt utrymme som idag, utan att 

skapa möjlighet att göra ett större urval som köpare om på vilka sajter som annonserna ska 

synas på, vilket mer liknar en traditionell manuell bokning. Utveckling till att sälja andra 

typer av format än endast standardformat, exempelvis “takeovers” (stora annonser som tar 

över en hel sajt) och videoannonsering programmatiskt, någonting som inte är möjligt idag. 

Denna typ av stora dragningar är inte vanlig, utan det normala är att det bara är vissa berörda 

delar av byrån som deltar vid mindre dragningar som handlar om just deras område.  

Förutom att medierna kommer till byrån för att hålla utbildningar, händer det även att 

de anställda själva uppsöker utbildningstillfällen som de deltar i, exempelvis seminarier 

anordnade av publicister och medier. Ofta kommer inbjudningar till dessa typer av externa 

informationstillfällen ut till organisationens medlemmar, och de får själva välja om de vill 

delta eller inte. Via internmail informeras ofta att enskilda medlemmar i organisation befinner 

sig på olika utbildningar och seminarier.  Att hålla sig uppdaterad om det snabbt skiftande 

medieklimatet är dock inte enbart ett individuellt val, utan en viktig del i de anställdas 
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arbetsuppgifter. För att säkerställa att de anställda håller sig uppdaterade på medieklimatet 

utgår en viss procent av företagets intäkter till de anställdas möjlighet till vidareutbildning. 

För att få möjlighet till att lägga arbetstid på att vidareutbilda sig tar byrån en viss procent av 

sin avgift från kunden i så kallad ”informationsersättning”. Informationsersättningen  är en av 

byrån avsatt peng som syftar till att ge de anställda betalat av kunden för att säkerställa att de 

anställda på byrån håller sig uppdaterade på nyheter i branschen. Detta leder till att de 

anställda själva måste ta sitt ansvar att utbilda sig för att uppfylla sin arbetsuppgift och i 

längden ge mervärde till sina kunder.  

Förutom interna utbildningar och mediedragningar har byrån även ett antal 

samarbetspartners som äger de analyssystem som används i det dagliga arbetet för att  

analysera digitala kampanjer. Företaget de arbetar mest med kan med kort varsel komma till 

företaget och hålla både större och mindre utbildningar om sitt system och nyheter inom det. 

Under min tid på företaget träffar jag flera gånger representanter från detta företag som 

utbildar utvalda delar av byrån inom olika delar av sitt system. Uppdateringar sker ständigt 

inom systemen och för att byrån ska kunna göra det mesta av att använda systemen och på så 

sätt ge mervärde till kunderna är det viktigt att även här hålla sig uppdaterad på de snabba 

förändringarna. 

!
3.3 Uppfattning av den rådande branschförändringen 
3.3.1 Ett ständigt föränderligt arbetsklimat 

Under min tid på byrån observerade jag snabbt att tempot var högt och att beslut till största 

del framför allt fattades ad hoc. Vid en intervju med avdelningschefen på performance 

marketing- avdelningen ställde jag frågan ”vad gör du om dagarna?”. Svaret jag fick var 

”släcker bränder”. De anställda utför under en genomsnittlig dag många olika uppgifter, 

sitter i många olika möten och det framkommer i flera av intervjuerna en känsla av att aldrig 

riktigt hinna med att bli klar för dagen. Ett ständigt informationsflöde förekommer inom 

organisationen, och ändringar gällande reklamkampanjer och andra projekt uppstår snabbt 

och ofta. Kommunikationen kring uppdateringar och förändringar sker framför allt genom 

mail och telefonkontakt, och de anställda uttrycker att det ofta råder “mailpingis” mellan 

olika aktörer inom projekten. Med ”mailpingis” menar de att många snabba utbyten av 

information via e-mail förekommer. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken yrkesroll 
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de anställda har, men många faktorer är gemensamma och det höga tempot är genomgående 

för samtliga anställda. En av projektledarna uttrycker sig: 

!
 Det är många bollar i luften hela tiden,  [det] handlar mycket om kundkontakt, svara 

på frågor från kunden, även en hel del rapportering till London, […]budgetrapportering, 

kostnadsrapportering, visa vilka typer av digitala service vi tillhandahåller ,[…] skicka över 

strategier och mediaplaner, det är småförfrågningar hela tiden. Hålla ledarskap över 

planeringen som pågår från specialisterna, hjälpa dem och se till att vi håller deadlines, ge 

feedback tillbaka till kund om något är oklart, oferrera nya projekt gentemot kund. Det är 

svårt att säga en genomsnittlig dag men allt det där har jag gjort i nån form under dagen och 

klockan är bara två. - Intervju med respondent 3, projektledare, 2016. 

!
Att förändring ses som en självklar del av arbetsklimatet framkommer under 

observationerna och intervjuerna. En digital planerare säger ”branschen förändras så sjukt 

snabbt att det är svårt att hinna med”.   (Respondent 4, digital planerare, 2016). På grund av 

detta pågår ett ständigt arbete att söka efter information, samt sålla i vad som är relevant och 

inte. Företagets VD beskriver hur hon ser på branschens snabba förändringar:  

!
Problemet med vår bransch är att man vill hitta den heliga graalen för det som är 

statiskt. ’Nu ska vi göra såhär, så kommer vi göra i all framtid’. Det finns någonting mentalt i 

det där, och problemet är att så kommer det aldrig bli. […]Vi måste lära oss förhålla oss till 

förändring. […] Det får vara tillräckligt bra ibland, rätt kvalité istället för högsta kvalité. 

Människan har en tendens att alltid vilja finna det statiska. Jag vet inte om det är ett 

trygghetsbehov ibland. Det enda jag vet är att vi kommer inte göra som vi gjort tidigare i 

framtiden, men det kommer vi lista ut. - Intervju med Respondent 1, VD, 2016. 

!
Både från ledningshåll och från de övriga anställda framkommer att det finns en 

inställning till att det är en branschförutsättning att teknik och arbetssätt ständigt förändras, 

och att ett högt tempo är ett måste för att kunna slå sig fram i den höga konkurrensen. 

Samtidigt som många av respondenterna påtalar att detta genererar stress, ser de på det höga 

tempot och den snabba utveckligen som en självklarhet.  
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!
3.3.2 Förståelse av förändringsprocessen med programmatiska köp 

Många av de anställda kan komma att påverkas, och har redan påverkats av förändringen med 

programmatiska köp. När de anställda fick bedöma sin kunskap om programmatiska köp 

ansåg de flesta att de  i dagsläget låg på en medel- till hög nivå. Dock var denna skattning av 

kompetens ofta relaterad till sitt eget arbetsområde, det vill säga att de som inte arbetade 

primärt operativt med programmatiska köp skattade sin kunskap som medel till hög, men inte 

”hands on”. På frågan om de anställda tycker att det är viktigt att ha kunskap om den 

programmatiska köpprocessen svarade samtliga att det är jätteviktigt, och vissa sträckte sig så 

långt som att säga att det är helt avgörande. De programmatiska experterna fick även frågan 

om de ansåg att det var viktigt att hela byrån hade kunskap inom programmatics, och de 

ansåg att så var fallet. Framför allt eftersom att en generell kunskap om programmatiska köp 

underlättar experternas arbete, då projektledare och planerare som främst kommunicerar med 

kunden inte riskerar att utlova för mycket till kunden som sedan inte kan uppfyllas i 

praktiken.  

Jag ställde frågan huruvida de anställda ser mestadels positivt eller negativt på en ökad 

automatisering av annonsköp. Svaren jag fick var nästan uteslutande positiva, dock med 

inslag av negativ aspekter. Respondent 8, chefen för performance marketing - avdelningen 

uttrycker att hon tycker att utvecklingen är ”positiv, men framför allt inget man kan komma 

ifrån”. Hon utvecklar sitt resonemang genom att berätta: 

!
 Jag tycker att det är lite läskigt, det tycker jag. för att det är svårt att hänga med, att 

orka hålla sig uppdaterad med allt det nya. Och jag tror att i ett skede var det så att man 

skulle bli mer generalist och kunna mycket, men nu tror jag att vi kommer backa och bli 

väldigt specialiserade. - Intervju med Respondent 8, avdelningschef, 2016. 
!
Jag följer upp med att fråga om de kan känna sig hotade av den allt högre 

automatiseringen, och här blir svaren är övergripande nekande. De flesta anser att ja, 

programmatiska köp kommer att förändra arbetssättet och det kommer att bli mer och mer 

vedertaget, men att nej, de känner sig inte hotade i sin roll.  

!
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Jag skulle absolut säga att det är positivt men att det fortfarande krävs en mänsklig 

faktor och en hög human kunskap kring vad det är man gör för att styra de här 

automatiserade köpen så bra som det bara är möjligt. Sen tar det bort väldigt många 

människoled, som så klart effektiviserar det hela. - Intervju med Respondent 4, digital 

planerare, 2016 . 

!
En del anser sig ohotade på grund av att de anser att denna utveckling kommer att ligga 

långt fram i framtiden, medan andra anser att det kommer ge dem möjlighet att arbeta med 

mer kreativa kampanjer, exempelvis content marketing, ett område där automatiserade köp 

ännu inte kan användas: 

!
Displayannonsering kommer bli mer eller mindre automatiserad. Det finns ingen 

anledning till att det inte ska ske. Men vi måste komma på andra sätt att annonsera också, 

annars kommer våra jobb inte finnas kvar om allt kan göras med ett knapptryck. Men jag är 

inte orolig. Det har blivit jättestor skillnad från när jag kom in för 10 år sedan, men byråerna 

är fortfarande lika stora. Vi måste komma på fler kreativa sätt för att bli behövda från 

kunderna. - Intervju med Respondent 3, projektledare, 2016. 

!!
Jag bad även respondenterna reflektera över nackdelar med programmatiska köp. Flera 

av respondenterna påpekade att programmatiska köp är väldigt nytt, och att det därmed kan 

medföra vad de kallade för ”barnsjukdomar”, i form av exempelvis oseriösa företag och 

problem orsakade av för låg intern kompetens kring ämnet. Andra ansåg att ett problem med 

programmatiska köp är att det är en väldigt teknisk lösning som är svår att presentera till 

kund. Digitalchefen anser att det är svårt att hitta kompetenta människor som kan hantera 

systemet, samtidigt som de ska vara duktiga på att kommunicera det på ett lättförståeligt sätt 

till kunden. Ett tredje svar är att nackdelen med programmatiska köp är att det tappas viss  

kontroll över var budskapet hamnar, då placeringarna inte bokas manuellt. ”Man måste vara 

vaksam och se till så att en annons för Dennis Grillkorv inte hamnar bredvid en Aftonbladet- 

artikel om ett hus som brunnit ner”,  förklarar en av kampanjkoordinatorerna (Respondent 5, 

kampanjkoordinator/digital planerare, 2016). En sista nackdel som framkommer i svaren är 

att det kan förekomma så kallad ”ad-fraud”, eller robotklick som automatiskt klickar på 
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annonser utan att någon exponeras för dem. Detta gör att statistiken som ska skickas till kund 

blir opålitlig, vilket i sin tur gör att det blir svårt att ta betalt från kunden eftersom att det är 

osäkert huruvida kampanjen setts av en riktig person eller enbart exponerats för robotar.  

För att ta reda på hur de anställda förstår vidden av programmatiska köp som förändring 

klassat, ställde jag frågan huruvida de anser att intåget av automatiserade medieköp är ett 

paradigmskifte i branschen eller inte. Här skiljer sig svaren åt. Tre av respondenterna svarar 

ett rungande ja. Dessa tre är också tre av de personer med längst erfarenhet av branschen, och  

som sitter på höga positioner inom byrån. En av projektledarna med 17 års erfarenhet inom 

branschen svarar: 

!
Ja jag tycker det. Det har hänt jättemycket de senaste 10 åren, men det här 

programmatiska är ett helt nytt sätt att köpa på och det är det som gör att förändringen 

kommer att se annorlunda ut. […] det är väl mer ett hot mot sättet vi jobbat på och sättet 

mediebyråer varit uppbyggda, för att det är ett annat sätt att köpa, men jag tror nånstans att 

den förändringen som varit... ja det har gått fort men nu går det ännu fortare. Det vi sa till 

kunderna för ett år sedan, det gäller inte längre. Och det är jättekonstigt. […] Mediebyråer 

idag ser ut på ett visst sätt, och det kommer förändras. Vi kommer finnas kvar men det 

kommer inte se likadant ut. - Intervju med Respondent 3, projektledare, 2016.  

!
De övriga svarar att ja, det är ett skifte, men nej, inte ett så pass stort att det kan kallas 

paradigmskifte. Snarare är det en del i en ständigt föränderlig bransch. VD:n svarar att hon 

anser att det är ett stort skifte, men att branschen ständigt förändras och att förändring är en 

del av vardagen. Därför vill hon inte använda så storslagna ord som paradigmskifte: ”Det är 

ett stort skifte, men jag har sett stora förändringar förr. Tidigare var branschen präglad av 

TV, sen kom radio, sen det digitala. Vi måste lösa det, och det har vi gjort förr.” - Respondent 

1, VD, 2016 
!
En av experterna inom programmatiska annonsköp svarar: 

!
!
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”Nej jag skulle inte säga att det är ett paradigmskifte, eftersom att det hela tiden sker 

förändringar. Det som är dagens sanning är inte morgondagens sanning. När det kommer till 

online [förändras det] hela tiden. […] Nu är det programmatic, i morgon kan det vara något 

helt annat. Det som många pratar om är väl snarare att vi går från desktop till mobilt. Där 

har det varit ett paradigmskifte men nej, annars skulle jag se det [programmatics, förf.anm.] 

som en vanlig process.” Intervju med Respondent 7, konsult inom programmatiska 

annonsköp, 2016.   
!

Sammanfattningsvis skiljer sig förståelsen inför förändringen i och med 

programmatiska köp åt mellan de intervjuade, i det att de att vissa i högre utsträckning var 

villiga att se förändringen som ett paradigmskifte, medan andra ser förändringen som en del i 

en konstant föränderlig bransch. Det som är gemensamt är dock att samtliga anser att det är 

av absolut högsta vikt att ha kunskap inom fenomenet och att branschen befinner sig i ett 

stort skifte, om än olika inställningar till hur stort och avgörande skiftet är. 

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4. Teori 
Följande kapitel ger en redogörelse för det teoretiska ramverk som använts för att analysera 

studiens empiriska material. Teorin börjar med en övergripande diskussion om typer av 

organisatorisk förändring, för att sedan göra en redogörelse för förändringsmotstånd, och 

avslutningsvis belysa hur detta kan förebyggas med hjälp av meningsskapande processer och 

deltagande. 

!
!
4.2 Typer av organisatorisk förändring och förändringsmotstånd 
4.2.1 Episodisk och kontinuerlig förändring 

Weick & Quinn (1999) identifierar två olika synsätt på organisatorisk förändring. Dels finns 

den episodiska förändringen, vilken ser på organisatoriska förändringar som sällan 

förekommande och revolutionerande när de väl sker (Weick & Quinn, 1999). Detta synsätt 

har sin grund i ett macroperspektiv på organisationer, och ser att organisationer utför 

repetetiva handlingar, som då och då avbryts av en förändring (Weick & Quinn, 1999).   

Detta perspektiv appliceras främst på planerad organisationsförändring, vilken vanligen 

uppstår på grund av en specifik orsak, exempelvis externa faktorer så som teknologisk 

utveckling eller interna orsaker så som att viktiga aktörer inom företaget försvinner eller 

byter roll (Weick & Quinn, 1999). Episodiska förändringar förekommer ofta inom 

organisationer som ständigt balanserar mellan stabilitet och instabilitet, och är i hög 

utsträckning påverkade av sin omgivande miljö (Weick & Quinn, 1999). Episodisk 

förändring tenderar att vara långsam och det är sällan den implementeras till fullo. Inertia, 

löst översatt till ”tröghet” är ett begrepp som är centralt när det kommer till episodiska 

förändringar. Begreppet beskriver organisationers svårighet att anpassa sig lika snabbt som 

dess omgivning utvecklas. Detta kan påverkas av faktorer så som en djup företagsstruktur, en 

fast företagskultur, management och teknologi. En annan komponent inom episodisk 

förändring är synen på att förändring uppstår genom ersättning, inte genom att utveckla det 

som redan finns (Weick & Quinn, 1999). 

Istället för att se på förändring som episodisk och sällan förekommande, går det även att 

se förändring som kontinuerlig (Weick & Quinn, 1999). Kontinuerlig förändring inom 

organisationer är en syn på förändring som  pågående, evolverande och kumulativ (Weick & 
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Quinn, 1999). Med denna syn ses förändring som någonting som finns grundad i 

kontinuerliga uppdateringar av arbetsprocesser (Weick & Quinn, 1999). Genom att dessa 

små, ständiga uppdateringar pågår kan de på sikt leda till stora organisatoriska förändringar 

(Weick & Quinn, 1999). Detta synsätt är till skillnad från episodiska förändringar, grundade i 

ett microperspektiv, och antagandet om att förändring sker hela tiden överallt (Weick & 

Quinn, 1999). Organisationernas medlemmar ser på förändring som konstant, och beter sig 

utefter det. Stabilitet är en bedrift som organisationen strävar mot, men har svårt att uppnå. 

Organisationer som associeras med en kontinuerlig syn på förändring har ofta egenskaper 

som att de är byggda runt idéer om improvisation, översättning och lärande. En organisation 

byggd runt improvisation är en organisation som arbetar med kontinuerliga modifieringar av 

arbetssätt, och som improviserar eftersom att problem uppstår. (Weick & Quinn, 1999) Ofta 

har detta att göra med att aktiviteter utförs under ett kort tidsspann där planering och 

implementation sker samtidigt. Vanligtvis ersätter improvisation standardiserade procedurer 

inom nyutveckling, och tillsammans med ett utvecklat “organisatoriskt minne”, har det en 

positiv inverkan på effektivitet och kostnad (Weick & Quinn, 1999). En organisation som är 

byggd på idén om översättning, sätter aktören i fokus och betonar faktumet om att 

människors olika tolkning av problem, och deras olika sätt att agera utefter detta, vilket i sin 

tur kan leda till modifiering av arbetssätt och procedurer. Att en organisation är uppbygd 

kring idén om lärande innebär att lärandet i sig ingår i organisationens förändringsprocess. En 

organisation som har denna syn på lärande ser inte förändring som en reaktion på någonting 

negativt, utan ser som någonting som stärker existerande praktiker och kunskaper inom 

organisationen (Weick & Quinn, 1999). 

Företagskultur är ett viktigt nyckelord när det talas om kontinuerlig förändring. Detta på 

grund av att företagskulturen håller samman de många, små förändringarna, legitimerar icke-

konformitet och är positiv till händelser som förbättrar anpassningsbarhet i organisationen 

(Weick & Quinn, 1999). Företagskulturen håller samman en gemensam kunskapsbas inom 

organisationen som har internaliserats och blivit norm. Kultur bygger ett ramverk som 

begränsar och styr vad människor gör och hur de tolkar händelser. Att förändra kulturen, är 

att förändra organisationen. (Weick & Quinn, 1999) 

Till skillnad från episodisk förändring som karaktäriseras av tröghet, formalitet, struktur 

och ersättning, är nyckelkaraktäristiken i kontinuerlig förändring konstant 
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jämnviktsrubbning, dramatiska avbrott och ingen start- eller stoppunkt. Viktigt är även att 

inom kontinuerlig förändring ses inte små förändringar som någonting trivialt, utan någonting 

väldigt väsentligt. Inom episodisk förändring ses små förändringar ofta som någonting 

perifert som inte påverkar det stora hela, medan inom den kontinuerliga synvinkeln ses de 

små förändringarna som en del i att skapa en stor förändring. Ofta bortses det ifrån de små 

händelser som föregått och bäddat för en stor revolutionerande förändring, ett synsätt som 

förminskar vikten av små, kontinuerliga förändringar. Små förändringar är ofta det som bär 

fram till den verkliga förändringen, och är inte att förkasta, särkilt när de inträffar i företag 

som balanserar på gränsen mellan stabilitet och instabilitet (Weick & Quinn, 1999). 

Sammanfattningsvis karaktäriseras episodisk förändring av stora, revolutionerande och 

långsamma förändringar, medan kontinuerliga förändringar associeras med kvickhet och 

organisationers oförmåga att hålla sig stabila. Kontinuerlig förändring består av snabba 

proaktiva reaktioner till förhållanden som uppstår i organisationskontexten. (Weick & Quinn, 

1999) 

!
4.2.2 Förändringsmotstånd 

Elrod & Tippett (2001) ser på förändring som någonting ständigt förekommande 

organisationer. I sin artikel gör de en redogörelse för de främsta modellerna för människors 

hantering av förändring inom organisationer. Det som är återkommande i samtliga modeller, 

från och med Kurt Lewins klassiska förändringsmodell från 1951, fram till idag är att en 

regression i produktivitet och aktivitet nästan alltid förekommer i samband med 

organisatoriska förändringar (Lewin, 1951; Elrod & Tippett, 2001). Elrod & Tippett (2001) 

kallar detta för “dödens dal”, och detta ska illustrera den nedgång i kurvan av produktivitet 

som förekommer i inledningsfasen av förändringsprocesser. Enligt de modeller som Elrod & 

Tippett (2001) studerat finns nästan alltid en viss grad av förändringsmotstånd inbyggt i 

större organisatoriska förändringar. Det finns många olika diskussioner kring hur ett företag 

ska agera för att förebygga organisatoriskt förändringsmotstånd. Elrod & Tippett (2001) 

föreslår att ansvaret ligger hos ledaren. För att vara en effektiv förändringsledare, skriver 

Elrod & Tippett (2001) att ledare måste 1) förbereda sig på en oundviklig regression i 

produktivitet i början av förändringen 2) göra en adekvat förberedelse inför förändringen till 

organisationens intressenter (både interna och externa) för att förväntningar inte ska krocka 
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med verkligheten samt 3) agera guider till de som rör sig genom förändringsprocesssen så att 

de klarar av förändringen. För att minska tiden i fasen då organisationen befinner sig i 

“dödens dal”, bör ledningen se till att skapa förståelse och förbereda, kommunicera 

förväntningar, och motivera och stötta de anställda.  

!
4.3 Processer som förebygger förändringsmotstånd 
4.3.1 Meningsskapande i osäkra miljöer 

Weick (1995) skriver om sensemaking, vilket kan översättas till “meningsskapande” i 

organisationer, det vill säga hur organisationers medlemmar skapar mening av den 

information de får. Weick  (1969) beskriver målet i den organiserande processen som 

“upplösandet av osäkerhet i en miljö där aktörer har sammanlänkade beteenden som är 

inbäddade i relaterade processer” (Weick & Sutcliffe, 2005 s. 91). I en osäker företagsmiljö 

finns det många olika tolkningar som kan användas för enskilda händelser, vilket kan leda till 

förvirring i organisationen (Weick, 1995). Att reducera osäkerhet, eller att skapa mening är 

det centrala i organisationer. Människor organiserar för att skapa mening i osäkra situationer, 

och för att kunna förmedla denna mening vidare till sin omvärld för att skapa ordning. 

Meningsskapande är en process som är nödvändig när det uppstår situationer som uppfattas 

annorlunda än vad de förväntades vara, eller när det inte finns något uppenbart sätt att hantera 

dem. Ett exempel på detta är en förändringssituation. Kommunikation är en central 

komponent i den meningsskapande och organiserande processen. Kommunikation är en 

pågående process av att skapa mening inom olika situationer. Detta är den sociala process 

som får tyst kunskap att bli explicit, vilket är nödvändigt för att kunna sprida kunskap vidare 

(Weick, 1995). Tyst kunskap är kunskap som finns inuti individen, exempelvis internaliserade 

normer och regler, medan explicit kunskap är kunskap som går att dela genom exempelvis 

tal, skrift eller andra konkreta kommunikationssätt (Weick, 1995). Att göra tyst kunskap 

explicit är därmed att göra den användbar i organisationen, genom att dela förståelse för att 

upphäva osäkra situationer. Detta görs genom att kontinuerligt kommunicera internt inom 

organisationen för att skapa gemensamma tolkningar av olika situationer. Weick (1995) 

lägger fram sju huvudsakliga komponenter som präglar den meningsskapande processen: 

!
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1. Hur vi ser på oss själva och organisationens identitet. Identitet är ett komplext begrepp 

som förändras beroende på kontext (Weick, 1995). En människas sociala interaktioner 

hjälper till att skapa identitet eftersom att vi tar in externa åsikter om oss själva och 

genom de skapar vår identitet (Weick, 1995). Identitet handlar inte bara om individen 

utan även om organisationen. Sättet som organisationen framstår och ses på av externa 

aktörer, speglar sig på dess medlemmar och påverkar hur de ser på situationer som 

uppstår. På så sätt är identitet en del i meningsskapandet av situationer som uppkommer 

inom organisationer. (Weick, 1995)	

2. Vi tolkar händelser i retrospektiv. För att skapa mening av vad som har passerat, väljer 

vi ut vad i händelsen som vi fokuserar på. Detta styr i sin tur vad vi väljer att se som 

viktigt i en händelse. Individuell tolkning av passerade händelser spelar roll i att skapa 

mening i vad som hänt, och olika personer kan se på samma händelse på många olika 

sätt. Utfallet av händelsen spelar stor roll i hur vi tolkar en händelse i retrospekt. Har 

händelsen fått ett bra utfall, väljer vi ut att titta på delar som bidragit till det positiva 

utfallet, medan om det blivit negativt väljer vi att fokusera på de aspekter av händelsen 

som gått fel. I och med detta lämnar vi ute stora delar av händelsen och tolkningen och 

det framtida agerandet kan därmed bli felaktigt. (Weick, 1995)	

3. Vi skapar situationer genom agerande. Sättet vi tolkar och sedermera agerar på händelser 

är en del i att skapa miljön som vi befinner oss i. Därmed spelar individens tolkning och 

dess agerande utifrån denna tolkning stor roll i hur utfallet av en händelse blir. Att en 

person har en korrekt tolkning av en situation blir därmed viktigt då agerandet på 

tolkningen styrs av meningen som individen lyckats skapa. Finns flera konkurrerande 

meningar och därmed tolkningar på korrekt agerande, riskerar konflikter att uppstå i den 

sociala kontexten (Weick, 1995). Det är därför av högsta vikt att kontinuerlig 

kommunikation förekommer i organisationen och att tyst kunskap görs explicit mellan 

individer för att skapa en högre grad av gemensamma tolkningar av situationer för att 

minska osäkerhet och underlätta ett gemensamt agerande. (Weick, 1995)	

4. Meningsskapande är en social process. Genom att agera utifrån hur de personer runt 

omkring oss beter sig, hur vi kommunicerar med dem och hur vi skapar mening utifrån 

vad de gör, formar det sociala också meningen vi skapar av situationer. Det handlar alltså 

inte enbart om individens personliga tolkning, utan vi utgår till mångt och mycket utifrån 

!32



hur personer i vår sociala närhet har tolkat och agerar på en situation, och detta formar i 

sin tur vårt individuella meningsskapande. (Weick, 1995)	

5. Meningsskapande är pågående och har ingen start eller stopp. Människor befinner sig 

ständigt  mitt i komplexa situationer, och därmed är de också ständigt i en process av att 

skapa mening av olika händelser i sin miljö. (Weick, 1995)	

6. Fokus på extraherande av ”cues” - Meningsskapande tenderar att gå snabbt, och vi är 

ofta mer fokuserade på att se produkten av en händelse, snarare än processen. Detta görs 

genom att välja ut vilka delar av ett fenomen man fokuserar på. Vi extraherar utvalda 

delar av situationer som gör att vi förstår dess mening. Situationskontexten påverkar i 

hög grad vilka delar av en situation som kommer extraheras. (Weick, 1995)	

7. Meningsskapande fokuserar på vad som är rimligt snarare än korrekt; ”A reasonable 

position to start from in studies of sensemaking is to argue that accuracy is nice, but not 

necessary” (Weick, 1995 s. 56). En totalt korrekt uppfattning och tolkning av en situation 

är ovanligt förekommande, och ofta nöjer vi oss med att gå på en förståelse som är 

rimlig, för att snabbt kunna skapa ordning i situationen. Meningsskapande har en relativ 

inställning till sanningen, vilket inte behöver vara någonting negativt, då ett konstant 

sökande efter det som är 100% sant skulle vara tidsödande och skapa inertia - tröghet. 

(Weick, 1995)	

För att göra en tydligare sammanställning av hur de sju delarna inom meningsskapande 

hänger ihop illustrerats detta med Weicks (2005) egna ord: 	

 Viewed as a significant process of organizing, sensemaking unfolds as a sequence in which 

people concerned with identity in the social context of other actors engage ongoing 

circumstances from which they extract cues and make plausible sense retrospectively, while 

enacting more or less order into those ongoing circumstances.  (Weick & Stuttcliffe, 2005 s. 

409.)	

4.3.2 Deltagande i förändringsprocesser 

En viktig strategi för att överkomma förändringsmotstånd är anställdas deltagande 

(Armenakis & Harris, 2002; Stohl & Cheney, 2001). Anställdas deltagande i organisatoriska 

beslut har på senare tid blivit mer regel än undantag, och är ett led i en företagskultur som 
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förespråkar en platt organisation och organisatorisk demokrati (Stohl & Cheney, 2001). 

Däremot menar Stohl & Cheney (2001) att en demokratisk organisationsstruktur inte 

nödvändigtvis behöver förutsätta att aktivt deltagande bland de anställda förekommer.  Ur ett 

kommunikationsperspektiv utgörs deltagande av interaktioner mellan individer eller grupper, 

vilket resulterar i gemensamma sammanlänkningar som genomsyrar de traditionella 

hierarkiska relationerna mellan chefer och anställda (Stohl, 1995). För att deltagande ska 

uppstå krävs medel utöver de vanliga arbetsrelaterade aktiviteterna. Det krävs att 

organisationen aktivt utför aktiviteter som tillåter anställda att identifiera sig med de 

organisatoriska målsättningarna och att ge anställda makt att inverka i beslutsfattande av den 

typen som vanligtvis är exklusivt för chefer, samt att delta i konversationer gällande 

strategiska frågor kring organisationens styrande (Stohl & Cheney, 2001).  I organisationer 

där aktivt deltagande utspelas, kan det förväntas att en högre grad av kommunikation äger 

rum (ibid). En viktig förutsättning för deltagande är därmed att kanaler för att uttrycka denna 

kommunikation finns och ställer därmed ett högt krav på att organisationen arbetar aktivt 

med att underlätta kommunikation mellan anställda (ibid).  

Armenakis & Harris (2002) hävdar att aktivt deltagande i en förändringsprocess är en av de 

mest effektiva strategierna för att förebygga ett förändringsmotstånd då detta leder till att de 

anställda tar till sig förändringen genom “learning by doing”. Armenakis & Harris (2002) 

identifierar tre typer av deltagande i förändringsprocessen, 1) successivt deltagande 2) 

observerande lärande och 3) deltagande i beslutsfattande. Att på olika vis inkludera de 

anställda i förändringsprocessen sänder ut signaler om att ledningen litar på de anställda och 

deras kompetens, och kan skapa en genuin känsla av partnerskap och lojalitet mellan 

anställda och ledning, vilket underlättar en förändringsprocess. 

 Armenakis & Harris (2002) talar även om vikten av hantera information, vilket 

refererar till processen att använda interna och externa källor för att ge information kring 

förändringen (Armenakis & Harris, 2002). Denna information kan ibland innehålla element 

av aktivt deltagande, och på så sätt förespråka “learning by doing”. Ett meddelande som 

kommer från fler än en källa ses generellt sett som mer trovärdig. Detta gäller särskilt då 

informationen kommer från en extern källa utifrån organisationen (Armenakis & Harris, 

2002). Den interna information kan bestå i allt från mailutskick som handlar om aktuella 

nyheter inom branschens utveckling, till att dela interna dokument som visar på hur 
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företagets ekonomiska status ser ut för att visa på transparens och tillit. Den   externa 

informationen kan till exempel bestå i att företaget bjuder in externa talare som informerar 

om hur olika omvärldshändelser kan komma att påverka organisationen eller konsulter som 

uttrycker sin expertis angående ett ämne. (Armenakis & Harris, 2002) 

!
4.4 Sammanfattning av teori 
Det finns två olika sätt att se på förändringar inom organisationer, antingen som episodiska 

och sällan förekommande, eller som kontinuerliga och ständigt förekommande. Hur en 

organisation väljer att se på förändringar är någonting som också påverkar hur de uppfattar 

och hanterar förändring. Förändringsmotstånd är någonting som vanligtvis förekommer inom 

organisatoriska förändringar, och en regression i produktivitet i relation till förändringar 

förekommer nästan alltid inom företag. För att skapa mening, och därmed förståelse kring 

förändringar används olika meningsskapande processer som kan hjälpa till att förebygga 

förändringsmotstånd. Kommunikation individer emellan är av högsta vikt för att explicitgöra 

kunskap och öka gemensam förståelse inom organisationen.   En viktig komponent inom 

förebyggandet av förändringsmotstånd är att de anställda känner sig delaktiga i 

förändringsprocessen, för att de anställda dels ska känna sig lojala mot organisationen och 

även för att de ska förstå sin roll i förändringen. Deltagande förutsätter att en hög grad av 

kommunikation inom företaget äger rum och att kommunikation aktivt underlättas och 

förespråkas på ledningsnivå. Dessa teorier kommer att användas för att besvara 

frågeställningarna, först en mer övergripande analys av vilken typ av förändring som 

förekommer i organisationen, vilket sedan kommer hjälpa mig att analysera hur mening 

skapas i organisationen. Detta kommer i sin tur att leda mig in på mer konkreta exempel på 

hur organisationen förebygger förändringsmotstånd via kommunikation i olika 

deltagandeprocesser.  

!
!
!
!
!
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5. Analys 
Under denna rubrik ryms analysen av det empiriska materialet, som utifrån det 

teoretiska ramverket ämnar skapa förståelse kring de observerade fenomenen och svara på 

studiens forskningsfrågor.  

!
!
5.1 Ett företag i kontinuerlig förändring 
Företaget befinner sig i en konstant föränderlig miljö som ständigt utvecklas. I intervjuerna 

och observationerna framkommer att företaget befinner sig i en bransch där ständig 

förändring är rådande och där konkurrensen är hög, vilket leder till att snabb och kontinuerlig 

förändring är en förutsättning för överlevnad. Företagskulturen förespråkar konstant 

förändring och de anställda ser på förändring som någonting som är nödvändigt och naturligt. 

Både på ledningsnivå och bland övriga medarbetare har jag funnit denna inställning. Enligt 

Weick & Quinns (1999) definition kategoriseras detta företag som en organisation som 

majoriteterna av tiden följer en kontinuerlig förändringsmall. Detta på grund av avsaknad av 

de nyckelkaraktärer som kännetecknar en organisation i episodisk förändring, så som inertia 

(tröghet) och formell dokumentation av processer (Weick & Quinn, 1999).  Istället passar 

organisationen väl in på Weick & Quinns (1999) beskrivning av en organisation i 

kontinuerlig förändring, vilket präglas av kvickhet och konstant förekommande, små 

förändringar som inte föregås av en formell förändringsprocess (Weick & Quinn, 1999).  

Faktumet att beslut inom företaget fattas ad hoc och eftersom att problem uppstår, tyder 

på att de handlar genom vad Weick & Quinn (1999) definierar som improvisation. En 

organisation byggd runt improvisation låter ofta ad hoc- beslut ersätta en normaliserad 

förändringsprocess, någonting som bekräftas av VD:ns påstående att hon ogillar dokument, 

och att de flesta förändringar som skett i företaget beslutats snabbt genom verbal 

kommunikation. Att bygga en organisation på idén om improvisation innebär att ad hoc- 

reaktioner på situationer som uppstår ersätter en formell förändringsprocess. I denna 

organisation är snabb problemlösning ett normalt sätt att hantera hastigt uppkomna 

situationer, och att ”släcka bränder” hör till de dagliga arbetsuppgifterna. Detta leder till att 

utfallet av förändringen formas eftersom att problemen uppstår, och sättet de anställda 

reagerar på situationer kommer att forma hur utfallet av förändringen på sikt kommer att bli. 
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Detta kan härledas till det som Weick & Quinn (1999) skriver om översättning. De anställda 

utgår ifrån sin egen tolkning när de fattar beslut, och blir på så vis medskapare av sin egen 

miljö. Detta gör det extra viktigt att de anställda har en gemensam förståelse för hur 

programmatiska köp fungerar. Den gemensamma förståelsen underlättas av ett kontinuerligt 

kommunikativt arbete och en ständig dialog mellan anställda och ledning, samt externa 

aktörer (Weick, 1995). Det kommunikativa arbetet består till stor del av de många interna och 

externa möten som förekommer nästan dagligen, där både små och stora frågor avhandlas 

och diskuteras via en face- to -face interaktion anställda och chefer emellan. Enligt Stohl & 

Cheney (2001) är hög tillgänglighet till kommunikationmöjligheter en förutsättning för att 

bygga en känsla av delaktighet inom organisationen, någonting som är en förutsättning för att 

förebygga förändringsmotstånd (Stohl & Cheney, 2001). Eftersom att företaget är måna om 

att det förekommer en konstant utbildning av de anställda, arbetar de med att skapa en 

gemensam förståelse för fenomenet. Utbildning ses inte som ett tecken på svaghet och 

bristande kunskap, utan någonting som hjälper till att utveckla organisationen, vilket går i 

linje med det Weick & Quinn (1999) menar är karaktäristiskt för en organisation som följer 

en kontinuerlig förändringsmall. Under utbildningstillfällena tillåts och uppmuntras alltid en 

öppen dialog mellan utbildaren och deltagarna, vilket gör att en tvåvägskommunikation ofta 

förekommer. Att tillåta öppenhet och kommunikation är en viktig del i att skapa gemensam 

tolkning av osäkra situationer och därmed ett gemensamt agerande mellan de anställda 

(Weick, 1995).  

Gemensam förståelse är viktigt för att skapa en gemensam tolkning och därmed 

effektivt beslutsfattande i samband med improvisation (Weick & Quinn, 1999). Detta 

eftersom att en gemensam förståelse av ett fenomen underlättar för ett gemensamt agerande i 

relation till uppstående situationer, vilket i sin tur underlättar för en smidig övergång från en 

dåvarande situation till en nuvarande situation (Weick, 1995). Under intervjuerna framkom 

dock att den personliga inställningen till hur omfattande intåget av programmatiska köp är 

skiljer sig åt de anställda emellan. Tre av respondenterna anser att förändringen är ett 

paradigmskifte och en revolutionerande förändring. De personer på företaget som har denna 

ståndpunkt förutspår att programmatiska köp kommer att förändra mediabyråbranschen i 

grunden, och på sikt skapa helt nya förutsättningar för deras framtida arbetsklimat. De ser 

alltså på förändringen mer som av episodisk karaktär (Weick & Quinn, 1999). Det går inte att 
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se ett tydligt mönster angående vilka roller på företaget som sitter på denna ståndpunkt, då 

den kommit från personer med olika hög expertis om området programmatiska köp. Det 

verkar alltså inte finnas ett samband mellan yrkesroll och syn på förändringen. Majoriteten av 

respondenterna har svarat att de ser på förändringen som en del i ett konstant föränderligt 

arbetsklimat, och har alltså en mer kontinuerlig syn på förändringen.  Det som går att se är att 

de  som anser att programmatiska köp endast är en  del i den ständiga branschförändringen, 

och inte ett paradigmskifte är överrepresenterat i den grupp som har befunnit sig i branschen 

kortast tid. Att VD:n delar denna ståndpunkt spelar in i det att hon ofta är den som för talan 

för företaget, och som kommunicerar ut  företagets budskap till både interna och externa 

intressenter. Således kan detta leda till att hennes ståndpunkt blir ledande i organisationen, 

och att detta särskilt influerar de yngre och nyare medarbeterna, medan de mer erfarna 

medarbetarna formar sin egen uppfattning.  

Sammanfattningsvis går det att se indikationer på att majoriteten av organisationen ser 

på förändringen som kontinuerlig, medan en minoritet ser på den som en episodisk 

förändring (Weick & Quinn, 1999). Om de anställda har skilda åsikter om hur stor inverkan 

förändringen har, och vad den kommer att innebära för deras yrkesroll, kan detta tyda på att 

de inte har lyckats tillräckligt med sin kommunikation. Att misslyckas med kommunikation 

är misslyckas med att skapa gemensam mening och därmed eliminera osäkerhet i 

organisationen (Weick, 1995). Detta trots att en öppen dialog inom företaget ofta förespråkas 

och underlättas via en mängd olika kommunikationsmöjligheter i form av möten, e-mail, 

telefonsamtal och utbildningar. Detta kan bero på att en dialog kring hur stor inverkan på 

framtida yrkesroller i och med programmatiska köp inte förekommer, utan att det främst 

handlar om en dialog kring det som händer här och nu. För att eliminera osäkerhet i 

organisationen skulle en ökad kommunikation kring framtiden kunna förekomma, men detta 

går emot den generella attityden kring företagets ”ad hoc” - mentalitet, och att ta saker och 

ting som de kommer.  

!
5.2 Meningsskapande i förändringsprocessen 
Som Weick (1995) skriver, är meningsskapande en process med 7 komponenter. Weicks 

(1995) identitetsbegrepp går att applicera både på individuell och organisatorisk nivå, och har 

gestaltats på olika sätt under observationsperioden. De anställda anser sig befinna sig i en 
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företagskontext som förutsätter förändring. Kontexten speglar av sig på hur de anställda 

uppfattar sig själva inom organisationen, och blir därmed styrande i deras identitetsbyggande. 

Att befinna sig i en kontext där samtliga runt omkring ser på förändring som någonting 

positivt, gör att de deltagande i organisationskontexten ser sig själva som individer som bör 

vara anpassningsbara och vana vid förändring. Detta kan illustreras av citatet från företagets 

VD som förekom i uppsatsens inledande problematisering ”[…]gillar man inte förändring 

kan man inte arbeta i den här branschen”. Detta tyder på att många av de som arbetar i 

organisationens identitet sammanfaller med denna inställning.  

 Många av respondenterna menade att de inte är oroliga för intåget av programmatiska 

köp, eftersom att de varit med om liknande förändringar förr. Därmed hjälper de till att skapa 

mening kring förändringen genom retrospektiv. De som har synsättet att organisationen 

befinner sig i kontinuerlig förändring är även mindre benägna att se förändringen som ett hot. 

Detta eftersom att de drar paralleller till vad som tidigare hänt, då saker och ting har gått bra.  

Detta kan exemplifieras med VD:ns citat: ”Det är ett stort skifte, men jag har sett stora 

förändringar förr. […] Vi måste lösa det, och det har vi gjort förr.” De respondenter som 

uttrycker att förändringen är mer av episodisk art, mer av ett revolutionerande 

paradigmskifte, är också de respondenter som är mest skeptiska till förändringen, och 

uttrycker viss oro. I och med att de inte vill dra paralleller till vad som hänt förr, och därmed 

har svårigheter att se förändringen som liknande någonting som de klarat av tidigare, har de 

svårare att skapa mening i förändringen och därmed blir deras osäkerhet högre. De som ser 

förändringen som kontinuerlig, har skapat mening av situationen och dragit paralleller till 

tidigare händelser - vilket gör att de känner att de har koll på situationen och därmed inte 

känner sig lika osäkra.  

Som tidigare nämnts bygger individernas tolkning av situationen på hur de sedermera 

agerar i förhållande till förändringen. Detta agerande är en del i att skapa den miljö som de 

befinner sig i. Det huvudsakliga agerandet i samband med intåget av programmatiska köp är 

att de anställda försöker anpassa sig och använda det nya köpsättet. Detta är å ena sidan 

påbjudet från ledningshåll, men de anställda har också möjlighet att välja till vilken grad de 

vill anpassa sig till köpförfarandet eller inte. Hade de agerat mer motsträvigt, hade problem i 

samband med förändringen uppstått. Hur de valt att agera har mycket att göra med den 

organisatoriska kontext inom vilken de befinner sig. Att företaget befinner sig i en kontext 
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där kontinuerlig förändring förekommer och uppmuntras, samt där utveckling ses som 

någonting positivt, har troligtvis spelat in i deras val att agera som de gör. Här kommer även 

den sociala kontexten in. De ständigt förekommande interna mötena samt den öppna 

kontorsmiljön, gör att det sociala samspelet mellan de anställda är ständigt pågående.  Det är 

väldigt vanligt att de anställda tar hjälp av varandras kompetenser relaterat till olika områden, 

och genom diskussioner som uppstår skapas  mening kring förändringen i och med att 

kommunikation externaliserar implicit kunskap. Sättet de anställda pratar om 

programmatiska köp - som att det är den största och viktigaste nya utmaningen i företaget - 

gör att de agerar utifrån den sociala kontexten (Weick, 1995).  

Företaget ramar in frågorna kring programmatiska köp på ett visst sätt genom att 

extrahera ”cues”. Genom att ledningen ofta påminner om att programmatiska köp är ett led i 

att anpassa sig till en allt mer digitaliserad miljö, gör att dessa frågor kring förändringen blir 

de huvudsakliga argumenten för att anpassa sig till förändringen. Ett alternativt sätt att se på 

utvecklingen skulle exempelvis kunna vara faktumet att intåget av programmatiska köp 

riskerar att avhumanisera köpprocessen, eller att fokusera mer på de problem som kan uppstå 

i samband med programmatiska köp. Dessa problem förekommer i de anställdas medvetande, 

vilket framkommer genom intervjuerna, men de är inte det huvudsakliga fokuset. Genom att 

välja att kommunicera förändringen som ett led i en positiv digital utveckling, hjälper de 

anställda att skapa positiv mening med förändringen. Åter igen påverkar kontexten vad som 

kommer extraheras för att skapa mening med processen. I denna situation utgörs kontexten 

av en organisation i föränderlig miljö, med individer som är positiva till förändring och 

digitalisering. Hade kontexten varit annorlunda, exempelvis att företaget sällan utstod 

förändringar, skulle situationen troligtvis se väldigt annorlunda ut och de påverkade skulle se 

en helt annan mening med förändringen.  

Att se på en företeelse som rimlig, snarare än 100% korrekt är vanligt när företagsledare 

skapar mening med situationer. I denna organisation illustreras detta på ett tydligt sätt genom 

ett citat av VD:n som säger att slutprodukten behöver vara ”[…] tillräckligt bra ibland, rätt 

kvalité istället för högsta kvalité”. Många ledare vill inte kännas vid att de har denna 

utgångspunkt, även om så ofta är fallet (Weick, 1995). I denna organisation är det synsättet 

explicit och uttalat från dess ledare, vilket kan vara ett led i att denna syn också avspeglat sig 

på de övriga anställda i organisationen. Därmed blir det inte viktigast att ha full kontroll över 
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allt som händer, utan tillräckligt bra koll för att kunna skapa ett tillräckligt bra resultat, 

snabbt. Detta återgår också till idén om att organisationen är improvisationsdriven, att beslut 

som fattas inte fattas med utgångspunkt i en fullständigt tydlig bakgrund, utan att problem 

löses eftersom att de uppstår. VD:n upprepar vid ett flertal tillfällen vikten av att föra en 

öppen dialog och kommunicera aktuella händelser, vilket förekommer vid de många interna 

möten som förekommer. Att föra denna öppna dialog och kommunikation för att försöka 

skapa ordning i oklara situationer går i linje med Weicks (1995) idé om att  social interaktion 

och gemensam tolkning skapar en bättre förutsättning för att skapa mening.  

!
5.3 Deltagande underlättar förändringsprocessen 
Bristen på förändringsmotstånd i organisationen är påtaglig, detta trots att förändringen inte 

haft en formaliserad plan, någonting som ofta förespråkas i traditionell 

förändringskommunikation (Armenakis & Harris 2002; Lewin, 1951). De anställda uttrycker 

en medvetenhet kring att problem och osäkerhet finns kring intåget av programmatiska köp, 

men trots detta är samtliga positiva till utvecklingen, och ingen har uttryckt att de sätter sig 

emot utvecklingen, varken under intervjuerna eller observationerna. Förutom att 

företagskontexen driver meningsskapandet kring förändringen, skulle en del av orsaken till 

detta också kunna vara att de anställda är så pass väl utbildade och insatta i branschens 

situation att de inte går igenom det initiala steget med osäkerhet och ifrågasättande av 

förändringen. Ett led i att förklara detta är att dra paralleller till organisationens syn på 

förändring som kontinuerlig. Företaget är som tidigare konstaterats “byggt på lärande”, det 

vill säga att de ser lärande och utbildning som en del i att utveckla organisationen och 

förbättra sina kunskaper (Weick & Quinn, 1999). De använder sig av den interna 

kompetensen som de olika specialisterna besitter för att informera och utbilda de anställda. 

Genom att låta de anställda vara en del i att föra fram information till organisationen, tillåter 

organisationen de anställda att känna delaktighet i utvecklingsprocessen, något som enligt 

Arimenakis & Harris (2001) är viktigt för att förebygga förändringsmotstånd. Att denna 

kunskapsspridning till stor del består i fysiska möten, och därmed genom en direkt face-to-

face interaktion, underlättar för de inblandade att ge direkt, konkret och tydlig feedback, 

något som är viktigt när det gäller förståelse och meningsskapande i situationer (Weick, 

1995).   
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Ledningen har även en tillit till att de anställda tar sitt individuella ansvar att tillskansa 

sig den kunskap som är nödvändig för att företaget ska kunna utvecklas. Enligt Armenakis & 

Harris (2002) är att påvisa tillit ett sätt att bygga lojalitet hos de anställda, och på så vis 

minska motsättningar i organisationen. I den studerade organisationen förutsätts det att de 

anställda tar stort individuellt ansvar, både när det gäller att fatta beslut relaterat till kunder, 

samt när det gäller att ta till sig ny kunskap. Informationsersättningen finns där som en 

motivation för att de anställda ska ta sig tid att göra detta, men i övrigt är det upp till 

individen själv att faktiskt sköta sin personliga kompetensutveckling, då få av ”dragningarna” 

och andra utbildningstillfällen är obligatoriska. Att ledningen låter de anställda ta detta 

personliga ansvar och  på så vis illustrerar tillit, kan göra att de anställda känner sig som en 

viktig del i organisationens tillväxt, någonting som VD:n även ofta i olika sammanhang 

påpekar att de är.  

En annan viktig komponent i utbildningen är att organisationen till stor del använder sig 

av externa aktörer och intressenter för att sköta och styra förändringskommunikationen.  

Mediedragningarna, lunchmötena, frukostseminarierna, mailutskicken och andra liknande 

aktiviteter är en del av organisationens vardag och det är ett naturligt inslag att externa 

intressenter kommer med input på deras arbetssätt och roll i branschen. Företaget är således 

väldigt sammanlänkat med sin miljö, och sina externa intressenter. Att inkludera externa 

aktörer för att föra fram ett förändringsbudskap är någonting som kan underlätta för att ge 

legitimitet till en förändring (Armenakis & Harris, 2002). Faktumet att externa aktörer inom 

branschen går ut och berättar för företaget att de också anser att det är viktigt att fokusera på 

programmatiska köp, legitimerar att den studerade mediebyrån också fortsätter att göra det. 

Eftersom att mediebyrån är så pass sammanlänkad och beroende av många externa 

intressenter, gör detta också att kravet på anpassning till branschens utveckling blir högt, och 

att behovet av att lyssna på externa intressenter blir stort. Att det oftast enbart är delar av 

byrån som deltar i dragningar, och sedan förväntas förmedla ut informationen till övriga 

byrån, gör att byrån blir beroende av att de anställda tar sitt ansvar att förmedla kunskap, 

vilket leder till att de blir delaktiga i skapandet av viktig informationsspridning i företaget. 

Detta är ett också ett viktigt led i att känna delaktighet i beslutsprocesser. Denna spridning av 

kunskap förutsätter gemensamma kommunikationskanaler som underlättar kontakt med hela 

organisationen, framför allt genom e-mail och tillgång till den gemensamma servern. Detta 
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går i linje med Stohl & Cheney (2001), som menar att deltagande förutsätter en hög grad av 

möjlighet till kommunikationskanaler. På företaget möjliggörs kommunikation genom en rad 

olika kanaler, och underlättas med hjälp av både en öppen kontorsmiljö samt flera 

elektroniska resurser som underlättar en kontinuerlig spridning av implicit kunskap inom 

organisationen (Stohl & Cheney, 2001).  

!
6. Sammanfattning och slutsatser 
Företaget som studien bedrivits på befinner sig i en branschförändring som kan komma att 

förändra många av de dagliga rutinerna och arbetssätten för de anställda. På grund av att 

organisationen karaktäriseras av  kontinuerlig förändring är det svårt att se att en konkret 

förändringsprocess startats och avslutats, utan den pågår och utvecklas hela tiden. Detta är 

enligt Weick & Quinn (1999) typiskt för organisationer som bygger på kontinuerlig 

förändring.  Trots detta har få tendenser till förändringsmotstånd uppkommit under studien av 

företaget. Enligt analysen jag gjort med utgångspunkt i teorier om organisationsförändring, 

ser jag att  detta kan ha flera orsaker, och kanske mest troligt vara en kombination av dessa 

saker. Företaget som sådant har en inneboende företagskultur som förespråkar förändring och 

nytänkande, samt har ett konstant snabbt tempo. Detta går i linje med Weick & Quinns 

(1999) identifiering av en organisation som har en syn på förändring som kontinuerlig, 

snarare än episodisk. De anställda är vana att improvisera fram snabba lösningar som uppstår 

dagligen. Små, konstanta förändringar är en del av den inneboende organisationsstrukturen, 

och samtliga medarbetare samt ledningen har syn på förändring som någonting oundvikligt 

och många gånger positivt. Traditionella förändringskommunikationsteorier förespråkar ofta 

en formell och planerad förändring, där ledningen spelar en stor roll i att kommunicera 

förändringsbudskapet och skapa förståelse mellan de anställda. Det studerade företaget har 

inte följt denna traditionella mall, utan har implementerat förändringen snabbt och utan 

formella styrdokument. Trots detta går det att se att organisationen till mångt och mycket har 

en  gemensam grund och en gemensam inställning till förändringen. 

Jag har funnit att det inom organisationen pågår ett ständigt arbete med att försöka 

skapa mening i förändring utifrån olika sociala och organisatoriska kontexter. Företagets 

externa och interna miljö bidrar till individernas identitetsskapande, och deras dagliga sociala 

interaktioner bidrar till att de uppfattar förändring som någonting oundvikligt och positivt. 
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Många av de anställda väljer att förstå förändringen genom att dra paralleller till tidigare 

förändringar som de genomgått och på så vis genom retrospektiv skapa mening av den nya 

situationen. När programmatiska köp diskuteras i organisationen tas framförallt positiva 

aspekter upp, medan de negativa får en mer sekundär roll. Till största del i företaget 

kommuniceras det i positiva ordalag om digital utveckling och anpassningsbarhet. Detta 

hjälper till att rama in förändringen som ett positivt skeende. 

Förändring kommuniceras framför allt genom en kontinuerlig utbildning av de 

anställda. Intern och extern utbildning är ett av de huvudsakliga sätten som organisationen 

arbetar med att inkludera sina anställda. Genom att de anställda själva får hjälpa till att 

utbilda sina kollegor, gör detta att de bidrar till att skapa förståelse i organisationen kring 

förändringen och därmed känna delaktighet i processen. Kommunikationskanalen som 

föredras och även underlättas av den fysiska utformningen av  kontorsmiljön är face-to-face 

kommunikation. De ofta förekommande interna mötena där VD:n kommunicerar direkt till 

sina anställda kring pågående skeenden i branschen bidrar även detta till att de anställda får 

känna delaktighet i vad som händer i företaget. Lojalitet byggs från ledningens håll genom att 

ge de anställda stort personligt ansvar att själva ta egna beslut och att införskaffa nödvändig 

kunskap kring förändringen. Lojalitet är en viktig grundsten i att känna delaktighet och 

förebygga förändringsmotstånd. 

!
!
!
!
!
!
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!
!
!
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7. Diskussion 
I den utförda studien av mediebyrån har det framkommit att förändring och reaktionerna 

därpå i hög grad är beroende av företagets externa miljö. I och med att det rådande 

paradigmet inom branschen är att högt tempo och konstanta förändringar och anpassningar är 

ett krav för överlevnad, reflekteras detta också på organisationen och hur dess medlemmar 

uppfattar förändring. Medlemmarna i organisationen blir tvungna att skapa mening i 

förändringen för att kunna ta den till sig, och ett led i detta är att de känner sig välutbildade 

och delaktiga, och därmed införstådda med förändringen. En ytterligare förklaring till 

organisationens generella positiva inställning till förändring och anpassningsbart är att 

personer som tycker om förändring vänder sig till denna bransch, medan individer som inte 

tycker om ett högt tempo och snabba förändringar inte gör det. Detta skulle innebära att en 

stor del av organisationen består av individer som har väldigt anpassningsbara personligheter, 

någonting som skulle kunna utgöra ytterligare en förklaring till varför förändringsmotståndet 

i organisationen är så lågt. Everett Rogers gav 1962 ut en numera välciterad bok vid namn 

”Diffusions of innovations”, inom vilken han kategoriserade olika typer av individer som är 

olika snabba på att ta till sig nya innovationer (Rogers, 1962). Han identifierar en typ av 

individ som han kallar early adopters, vilka kännetecknas av att de är snabba på att ta till sig 

ny teknik och är anpassningsbara till en föränderlig miljö. En potentiell förklaring till den 

studerade byråns förvånansvärt positiva inställning till förändring, skulle kunna ha att göra 

med att de personer som utgör organisationen är just early adopters och därmed individer 

som i sin natur tycker om förändring. Detta skulle innebära att det inte endast är 

företagskultur, miljö och en meningsskapande internkommunikation som bidrar till det låga 

förändringsmotsåndet, utan att de enskilda individerna i högsta grad är delaktiga i att skapa 

denna inställning, och därmed påverka sin miljö på grund av sina handlingar-  i linje med 

Weicks (1995) idéer om att agerande skapar situationer. I och med att branschen eventuellt 

utgörs av denna typ av individer, finns få ”bromsklossar” som kan stoppa upp det hastigt 

eskalerande tempot i branschen. Detta kan vara en viktig förklaring till varför 

mediebranschens utveckling tillåts gå så pass snabbt som den gör.  

!
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8. Kritik av studien 
Även om ett förändringsmotstånd i dag inte kunnat utrönas är 10 veckor en relativt kort 

period. Branschförändringen ligger fortfarande i ett relativt tidigt skede och risken är att det 

på sikt och i retrospektiv kan utrönas att kritiken och konsekvenserna av förändringen varit 

större än vad som framkommit i denna studie. Studien är utförd på ett begränsat urval och en 

avgränsad organisation, och kan därför med säkerhet inte sägas vara representativ för 

samtliga organisationer som befinner sig i samma bransch och samma situation. Dock var det 

heller inte studiens ambition att dra slutsatser för en hel bransch, utan fokus låg på just denna 

organisation, som skulle kunna ge indikationer till hur inställningen till förändring ser ut 

inom föränderliga branscher.  

!
9. Förslag på framtida forskning 
Studien visar att en organisation som trots att den befinner sig i ett ständigt högt ansatt tempo 

och är utsatt för konstant förändring inte verkar ha ett inneboende förändringsmotstånd. Detta 

skulle vara intressant att vidare undersöka genom att titta på likande organisationer med 

liknande arbetsförhållanden, både inom mediebranschen och andra branscher.  Är denna 

hantering av branschförändringar representativa för en hel bransch, eller är detta företag 

unikt? Vidare skulle det även vara intressant att undersöka huruvida min tes angående early 

adopters stämmer, och att de individuella drivkrafterna har en stor påverkan på branschens 

hastiga utveckling.  

!
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11. Bilagor 
11.1 Intervjuguide 1 

 - Personer som inte primärt arbetar operativt med programmatiska köp. 

Tema Fråga

Inledande Frågor

1 a) Hur länge har du arbetat på Zenith?!
b) Hur länge har du arbetat på mediebyrå?

2 a)Vad har du för yrkesroll nu?!
b) Vad har du haft för yrkesroller tidigare?

3 a) Beskriv dina arbetsuppgifter, vad är dina huvudsakliga ansvarsområden?!
b) Hur ser en typisk dag ut? Finns det en sådan?

Relationer

4 Hur många timmar i veckan skulle du uppskatta att du befinner dig i olika typer 
av möten?

5 Hur ofta har du möten med kunder?!
-  är dessa möten oftast fysiska eller via telefon?!
- anser du att du lägger lagom mycket tid för kundmöten eller skulle du vilja 

ha mer/mindre tid för dem?

6 Berätta om din bild av Zeniths relation till medier?!
- hur ser den ut?!
- hur jobbar zenith för att upprätthålla dessa relationer?

7 Hur ofta har du möten med medier?!
 - är dessa oftast formella eller informella?!
 - vilken maktrelation skulle du säga att det är mellan mediebyråer och 
medier? Är båda lika beroende av varandra? På vilket sätt?!
 - 

8 Hur skulle du definiera prioriteringsordningen mellan de olika typerna av 
externa intressenter/kontakter du är i kontakt med?!
- kunder?!
- medier?!
- andra byråer?

9 Hur mycket tid lägger du på att underhålla medierelationer?

Programmatics

10 Hur skulle du bedöma din kunskap om programmatics?!
 - hög/medel/låg?

11 Hur viktigt anser du att det är att du i din yrkesroll har förståelse för 
programmatics?

12 Vad ser du som de största fördelarna med programmatics?

13 Vad ser du som de största nackdelarna med programmatics?!

Tema
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14 Ser du det som mest positivt eller negativt att medieköp automatiseras? 
Varför?

Framtiden

15 Tror du att programmatiska köp kan ta över marknaden? Varför/varför inte?

16 Tror du att programmatics kommer ha en avgörande påverkan på din 
arbetsroll i inom 5 år? Inom 10?

Avslutande frågor

17 Anser du att mediebranschen befinner sig i en förändringsfas? 

18 Finns det någonting som du vill tillägga?

FrågaTema
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11.2 Intervjuguide 2  
- Personer som arbetar operativt med programmatiska köp. 

Tema Fråga

Inledande Frågor

1 a) Hur länge har du arbetat på Zenith?!
b) Hur länge har du arbetat på mediebyrå?!
c) Hur länge har du arbetat med programmatics?

2 a)Vad har du för yrkesroll nu?!
b) Vad har du haft för yrkesroller tidigare?!
c) Hur stor kunskap hade du om programmatics innan du började arbeta med 
det, vart har du fått den kunskapen? 

3 a) Beskriv dina arbetsuppgifter, vad är dina huvudsakliga ansvarsområden?!
b) Hur ser en typisk dag ut? Finns det en sådan?

Relationer

4 Hur många timmar i veckan skulle du uppskatta att du befinner dig i olika typer 
av möten?

5 Hur ofta har du möten med kunder?!
-  är dessa möten oftast fysiska eller via telefon?!
- anser du att du lägger lagom mycket tid för kundmöten eller skulle du vilja 

ha mer/mindre tid för dem?

6 Berätta om din bild av Zeniths relation till medier?!
- hur ser den ut?!
- hur jobbar zenith för att upprätthålla dessa relationer?

7 Hur ofta har du möten med medier?!
 - är dessa oftast formella eller informella?!
 - vilken maktrelation skulle du säga att det är mellan mediebyråer och 
medier? Är båda lika beroende av varandra? På vilket sätt?!
 - 

8 Hur skulle du definiera prioriteringsordningen mellan de olika typerna av 
externa intressenter/kontakter du är i kontakt med?!
- kunder?!
- medier?!
- andra byråer?

9 Anser du att det viktigt med personliga relationer inom ditt yrke? Varför?

Programmatics

10 Hur skulle du bedöma din kunskap om programmatics?!
 - hög/medel/låg?

11 a)Tycker du att det är viktigt att övriga byrån har bra koll på programmatics? 
Varför?!
b) Hur bedömer du de andras kunskap/kompetens överlag?

Är det viktigt tycker du att du har bra koll på den övriga verksamheten och vad 
de som inte arbetar med programmatics direkt gör?

12 Vad ser du som de största fördelarna med programmatics?

Tema
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13 Vad ser du som de största nackdelarna med programmatics?!

14 Ser du det som mest positivt eller negativt att medieköp automatiseras? 
Varför?

Framtiden

15 Tror du att programmatiska köp kan ta över marknaden? Varför/varför inte?

Avslutande frågor

16 Anser du att mediebranschen befinner sig i en förändringsfas? 

17 Finns det någonting som du vill tillägga?

FrågaTema
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11.3 Observationsmall 
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11.4 Illustration av den programmatiska köpprocessen
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