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ABSTRACT 

 

Globalization has among other tendencies led to the emergence of new ways of doing 

business. One of the ways for organizations to meet the demands of a new competitive 

landscape has been through management accounting change, a field which has become 

increasingly popular in research. This paper builds on that research and seeks to investigate 

the case of the implementation of a new management accounting system in a Swedish 

company which was triggered by strategic change. Commonality through the interactive 

approach is by some researchers seen as a key to successful change. This approach is 

contrasted to the importance of symbolic constructs and change recipients’ cognitive effort to 

understand the meaning of change for which Framing theory is applied. The paper comes to 

the conclusion that both approaches are necessary in a change process, and shows further that 

their usage will depend on the process’ timeframe and change recipients’ position in the 

organization. 
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1. INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that 

survives. It is the one that is the most adaptable to change. - Charles Darwin 

Både teknologisk utveckling och globalisering är drivkrafter bakom en allt mer föränderlig 

värld (Greenwood & Hinings, 1996; Aggarwal, 1999). En föränderlig omvärld ställer krav på 

företag att vara det samma för att inte riskera att hamna efter i utvecklingen. På en global 

marknad med ständig teknologisk utveckling kan till och med kända evolutionära citat som 

det ovan visa sig vara applicerbara. Kravet på större formbarhet hos företag innebär att 

förändringsprocesser får en allt viktigare innebörd för långsiktig framgång.  

Forskningen om förändringsarbeten i företag har till följd av den ökade betydelsen av 

förändringar fått stort utrymme inom många forskningsgrenar, inte minst 

ekonomistyrningsområdet. Burns och Vaivio (2001) pekar på kopplingen mellan 

organisatoriska förändringar och ekonomistyrning genom att förklara att kontroll- och 

redovisningssystem ofta behöver bytas ut vid förändringsarbeten. I området för 

ekonomistyrning har en rad normativa studier försökt förklara varför vissa förändringsarbeten 

kunnat implementeras med framgång, alltså fullständigt och i linje med ledningens avsikter 

(Iveroth, 2010; Scapens & Jazayeri, 2003). Lika många är studierna om fall där förändringen 

misslyckats och inte kunnat möjliggöras på grund av motstånd bland de berörda med olika 

konsekvenser som följd (Busco, Quattrone & Riccaboni, 2007; Scapens & Roberts, 1993). 

Författarna bakom artikeln ”Ten Principles of Change Management” beskriver vidare just 

personalens reaktion till förändringsarbeten som ett betydande orosmoment bland ledare för 

förändringsprocesser (Strategy+business, 2004).  

 

1.2 Problematisering 

Med många studier utförda kring förändring verkar det inte finnas något universellt recept till 

en framgångsrik förändringsprocess. I en studie om en implementering av ett integrerat IT-

system pekar Iveroth (2010) ut en avgörande faktor för en framgångsrik förändringsprocess, 

samsyn. Begreppet samsyn syftar i det här fallet på en gemensam syn på förändringen bland 

organisationens medlemmar och står i centrum av hans resonemang kring 
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förändringsprocessen. Han väljer att ifrågasätta att förändringsarbeten kan styras och 

observeras från distans. Ramverket använder en förklaringsmodell som betonar vikten av en 

interaktiv förankringsprocess i förändringsarbeten. En så kallad förändringsagent står i 

centrum för förändringen och arbetar närvarande med de som blir berörda av förändringen i 

syfte att skapa samsynen och förankra förändringen.  

Emellertid presenterar Fiss och Zajac (2006) ett kontrasterande synsätt till Iveroths (2010) 

uppfattning på hur man skapar samsyn. I motsats till det interaktiva förankringssättet betonar 

Fiss och Zajac (2006) den kognitiva förankringsprocessen där fokus i stället ligger på hur 

medarbetarna på egen hand tar till sig och bearbetar budskapet kring förändringen. De 

poängterar att samsyn skapas genom att ledningen på avstånd från medarbetarna paketerar 

förändringen så att budskapet uppfattas på ett enhetligt sätt. Författarna visar på paketeringen 

genom att hänvisa till Framing-teorin. Forskning inom målkongruens, som behandlar 

övergripande organisatoriska mål och individuella drivkrafter, tar den kognitiva förankringen 

ett steg längre och påstår att alla organisationsmedlemmar alltid borde styras av en och 

samma vision (Neely & Wilson, 1992) 

Således har vi två motstridiga synsätt, framingen som framhäver det kognitiva 

förankringssättet och Iveroths (2010) modell som pekar ut den interaktiva 

förankringsprocessen som vägen till samsyn och i sin tur förändring. Konflikten de båda 

synsätten emellan öppnar upp för möjligheten att utveckla teorierna kring samsynens 

betydelse och vad som egentligen skapar samsyn i förändringsarbeten, något som verkar 

saknas i forskningen. I praktiken kan kunskap om förändringsarbeten vara till hjälp när 

förändringsledare utformar förändringsprojekt. Därför önskar vi söka svar på följande 

forskningsfråga: 

Vilken betydelse har samsyn och hur byggs den i en förändringsprocess? 

 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att bidra till en mer nyanserad bild av samsynens betydelse i 

förändringsprocesser. Två till synes motstridiga förankringssätt har identifierats och jämförts 

för att förstå hur samsyn byggs i en organisatorisk förändringsprocess. I det här fallet har ett 

statligt affärsverk som har genomgått en rad förändringar undersökts. Tidigare forskning 
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pekar på en problematik kring personalens reaktion mot förändringar. Studiens mål är därför 

att utveckla synen på samsyn och vara till hjälp för praktiker som driver förändringar. 

 

1.4 Disposition 

Studiens första del kommer att behandla den teoretiska bakgrund studien utgår ifrån och det 

teoretiska ramverk som används för att studera det valda området (2). Påföljande avsnitt 

beskriver tillvägagångssättet och metoden som ligger bakom studien (3). Vidare presenteras 

och utvecklas det empiriska materialet (4) för att leda fram till den delen av studien där en 

mer djuplodande analys av materialet sker (5). Avslutningsvis sammanfattas och diskuteras 

resultaten och därefter kan sedan slutsatser dras (6). 
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2. TEORI 

Avsnittet inleds med en genomgång av tidigare forskning där olika perspektiv på förändring 

förklaras. Begreppet samsyn förklaras sedan närmare och kopplas till de två 

förankringssätten. I analysverktygsdelen utvecklas de två motstridiga teorierna som senare 

använts i det empiriska insamlandet. Avsnittet avrundas till sist med en sammanfattande del. 

 

2.1 Teoretisk bakgrund 

2.1.1 Ekonomistyrning och förändring 

Utvecklingen på ekonomiska och teknologiska plan har resulterat i att organisationer varit 

tvungna att förändra sin struktur och sitt ekonomistyrningssystem (Burns & Vaivio, 2001). 

Till följd har förändringsprocesser inom ekonomistyrning blivit ett populärt ämne inom 

forskningen. (Burns & Scapens, 2000; Kasurinen, 2002.) Trots ämnets popularitet har 

förändringen ansetts av forskare som ett svårbehandlat fenomen: Change is an exciting but 

problematic concept, defying definition and structured analysis. (Burns & Vaivio, 2001:392). 

Samma författare som står bakom citatet har skrivit en studie där de behandlar olika 

dimensioner inom ekonomistyrningsförändring och identifierar tre perspektiv inom området.  

I det första perspektivet tar författarna upp svårigheter med att fastställa om 

verksamhetsförändring verkligen har skett då några få kosmetiska förändringar i 

kontrollsystemet inte nödvändigtvis behöver betyda en förändring på organisatorisk nivå. 

Vidare finns det frågan huruvida förändringen ska betraktas som en enskild episod som har en 

början och en slut, eller som en kontinuerlig organisatorisk process. Det andra perspektivet 

handlar om förändringens logik där meningen är att skilja på förändringsprocesser som sker 

efter utförliga förberedelser, och de processer som är ett resultat av oplanerade händelser. 

Avslutningsvis tar författarnas tredje perspektiv upp hur förändringsprocesser drivs fram och 

skiljer på “top-down”-processer där ledningen beslutar om att genomföra en förändring och 

trycker den ner i organisationen, och “bottom-up”-processer där förändringen initieras på de 

lägre nivåerna och sprids därefter upp i hierarkin. 

I ett försök att ytterligare nyansera bilden av förändringsprocesser identifierar Busco et al. 

(2007) i sin studie fyra dimensioner som sammanfattas i en samlad modell; (1) vad eller vem 

som driver förändringen, (2) hur och varför förändringen sker, (3) vad och vem som 
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förändras, och (4) var och när förändringen sker. I samma studie var införandet av en ny 

företagsstrategi anledning till att implementera balanserat styrkort. Bolagets ledning 

formulerade sex grundvärderingar som senare skulle användas för att översätta bolagets nya 

strategi till konkreta handlingar. För att minska motståndet till förändringen fick varje 

avdelning en stor grad av frihet med att utforma egna mål inom respektive balanserat styrkort. 

Konsekvensen av det blev en spretig och inkonsekvent implementering. Författarna kommer 

fram till slutsatsen att förändringsprocessen misslyckades då den inte uppfyllde målet om en 

ökad integration i bolaget, utan snarare förstärkte gamla gränser mellan avdelningar. Att 

avdelningarna hade olika tolkningar av det balanserade styrkortet kan tyda på att en samsyn 

inte fanns mellan medlemmarna i organisationen.  

 

2.1.2 Samsynens roll i strategiska förändringar 

Förändringar i ekonomistyrning sker ofta till följd av att organisationer byter eller formulerar 

om sina strategier (Busco et al. 2007). Enligt Gioia och Kumar (1991) innebär en strategisk 

förändring att ändra befintliga tänkesätt och handlingar för att organisationen ska kunna ta 

tillvara möjligheter eller klara av olika hot från omvärlden. Strategiska förändringar leder till 

att grundvärderingar och meningssystem förändras i organisationer. Därför anses det enligt 

författarna vara viktigt att mottagarnas tolkning av förändringsprocessen matchar 

förändringsdrivarnas, med andra ord att det råder samsyn mellan de två parterna. Enligt 

författarna byggs samsyn i en process som består av två steg: “sensegiving” och 

“sensemaking”.  

“Sensegiving” innebär att förändringsdrivarna ger mening till en förändringsprocess i ett 

försök att förändringsmottagarna ska förstå förändringsprocessen på samma sätt. Det gör de 

genom att formulera organisationens strategier, värderingar eller en vision som förändringen 

ska kopplas till. Då visionen oftast är abstrakt och bygger på symbolik blir det enligt 

författarna lättare att koppla den till förändringsprocessen, vilket i sin tur skulle underlätta 

implementeringen. Nästa steg blir att förändringsmottagarna skapar sig en liknande 

uppfattning om förändringen vilket författarna benämner “sensemaking”. Att 

förändringsmottagarna delar samma mening om förändringen med förändringsdrivarna skulle 

alltså innebära att samsynen är uppnådd. (Gioia & Kumar 1991) 
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2.1.3 Samsyn genom ett kognitivt förankringssätt 

Fiss och Zajac (2006) skriver också om strategiska förändringar som enligt författarna 

innehåller inte bara en förändring av strukturer och processer, utan också en kognitiv 

bearbetning där man formulerar om organisationens mission och de övergripande mål. 

Huruvida den strategiska förändringen kommer att bli framgångsrik eller inte beror på om 

organisationen lyckas förmedla den nya missionen och målen till dess många intressenter, 

såsom medarbetare, aktieägare, kunder. För att förklara hur informationen kring den nya 

strategin förmedlas på det kognitiva planet hänvisar författarna till Framing-teorin.  

Framing-teorin bygger enligt Fiss och Zajac (2006) på en uppfattning om att organisationens 

främsta mål är att påverka tolkningen av budskap mellan olika aktörer, vilket görs med hjälp 

av inramningar. Framing innebär att information ramas in på ett specifikt sätt, vilket resulterar 

i att de som tar emot informationen tolkar den på samma sätt som de som ramar in den. 

Eftersom strategiska förändringar kan vara kontroversiella med tanke på organisationens olika 

externa intressenter kan ledningen rama in information kring nya strategier på ett visst sätt 

och därmed få legitimitet och stöd. Författarna hänvisar till Pfeffer (1981) som säger att en av 

ledningens viktigaste uppgifter är att tillhandahålla explanations, rationalizations and 

legitimation for the activities undertaken in the organization (Pfeffer, 1981:4). 

Fiss och Zajac (2006) använder Framing-teorin främst i syfte att undersöka hur externa parter 

har uppfattat budskap från beslutande organ. På detta sätt förbises interna organisatoriska 

förhållanden som ligger i fokus för denna uppsats. Valet kan dock motiveras med att deras 

studie handlar om samsyn mellan olika parter och hur den byggs, vilket denna uppsats också 

behandlar. Framing-teorin har i denna uppsats använts som ett verktyg för att operationalisera 

det kognitiva förankringssättet, varför den beskrivits mer i detalj i analysverktygsdelen. 

 

2.1.4 Samsyn genom ett interaktivt förankringssätt 

I motsatts till det kognitiva förankringssättet betonar Iveroth (2010) vikten av de interaktiva 

aktiviteterna för att bygga samsyn. Han fokuserar också på en strategisk förändring som 

handlar om att samordna globala ekonomienheter genom att införa ett nytt IT-system. Han 

delar upp processen i hårda och mjuka faktorer. De hårda faktorerna, alltså 

teknologiomställningen i sig, presenteras bara som möjliggörare till förändringen. Vad som 

sedermera avgör förändringens framgång är enligt författaren de mjuka faktorerna, alltså de 
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interaktiva aktiviteterna som sker med inblandning av en så kallad förändringsagent. I studien 

har förändringsagenten en central roll i de aktiviteter som enligt modellen krävs i de olika 

stegen av implementeringen. Eftersom aktiviteterna är av skiftande karaktär innebär det att 

även förändringsagentens roll är skiftande (Iveroth 2010). 

Enligt Iveroth (2010) blir en förändring möjlig om det finns gemensamhet. Med 

gemensamheten menas en samsyn mellan organisationens medlemmar kring förändringen 

som drivs med hjälp av förändringsagenter. Förändringsprocessen delas upp i fyra 

dimensioner: gemensam grund, gemensam mening, gemensamt intresse och gemensamt 

beteende. Förändringsagentens roll är att inom varje dimension involvera medarbetarna i olika 

aktiviteter, så som workshops och gruppmöten, för att skapa samsynen. Därmed betonar 

författaren vikten av ett interaktivt förankringssätt som sker mellan förändringsagenten och 

förändringsmottagarna. De fyra dimensionerna ligger till grund för ett ramverk som här 

benämns “Commonality-modellen”. Commonality-modellen återfinns i det teoretiska 

analysverktyget och används för att analysera det empiriska materialet.   

Mot Iveroths (2010) slutsatser och modell kan i synnerhet två kritiker riktas. Den första 

handlar om det faktum att modellen är ett resultat av en fallstudie och har därmed en induktiv 

karaktär. Det betyder att det kan bli svårt att applicera den på andra typer av 

förändringsprocesser. Trots det motiveras valet av modellen med att den ger en tydlig bild av 

implementeringsarbetet i ekonomistyrning och har en fast grund i samsynens betydelse. 

Vidare kan en kritik riktas mot valet av perspektiv då författaren bara tar ledningsnivån i 

beaktande och bygger sin modell utifrån deras syn på förändring. Till skillnad från det 

kommer denna uppsats att beakta både förändringsledarna och de som är föremål för 

förändringen. 

 

2.1.5 Sammanfattning av den teoretiska bakgrunden 

Förändringar i ekonomistyrning händer ofta till följd av att en organisation byter eller 

formulerar om sin strategi. Det har visat sig att samsyn kan spela en viktig roll i sådana 

processer. Samsyn innebär att de som leder en förändringsprocess har samma uppfattning om 

förändringens innebörd och betydelse som de som blir berörda av förändringen. Denna studie 

utgår ifrån att samsyn kan byggas på två skilda sätt: det kognitiva eller det interaktiva sättet. 

Det kognitiva förankringssättet fokuserar på hur medarbetarna på egen hand tar till sig och 

bearbetar information kring förändringen. Det interaktiva förankringssättet betonar i stället 
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vikten av en förändringsagent som driver förändringen och skapar samsyn genom att 

involvera medarbetarna i praktiska aktiviteter. Båda förankringssätten verkar alltså leda till att 

samsyn skapas vilket i sin tur ska underlätta implementeringsprocessen och möjliggöra 

förändring. Denna process, genom samsyn och mot förändring, är utgångspunkt för den här 

studien och sammanfattas i nedanstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Det teoretiska sambandet mellan samsyn och respektive förankringsmetod (Egen 

bearbetning) 

 

2.2 Teoretiskt analysverktyg 

2.2.1 Framing-teorin - att rama in ett budskap 

Framing-teorin är enligt Benford och Snow (2000) en teori som förklarar hur en avsändare 

kan förpacka ett budskap som senare tas emot och uppfattas av en eller flera mottagare på ett 

kognitivt plan. Teorin förklarar hur övertygelser kan överföras till att inspirera och ge 

legitimitet till en aktivitet och i slutändan resultera i handlingar. Vidare delas teorin upp i tre 

betydelsefulla beståndsdelar som har olika betydelser och påverkansroller när ett budskap ska 

ramas in och kommuniceras ut, något som beskrivs av Benford och Snow (2000) och som 

ytterligare förklaras av Bay (2011): 

1. Diagnostisk framing syftar till att identifiera problemet. Den här inledande 

beståndsdelen förklarar orsaken till problemet och en kausalitet mellan orsaken och 

problemet måste påvisas för mottagarna. För att förhöja effekten av den här 

dimensionen pekas skadeverkningar, offer och syndabockar ut. 

 

2. Prognostisk framing beskriver en lösning till det identifierade problemet. Förutom 

lösningsförslaget presenteras förnuftiga strategier och tillvägagångssätt. På så sätt 

Kognitiv 

förankringsmetod 

Samsyn Förändring 

Interaktiv 

förankringsmetod 
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skapar den här beståndsdelen en ledning och förklaring till de framtida handlingarna 

hos mottagarna. 

 

3. Motiverande framing rationaliserar medverkandet till att lösa problemet och motiverar 

övergången från ord till innebörd. En kognitiv föreställning om hur situationen är blir 

till en uppfattning av hur situationen i stället borde vara. En målande beskrivning av 

det här steget uttrycker det som moving people from the balcony to the barricades 

(Benford & Snow, 2000:615), vilket beskriver det ökade engagemanget.  

De två första beståndsdelarna hjälper mottagaren att skapa en bild av en komplex verklighet 

och pekar ut den framtida vägen, men utan motiverande drivkrafter är inte vetskapen om 

problemet och lösningen till mycket hjälp. Den sista dimensionen fungerar på så sätt som det 

sista steget i att på ett pedagogiskt plan entusiasmera organisationsmedlemmar i att fullfölja 

förändringen.  

Varför vårt fokus inom Framing-teorin ligger på just de här tre beståndsdelarna beror på att de 

tillsammans utgör en tydlig förklaringsmodell i vad som krävs i framingen av en förändring 

och dessutom låter oss undersöka framing på ett entydigt sätt från både ledar- och 

medarbetarperspektiv. Genom att välja ut tre beståndsdelar om framing försummar vi andra 

synvinklar som kunde bidragit i förståelsen om inramningens inflytande i förändringsarbeten. 

Nu har vi i stället valt att gå på djupet för att uppnå den djupare förståelse vi söker i 

frågeställningen. 

 

 AVSÄNDARE MOTTAGARE 

Diagnostisk framing Identifierar problem 

 

 

Har en liknande uppfattning om 

problemet 

Prognostisk framing Beskriver en lösning till det 

identifierade problemet 

Upplever att lösningen kan avhjälpa 

problemet 

 

Motiverande framing Motiverar till att fullfölja 

förändringen 

Efterlever förändringen 

 

 

Tabell 1. Sammanställning av den kognitiva förankringsmetoden 
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2.2.2 Commonality-modellen - förändringsagentens avgörande roll 

Kontrasterande till Framing-teorins kognitiva förankringssätt till förändringsarbeten står 

Commonality-modellen med dess fyra dimensioner. Modellen knyter an till Ivertohs (2010) 

uppfattning om den interaktiva förankringsprocessen och förändringsagentens praktiska 

arbete med de som tar emot förändringen. Varje dimension innebär olika interaktiva 

aktiviteter tillsammans med förändringsmottagarna och således skiljer sig också 

förändringsagentens roll.  

1. Gemensam grund handlar om distributionen och transaktionen av meddelandet mellan 

förändringsagenten och mottagarna. Förändringsagentens roll som budbärare blir att se 

till att förändringsmottagarna pratar samma språk och på så sätt säkerställer den här 

dimensionen att informationen har nått fram och har uppfattats på samma sätt av alla 

mottagare.  

 

2. Gemensam mening är den dimensionen där förändringsagenten agerar expert och 

översättare, och arbetar aktivt för att tolkningen av informationen ska ske på ett 

likriktigt sätt. Detaljerna kring vad förändringen innebär tolkas och leder till en 

förståelse för konsekvenserna av förändringen på ett individuellt plan.  

 

3. Gemensamt intresse handlar om att mottagarna inte alltid drivs av samma typ av 

intressen för att anpassa sig till förändringen och därför blir förändringsagentens roll 

förhandlare och coach. Både analytiska och känslomässiga aspekter kan ligga bakom 

de olika intressegrupperna och målet är att förändringsagenten ska kontrollera att alla 

drivs av ett enhetligt intresse.  

 

4. Gemensamt beteende grundar sig i stabiliseringsarbetet efter implementeringsfasen. 

Förändringsagenten tar rollen som övervakare och ingripare och ser till att 

implementeringen efterföljs och är i linje med hur den var planerad. 

Med denna modell vill Iveroth (2010) alltså förkasta en syn på kognitiva förankringsmetoder 

som han säger kan liknas vid ett parti schack. Information insamlas på avstånd från 

spelplanen, informationen bearbetas, strategiska möjligheter utvärderas och till slut skrider 

man till handling. Han poängterar att det beskrivna förankringssättet är långt ifrån hur det går 

till i verkligheten. I stället borde fokus ligga på att genom ett interaktivt sätt skapa samsyn 

bland de som blir påverkade av förändringen. 
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GEMENSAMHETS- 

DIMENSION 

FÖRÄNDRINGS-

AGENTENS ROLL 

FÖRÄNDRINGSMOTTAGARE 

Gemensam grund Budbärare Aktiviteter som syftar till att informationen 

kring förändringen har uppfattats på 

samma sätt av alla mottagare  

Gemensam mening 

 

 

Expert & översättare Aktiviteter som syftar till att 

förändringsmottagare förstår vad 

förändringen betyder för deras 

arbetssituation 

Gemensamt intresse Förhandlare & coach Aktiviteter som syftar till att 

förändringsmottagare ser poängen med 

förändringen och delar samma intresse 

med ledningen i att följa den 

Gemensamt beteende 

 

 

Observatör & ingripare Aktiviteter som syftar till att 

förändringsmottagare har ändrat sitt 

arbetssätt och efterlever förändringen 

 

Tabell 2. Sammanställning av den interaktiva förankringsmetoden 

 

2.2.3 Sammanfattning av använda teorier 

Framing-teorin behandlar vikten av att presentera en förändring på ett kognitivt plan så att 

mottagarna till förändringen på egen hand kan skapa sig en bild av den. Inramningen 

undersöks utifrån tre beståndsdelar som var för sig har egna syften i att skapa samsynsgrund. 

Den första beståndsdelen, diagnostiska framingen, innebär att problemet måste bestämmas 

och förklaras. Den andra beståndsdelen, den prognostiska framingen, är en presentation av 

lösningsförslag för hur man ska angripa problemet. Den sista beståndsdelen, motiverande 

framing, skapar motivation i att följa förändringen.   

Från Iveroths (2010) modell om gemensamhetsgenerering fokuserar vi på vad de olika 

dimensionerna innebär och vad som krävs för att uppfylla dessa. Skapandet av en gemensam 

grund innefattar själva informationsutbytet och hur det genomförts för att skapa 

uppmärksamhet kring förändringen. Dimensionen kallad gemensam mening tar upp 

innebörden av att alla berörda kan översätta förändringen till en egen kontext medan det 

gemensamma intresset härleds till att minimera intresseavvikelser. Sista steget, att säkerställa 

förändringens genomförande, avser vikten av uppföljning.   
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3. METOD 

Detta avsnitt inleds med att presentera tillvägagångssättet samt metoden för insamlingen av 

det empiriska materialet. Därefter presenteras och motiveras studieobjekt och val av 

respondenterna. Detta följs av en beskrivning över hur de teoretiska begreppen har 

operationaliserats för att kunna utforma intervjufrågor. Avsnittet avslutas med en diskussion 

om tillförlitlighet, validitet och generaliserbarhet, samt kritik mot metoden. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Syftet med denna studie var att undersöka samsynens betydelse i en förändringsprocess. 

Första steget i denna process var att gå igenom befintlig forskning för att kunna skapa en god 

förståelse om förändringsområdet och identifiera möjliga problem. Vi har kunnat identifiera 

två till synes motstridiga perspektiv på samsyn som vi önskade testa i en organisation som 

hade förändrat sin ekonomistyrning. Således tog vi hjälp av vad Saunders, Lewis och 

Thornhill (2009) kallar ett deduktivt angreppssätt och skapade ett teoretiskt ramverk. 

Ramverket operationaliserades senare för att användas under intervjuerna med respondenterna 

och för att analysera det empiriska materialet med. 

 

3.2 Val av metod 

För att kunna gräva djupare i problematiken kring fenomenet samsyn ligger en kvalitativ 

undersökningsmetod till grund för denna studie. En kvantitativ studie har enligt Saunders et 

al. (2009) inte kapacitet att ge detaljerade svar på den komplexa problematiken och därmed 

valdes den metoden bort.  

Insamlingen av det empiriska materialet skedde genom att använda semistrukturerade 

intervjuer. Sådana intervjuer anses vara en tillfredställande metod att samla information tack 

vare den flexibla interaktionen som pågår mellan intervjuaren och respondenten, vilket gör att 

många frågor kan undersökas och då från olika perspektiv (Saunders et al. 2009). Vid en 

sådan intervju skapas en lista över teman och övergripande frågor, men den listan kan också 

varieras för olika intervjuer. Vi valde att dela upp intervjufrågorna utifrån de två teorierna 

som tagits upp som analysverktyg. Utifrån denna grundstruktur valde vi vidare att utforma 

öppna frågor för att erhålla så omfattande svar som möjligt. Detta också för att öppna upp för 
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följdfrågor och på så sätt gräva djupare i de svar som motsvarar området vi undersöker, men 

också för att minska risken att styra respondentens svar (Saunders et al. 2009). 

Val av frågor präglades av intervjuobjektets roll i förändringsarbetet och skiljer sig beroende 

på ställning. Medverkande gjorde personer som utformade, drev och berördes av 

förändringsprojektet. Intervjuer av personer på flera olika avdelningar och nivåer inom 

organisationer gav en mer mångsidig förståelse av hur förändringen uppfattats och vilken roll 

samsynen hade i de olika fallen. 

 

3.3 Val av respondenter 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilken betydelse samsyn har i en 

förändringsprocess och därför var Swedavia AB ett lämpligt studieobjekt. Bolaget ombildades 

från ett statligt affärsverk till ett vinstdrivande aktiebolag vilket resulterade i en rad 

förändringar där den nya styrmodellen är en av dem. Dessa förändringar möjliggjorde att vi 

kunde söka svar på vår forskningsfråga. Intervjuer genomfördes med total tio personer om 40-

60 minuter per intervju. Den första hade karaktären av en mer övergripande och 

introducerande intervju och fungerade som förstudie. Resterande nio intervjuer var av direkt 

relevans för att kunna besvara forskningsfrågan. 

Organisationens medlemmar intervjuades från tre olika organisatoriska nivåer som vi valt att 

benämna nivå 1, nivå 2 och nivå 3. Utgångspunkten var att vi ville få förståelse i samsynens 

roll från ett holistiskt organisatoriskt perspektiv. Därför behövde vi företrädare från nivå 1 där 

förändringen tog sin början och utformades vilket motsvarar koncernledning. Vidare ville vi 

förstå hur implementeringsarbetet sett ut genom att intervjua olika typer av förändringsledare 

så som projektledare och ledningsgruppschefer på flygplatserna. Dessa valde vi att placera i 

nivå 2. Slutligen önskades perspektivet från de som var berörda av förändringen, från olika 

avdelningar, för att få en bild av utfallet av förändringen och arbetet kring den. Eftersom 

förändringen hade störst påverkan på ledande funktioner inom de olika avdelningarna 

inkluderades personer med olika chefsroller som inte själva varit drivande i förändringen i 

nivå 3. Kategoriseringen utgår alltså inte från en hierarkisk uppdelning utan från vilken 

funktion personen hade i förändringsarbetet.  

Genom ett tillvägagångssätt som detta har vi fått en god genomlysning av flertalet nivåer och 

de olika rollerna som intervjurespondenterna har. Man skulle kunna ställa sig kritisk till att vi 
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inte har inkorporerat medarbetare på linjenivå, till exempel bagagepersonalen. Det var 

emellertid ett medvetet val då styrmodellsförändringen har haft störst påverkan på de 

positionerna där beslutsmandat har funnits. Situationen för medarbetarna längst ut i 

organisationen har inte förändrats mer än att de fick en ny chef eller att deras avdelning bytte 

namn. 

 

INTERVJURESPONDENTERNA 

Nivå 1 

(Koncernledare) 

Nivå 2 

(Förändringsledare) 

Nivå 3 

(Förändringsmottagare) 

Personer som utformade 

bolagets strategier, vision och 

förändringsprojektet  

Personer som hade en ledande 

roll i förändringsprojektet  

Personer som blev mest berörda 

av förändringen 

 Koncernledare 1 

 Koncernledare 2 

 

 Projektledare 

 Flygplatsledare 1 

 Flygplatsledare 2  

 Flygplatschef 

 Säkerhetschef 

 Redovisningschef 

 Avdelningschef 

 

Tabell 3. Nivåtillhörighet bland respondenterna 

 

3.4 Operationalisering 

3.4.1 Framing-teorins operationalisering 

För att kunna härleda svaren från respondenterna utvecklades ett operationaliseringssystem. 

Frågorna baserades på de teoretiska analysverktyg som har presenterats tidigare i studien. 

Kopplingen mellan de valda teorierna och frågeunderlaget till respondenterna utgörs av den 

operationalisering som har utformats. Av de undersökta perspektiven fokuserade vi först på 

huruvida budskapet från koncernledningen har tagits emot och tolkats i linje med avsikterna. I 

det fallet har en operationalisering kring Framing-teorin skett. Vi samlade in perspektiven från 

koncernledningen, förändringsledarna och de som var föremål för förändringen, alltså 

mottagarna. På så sätt kunde vi upptäcka överensstämmelsen mellan inramningens ursprung, 

förändringsledarens uppfattning och dess verkan bland medarbetarna. 
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TYP AV FRAMING KONCERNLEDNING FÖRÄNDRINGSLEDARE/  

-MOTTAGARE 

Diagnostisk Framing      Orsak Vad var problemet som 

föranledde förändringen? 

Vad berodde förändringen på? 

 

Prognostisk Framing  Lösning På vilket sätt löser förändringen 

den här problematiken? 

Hur upplever du att 

förändringen löser det 

problemet? 

Motiverande Framing 

Motivering 

Hur motiverades den här 

förändringen för de berörda? 

Varför ska du följa 

förändringen? 

 

Tabell 4. Operationalisering av Framing-teorin 

 

3.4.2 Commonality-modellens operationalisering 

För att undersöka förekomsten av samsyn och dess innebörd i förändringsarbetet för 

förändringsmottagarna kartlades förändringen genom Iveroths (2010) Commonality-modell. 

Intressant var huruvida dessa förändringsdimensioner haft en påverkan i förändringsarbetet ur 

mottagarnas perspektiv. En operationalisering utformades därför för att undersöka till vilken 

grad gemensamhet uppnåtts inom respektive dimension och mellan samtliga inblandade 

nivåer. På så sätt fick vi insikt i modellens innebörd i förändringsprocessen och i vilken mån 

samsyn uppnåddes. 

 

GEMENSAMHETS-

DIMENSION  

KONCERNLEDNING/ 

FÖRÄNDRINGSLEDARE 

FÖRÄNDRINGSMOTTAGARE 

Gemensam grund 

Budbärare 

Hur introducerades 

förändringen för 

medarbetarna?  

Hur förmedlades informationen om 

förändringen till dig? Var du 

införstådd med vad den betydde? 

 

Gemensam mening 

Expert & översättare 

Hur fick medarbetarna en 

klar bild om vad 

förändringen skulle 

innebära? 

Vad betyder förändringen för din 

arbetssituation? 

Gemensamt intresse 

Förhandlare & coach 

På vilket sätt var 

medarbetarna involverade i 

processen? Vilka forum 

användes? 

Vad förstod du var poängen med 

förändringen? Hur fick ni komma med 

synpunkter? 

 

Gemensamt beteende 

Observatör & ingripare 

Hur har ni följt upp 

förändringen och sett till att 

alla följer den? 

 

Har det skett någon typ av 

uppföljning? Hur har man sett till att 

ni följer förändringen? 

Tabell 5. Operationalisering av Commonality-modellen 
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3.5 Tillförlitlighet, validitet och generaliserbarhet 

Då uppsatsen är av kvalitativ karaktär genomfördes semistrukturerade intervjuer. Enligt 

Saunders et al. (2009) finns det en rad möjliga problem vad gäller datakvalitet som insamlats 

genom sådana intervjuer, bland annat tillförlitlighet och validitet.  

Tillförlitlighet handlar om i vilken utsträckning datainsamlingstekniker och analyser leder 

fram till konsekventa resultat. Genom en väl utarbetad operationalisering med frågorna tydligt 

kopplade till teorierna kunde vi säkerställa att undersökningen kunde utföras på samma sätt av 

andra, med liknande reslutat som följd. Saunders et al. (2009) tar upp problemet kring 

partiskheten hos de medverkande som ett problem. Möjligen har den medverkande skäl att 

svara i enlighet med vad denne tror att chefen vill att de ska säga. Då respondenterna har 

chefsroller med en stor grad av autonomi ansåg vi att risken för det varit låg. Å andra sidan 

kan deras roll innebära att de till en högre grad är beslutslojala mot ledningen. Därför erbjöd 

vi respondenterna anonymitet för att få så uppriktiga svar som möjligt. Materialets 

tillförlitlighet ökades ytterligare då tolkningsrisken minimerades genom att intervjuerna 

spelades in och transkriberades.  

Enligt Saunders et al. (2009) handlar validitet om att säkerställa att det som ska mätas faktiskt 

mäts. Studiens validitet garanterades genom en tydlig och välgrundad operationalisering av de 

teorier som använts. Frågorna som ställdes till respondenterna baserades på förklaringar direkt 

hämtade från respektive modell eller teoretiskt ramverk. I högsta möjliga mån har samma ord 

eller synonymer från modeller och ramverk använts i intervjuguiderna och därmed kunde vi 

säkerställa att vad vi ämnade undersöka verkligen undersöktes. Saunders et al (2009) anger 

vidare att en annan viktig aspekt i säkerställandet av validiteten är att ställa tydliga frågor till 

intervjurespondenterna, något som operationaliseringen bidragit med. Validiteten stärktes 

ytterligare genom att samma frågor belystes från olika synvinklar. Följdfrågor ställdes med 

samma fokus men annorlunda formuleringar för att motsvara respondenternas språk och 

uttryckssätt. Något som den semistrukturerade metoden möjliggjort. 

Vidare återstår frågan om vilken grad det blir möjligt att generalisera resultaten till då denna 

studie bygger på en enskild organisation och inte flera. Enligt Vaivio (2008) kan kvalitativa 

undersökningar som denna generaliseras genom något han kallar för teoretisk generalisering. 

Denna typ av generaliseringar bygger på att tydliga kopplingar mellan teorier och empiri är 

gjorda. Vår studie tar ett tydligt avstamp i teorier kring förändringsprocesser och hur olika 

förankringssätt påverkar processens gång. Yin (2006) förklarar vidare att man genom att 
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använda generaliserbara begrepp kan skapa en grund för en analytisk generalisering av 

studien i stort. Med tanke på det sökte vi generaliserbara begrepp som förändringsprocesser, 

inramning och förändringsagent. Genom ett sådant tillvägagångssätt hoppas vi kunna utvidga 

forskningen inom förändringsarbeten i ekonomistyrningen. Det har också förekommit 

aspekter vi inte kunnat påverka, till exempel drevs förändringsprocessen som legat i fokus för 

denna studie från ledningens håll. Resultaten kan därför inte relateras till organisationer där 

förändringsprocessen börjat på lägre organisatoriska nivåer för att sprida sig uppåt i hierarkin. 

 

3.6 Kritik av metod 

Förutom de redan nämnda tillkortakommandena i studiens metod och åtgärderna mot dessa 

har två övergripande faktorer identifierats som problematiska. I brist av tid påverkades studien 

och justeringar från en optimal undersökningsstrategi har blivit tvungna att göras. De flesta 

studier som handlar om förändringsprocesser är av longitudinell karaktär där observationer 

sker innan, under och efter förändringsarbetet (Siti-Nabiha & Scapens, 2005; Scapens & 

Jazayeri, 2003). I fallet med vår studie har observationstiden för förändringsprocessen 

koncentrerats till att innefatta tiden efter implementeringsarbetet. Å andra sidan har vi 

genomfört dokumentstudier av internt material och årsredovisningar och på så sätt fått en bild 

av tiden före förändringen.  

Den andra faktorn som också kan kopplas till tidsbegränsningen är att vi fått förlita oss på 

respondenternas uttryckta uppfattningar ur ett perspektiv när förändringen varit ett faktum och 

där implementeringsarbetet till stor del varit färdigställt. På så sätt förbises tankar och 

funderingar som kunde varit mer uppriktiga i ett stadium innan förändringsarbetets start. 

Exempelvis ställer vi frågan “Hur introducerades implementeringen av SLA:er till dig? Var 

du införstådd med vad förändringen bestod i?”, en fråga som hade gett ett mer rättvisande 

svar innan förändringen. Därför valde vi att intervjua personer från olika nivåer på företaget 

och från olika avdelningar på samma nivå i ett försök att få en så bred bild av förändringen 

som möjligt för att minska risken för att få en efterkonstruerad förklaring till respondenternas 

uppfattningar.  
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4. FALLSTUDIE 

Detta avsnitt börjar med en del som förklarar val av studieobjektet och den 

förändringsprocess som undersöktes. Därefter presenteras materialet som har insamlats från 

undersökningen. För att tydliggöra kopplingen till syftet har materialet delats upp i två delar. 

Den första berör Framing-teorin och ligger till grund för det kognitiva förankringssättet, 

medan den andra berör Commonality-modellen som det interaktiva förankringssättet baseras 

på. 

 

4.1 Presentation av studieobjekt 

Swedavia AB är ett statligt bolag som äger, driver och utvecklar flygplatser i hela Sverige. 

Företaget bildades i april 2010 genom att Luftfartsverkets (LFV) verksamhet delades i två 

delar där Swedavia tog över driften av flygplatser. Idag driver Swedavia elva flygplatser, har 

drygt 2600 medarbetare och har sitt huvudkontor på Arlanda flygplats. Bolagiseringen som 

skedde 2010 har fört med sig en rad konsekvenser varav de viktigaste var att bolaget blev en 

koncern, fick en ny ledning och ett avkastningskrav på nio procent. (Swedavia, 2012) 

Swedavias vision lyder “Tillsammans för vi världen närmare”. Kundfokus och hållbar 

utveckling är utgångspunkt för Swedavias strategiska utveckling. Swedavias verksamhet vilar 

på fyra huvudperspektiv med var sitt konkreta mål: kund: 80 % nöjda kunder, ekonomi: 9 % 

avkastning på eget kapital, miljöhänsyn: 0 fossila koldioxidutsläpp och social utveckling: 80 

% nöjda medarbetare. De fyra perspektiven är samlade i en modell som kallas för 

Hållbarhetshjulet. (Swedavia, 2012) 

 

Eftersom denna studie jämför två olika förankringssätt i förändringsarbeten var Swedavia ett 

attraktivt studieobjekt. Bolaget implementerade ett effektiviseringsprojekt som gick under 

namnet “Optimus” och bestod av elva delprojekt. Vi har studerat det delprojekt som enligt 

koncernledaren från förstudien har haft störst påverkan och som inneburit en i grunden 

förändrad styrmodell i Swedavias organisation.  Projektets namn är Optimus delprojekt 10: 

Den nya styrmodellen. 
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4.2 Bakgrund - förändringen 

Innan bolagiseringen 2010 var Swedavia en del av LFV och alla flygplatser som tillhörde det 

statliga verket var självstyrande. Budgetering och resultatuppföljning skedde på olika sätt och 

hade ingen koppling till varandra så att flygplatserna var som egna små fabriker. Det betydde 

att det var svårt att lokalisera vilken person som ansvarade för vilket område som i sin tur 

ledde till att många frågor hamnade hos en och samma person. 

 

I och med den nya verksamhetsformen kom ett avkastningskrav från styrelsen som innebar att 

organisationen var tvungen att bli effektivare och leverera en så hög avkastning och vinst som 

möjligt. För att uppfylla de nya kraven om effektiviseringar utarbetade koncernledningen ett 

omfattande förändringsprojekt som fick namnet Optimus. Tanken bakom den nya 

styrmodellen var att skapa jämförbara flygplatser genom en generisk struktur och 

standardiserade roller som har sin motsvarighet på andra flygplatser. På detta sätt skulle det 

vara lättare att nyttja varandras resurser, men också lättare att ha bättre koll på kostnaderna. 

Därför delades flygplatserna upp i tre verksamheter: Operations, Försäljning och 

Infrastruktur. För att underlätta leverans av interna tjänster mellan de tre huvudavdelningarna 

implementerades så kallade Service Level Agreement (SLA). Förutom att standardisera 

arbetsuppgifterna är ett av huvudsyftena med SLA:erna att klargöra vem som bär vilken 

kostnad. 

 

Förutom den nya styrmodellen som innebar förändringar på flygplatserna, introducerades 

också en funktionsstyrning på koncernnivå där det finns ett antal olika funktioner som styr 

centralt över flygplatser. Exempelvis finns det en central säkerhetsavdelning på koncernnivå 

till vilken säkerhetsansvarig på flygplatsen rapporterar osv.  Införandet av funktionsstyrningen 

ledde till att verksamheten i bolaget centraliserades och flygplatserna förlorade mycket av sin 

autonomi från den tiden de tillhörde LFV.  

4.3 Samsyn genom kognitivt förankringssätt 

4.3.1 Diagnostisk framing - att identifiera problem 

Efter att bolagiseringen genomförts ansåg den nya koncernledningen att den gamla 

organisationsstrukturen var problematisk. Självstyrandet på respektive flygplats levde kvar 

sedan tiden innan bolagiseringen: 
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En sådan decentralisering skapar en typ av spretighet också, att man inte tar 

tillvara synergier av att man faktiskt tillhör samma företag. 

 

Den decentraliserade organisationen innebar också att interna leveranser inom flygplatsernas 

verksamhet var otydliga och det var svårt att bestämma vem som bar kostnaden för vad: 

En post, låt oss säga asfalt eller snöbekämpningspulver, hade kanske olika 

kostnadsställen eller kopplades till olika kostnadsställen. Så det var väldigt svårt 

att få transparens i vad det verkligen kostar i Luleå och jämföra det med vad det 

kostar på Bromma. 

 

Just kostnadstransparens blev mer betydelsefull i och med det tydliga avkastningskravet mot 

staten som Swedavia ställts inför efter bolagiseringen. Det började riktas ett större fokus på 

ekonomirelaterade frågor, till exempel att man ska vara medveten om att företaget måste 

leverera vinst, och att det inte längre är maskiner och infrastruktur som ligger i fokus, utan 

kunder och marknaden. Dessa nya förhållningssätt återspeglades till en stor grad i den interna 

kommunikationen. Man lade upp mycket information på intranätet och organiserade 

obligatoriska utbildningar för medarbetarna där en diskussion fördes om innebörden av 

förändringen. Koncernledare beskrev det så här: 

Det är en kulturresa och den börjar alltid med ledarskapet som måste definiera: 

vem är vi, vart ska vi, vad har vi för medel för att ta oss dit, vad är våra 

värderingar - sedan gäller att leva dem, driva igenom dem.  

 

Synen på problemet har varit liknande bland de organisatoriska medlemmarna. Särskilt de 

som jobbade på företaget innan förändringen kunde relatera till problemen med en 

decentraliserad organisation. Flygplatschefen utrycker sig så här: 

Eftersom jag har varit med så länge som sedan 2001 som flygplatschef så har jag 

ju sett så mycket, jag har varit chef sedan 1996, räddnings- och säkerhetschef, så 

jag har sett så mycket bedrövligt under de här åren och en oförmåga att arbeta 

som ett företag. Så absolut, jag är en vurmare för det här. 
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4.3.2 Prognostisk framing - förändring som lösning till problemet 

De intervjurespondenterna som var med i utformningen av förändringsprojektet var eniga om 

att lösningen till den decentraliserade organisationen skulle vara en generisk organisation där 

alla flygplatser funktionsstyrs av koncernen och har samma struktur. Behovet av att se att man 

hör ihop i ett företag och att man hittar gemensamma sätt att lösa problem ledde till att 

begreppet “Ett Swedavia” formades som på något sätt blev ledstjärnan i förändringsprocessen. 

Intervjurespondenterna hade olika uppfattningar om vad ”Ett Swedavia” är för någonting. 

Exempelvis beskriver Redovisningschefen det begreppet så här: 

”Ett Swedavia” uppfattar jag att vi strävar mot samma mål, att vi jobbar 

tillsammans, vi jobbar på samma sätt. Det har ingen betydelse var i 

organisationen jag befinner mig så kan jag bidra med min kunskap och 

kompetens, dela med mig av erfarenheter och få hjälp och erfarenheter och råd 

och dåd från andra enheter. 

 

De förändringar som skulle åstadkomma ”Ett Swedavia” samlade man under 

Optimusprojektet som skulle lösa problem som fanns på olika nivåer inom organisationen. 

Projektledare beskriver kopplingen så här: 

Anledningen till att skapa den här lite rigida strukturen som går igenom både 

organisationen och kostnadsställen och kostnadsfördelningen var att man ville ha 

”Ett Swedavia”, naturligtvis koll på sina kostnader, jobba mer med ”best 

practice”. 

 

Beskrivning av problemlösning skiljer sig inte avsevärt med hänsyn till vilken befattning 

respondenten har inom företaget. Det finns dock små skillnader, intervjurespondenterna på 

koncernnivå pratar mer om att företaget ska kunna bli mer kostnadseffektivt och att det ska 

kunna klara investeringsbehov: 

Att skapa förståelse att det finns stora investeringsbehov och att det här är en 

utmaning för oss att kunna få ihop pengar för att kunna finansiera det här 

[verksamheten]. 
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För de som jobbar på flygplatsen är det viktigt att man med Optimus framför allt ska kunna 

nyttja resurser och kunskaper mellan flygplatserna på ett bättre sätt, men också att man ska 

kunna redovisa sina kostnader gentemot flygbolagen, till vilka flygplatserna säljer sina 

kostnader. En av de lösningar som Optimusprojektet skulle möjliggöra var att samla alla 

kostnader inom Infrastrukturavdelningen och allokera dem till Operations- och 

Försäljningsavdelningarna. Det har gjorts möjligt genom att man upprättar SLA:er mellan de 

avdelningar. Så här beskriver flygplatschefen syftet med SLA:er: 

För att då kan vi t.ex. titta på att vi inom Swedavia ska arbeta på ett visst sätt, vi 

ska utforma anläggningar på ett visst sätt, se till att vi har serviceavtal som täcker 

för hela verksamheten. Så det spelar ingen roll vad vi tar för perspektiv, det här 

ger förutsättningarna att jobba som ”Ett Swedavia”. 

 

4.3.3 Motiverande framing - att motivera förändringen 

Den nya styrmodellen som Swedavia implementerade vid årsskiftet innebar en rad förändrade 

arbetsuppgifter och ansvarsområden för de anställda på flygplatserna. Omläggningen av 

kostnadsställen som var en del av Optimus delprojekt 10 resulterade i att alla kostnadsställen 

byttes ut mot nya vilket innebar mycket arbete för just ekonomiavdelningen. Enligt alla 

intervjurespondenterna hade kommunikationen från ledarnas sida en viktig roll i motiveringen 

av förändringen. Så här beskriver en av koncerncheferna hur organisationen gick till väga: 

Sedan så har det ju varit månadsbrev från chefer, personaltidning, alla kanaler, 

intranät, alla kanaler vi haft egentligen för att peka på behovet av att arbeta 

tillsammans, fördelarna med att arbeta tillsammans, och också på de saker som vi 

uppnått i november och december, liksom vilka milstolpar vi har uppnått.  

 

Vissa delar av förändringsprojektet var svårare att motivera, exempelvis arbetet med SLA:er. 

De anställda upplever att SLA:er är fyrkantiga och innehåller mycket byråkrati vilket leder till 

motstånd mot att använda dem eftersom medarbetarna har svårt att se värde i dem. 

Projektledaren som också använder dem var själv lite skeptiskt till en början. I situationer där 

vissa saker kan vara svåra att värdera är det enligt intervjurespondenterna viktigt att kunna se 

helhetsbilden och utifrån den motivera förändringen. Här har Hållbarhetshjulet spelat en roll 

och enligt Koncernledare 1 är det tänkt att det ska genomsyra hela organisationen: 
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[…] behovet av att ha en bra argumentationsplattform generellt för företaget för 

att kunna motivera sin existens, varför vi finns och varför vi är bra, alla de där 

sakerna. I kombination med en styrmodell som ska hänga ihop på samma sätt. 

Och det var då vi kom fram till det här begreppet hållbar utveckling. 

 

Flygplatsledare 1 är av samma mening: 

Jag tror det är jätteviktigt, absolut. För det skapar en grundstruktur på något sätt. 

Man ser att det finns ett tänk och ska vi kunna jobba på det här sättet och kunna 

ha de här visionerna och målbilderna då måste vi förändra oss. Det blir tydligare 

då att “då kan vi inte göra som vi gör nu” om vi nu ska gå emot det här. 

 

En av förändringsmottagarna ställer sig däremot något mer frågande till den kognitiva 

betydelsen i motiveringen av förändringsprocessen: 

Alla förstår att den här förändringen är nödvändig för att nå de olika målen, att vi 

kan jobba på ett smartare och effektivare sätt så får vi förhoppningsvis nöjdare 

kunder, bättre avkastning, för att allting hänger ju ihop. Men det är klart att om 

man säger att om vi byter 800 kostnadsställen så kan vi se att vi får nöjdare 

kunder, alltså det är ju inte så man kan tänka.  

 

I stället verkar de förändringsledande cheferna vara de som lägger mest värde i den 

symboliska kopplingen som ger de något att utgå ifrån när de arbetar med förändringen med 

sina medarbetare: 

[...] och för oss ledare, ska vi förankra och förklara det här för våra medarbetare, 

då är det oerhört viktigt att vi är påklädda när vi tar den diskussionen så att vi 

kan backa upp den förändringen som sker för om vi tvekar så kommer våra 

medarbetare att tveka så det är därför man måste ha en bra förankring [från 

ledningens håll]. 
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4.4 Samsyn genom interaktivt förankringssätt  

4.4.1 Gemensam grund 

Reaktionerna kring kommunikationen och meddelandet om förändringen har till synes 

uppfattats som tillräcklig i organisationen. Redovisningschefen kommenterar saken på 

följande sätt: 

Det tycker jag att man har gjort på ett väldigt bra sätt, fört ut den här 

informationen. Sen är det ju ofta idag som man använder sig av intranätskanalen, 

men man har ju också olika medarbetartillfällen där man kan prata om sådana 

saker.   

 

Flygplatschefen har också ett synsätt som ligger i linje med vad som verkar ha varit ett lyckat 

kommunikationsarbete och poängterar att större resurser behövs än en utannonsering på den 

interna kommunikationsplattformen för att förmedla informationen: 

Så att, jag sitter på en position med otrolig insyn medan mina gruppchefer eller 

medarbetare sitter betydligt längre ifrån informationen. Det räcker inte med att 

kommunicera den en gång och tro att nu har vi kommunicerat det här, det står på 

intranätet, så fungerar inte vi människor. 

 

Vi har dock fått signaler om att gemensam grund inte alltid har funnits. Exempelvis har en 

avdelningschef sagt att han ibland känt att man inte pratat samma språk under förändringens 

gång. 

 

4.4.2 Gemensam mening 

Säkerhetschefen har uppmärksammat behovet av att koppla förändringen på ett personligt 

plan och risken i att man inte engagerar sig i projekt som saknar den kopplingen.  

Om du sitter långt ner så ser du inte vad som händer där uppe, även om din 

närmsta chef pratar om något som heter Optimus så är min erfarenhet att de 

flesta inte tar till sig det förrän det blir mer konkret för mig. Man ser på intranätet 

att det pågår någonting och man har någon känsla ungefär vad det handlar om 

men man engagerar sig inte, man bryr sig inte. 



25 

 

 

I Swedavias fall går det att konstatera att ett förankringsarbete kring meningen av 

förändringsprojektet hos förändringsmottagarna ändå har skett. Informationen om 

förändringen har översatts för att skapa en mening för förändringsprojektet. Behovet av en 

aktiv dialog mellan de som vill genomföra förändringen och de som är mottagare är också 

något som har uppmärksammats. Rollen som förändringsledare har varierat genom att 

innefatta projektledare, konsulter och chefer. Flygplatschefen säger: 

När vi inte har lyckats så har vi tillsatt en projektgrupp som bara har kommit ut 

med en Powerpoint där man inte har förklarat varför och där man har missat i 

dialogen med flygplatserna vad det här[förändringen] innebär. 

 

I arbetet med att skapa förståelse för vad förändringen kommer att innebära har inhyrda 

konsulter innehaft rollen som förändringsledare. En avdelningschef förklarar: 

Det fanns ju dels de här konsulterna som fanns som stöd på flygplatserna för att 

diskutera och få förståelse för hur det skulle genomföras i praktiken och vad 

tanken var ifall det fanns oklarheter. 

 

4.4.3 Gemensamt intresse 

Inblandningen i arbetet kring utformningen av förändringen från de berörda var i stort sett 

obefintlig. Förändringen var sedan innan utarbetad i sin helhet och fick karaktären av ett 

färdigt koncept. Projektledaren säger: 

Som jag uppfattade det så var rollerna väldefinierade, och det beslutade 

koncernledningen om. Det blev lite så “varsågod, så här ska det se ut”. Jag tror 

också att när det är en sådan stor förändring är det väldigt svårt att ha en 

demokratisk process på alla nivåer kring en struktur som ska tryckas ner. 

 

Vidare medger hon att den här delen av förankringsarbetet kunde ha utförts annorlunda:  

Kanske att man skulle börjat ännu tidigare med kommunikationen kring 

förankringsarbetet. Det är rätt komplicerade saker och vissa saker behöver 

tuggas runt och ställas frågor kring. 
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Flygplatschefen ger oss en liknande bild av tillvägagångssättet: 

Nu byggde man den funktionen lite utanför, utan att koppla den till verksamheten. 

Och sen har man börjat ta dialog efteråt nu. Det tycker jag kanske är ett fel sätt 

att börja jobba med saker och ting. Man kan undvika många saker genom att 

involvera andra tidigt i processen. 

 

Ansträngningarna mot att skapa ett gemensamt intresse går igenom att coacha och 

förhandla med de förändringsberörda. Många kan känna en oro och förvirring över vad 

som sker och situationen ställer krav på rollen som förändringsledare genom att vara 

stödjande och samtidigt öppen för justeringar. Flygplastchefen säger: 

Då har jag försökt förklara då att “ja, det första arbetet vi gör nu är liksom en 

grundbeskrivning och sedan tar vi ett steg framåt och testar det här allt eftersom. 

Och vi kommer att lägga den färdiga modellen fram till i höst. Då blir folk lite 

tryggare i det arbete vi gör. 

 

4.4.4 Gemensamt beteende 

För att säkerställa att förändringen kvarstår så krävs att uppföljningsarbete utförs. I Swedavias 

fall har inga resurser utöver chefernas ansvarsroll satts in, något som kan ha effekt på hur 

förändringen efterlevs. I vissa situationer är cheferna till och med medvetna om fall då det nya 

arbetssättet inte har slagit igenom helt. Flygplatsledare 2 säger: 

Om Kalle och Pelle alltid har samarbetat kring en fråga men satt på olika 

enheter, och sedan helt plötsligt ska Kalle samarbeta med Anders i stället som 

inte känner varandra. Så är det väldigt lätt att man i en operativ situation där 

saker händer väldigt snabbt, pratar med Kalle i alla fall. Det ser jag egentligen 

varje dag. Det finns fortfarande sådana här typer av tendenser där man gärna 

faller tillbaka i den gamla strukturen. 

 

På frågan hur man går tillväga svarar han: 

Det är bara att nöta. Ta upp det [förändringen] hela tiden på möten och 

workshops, “nu ska vi göra det enligt den nya styrmodellen”. 
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5. ANALYS 

I följande avsnitt analyseras undersökningsmaterialet från fallstudien med hjälp av det 

teoretiska analysverktyget inom respektive förankringssätt. I slutet sammanfattas de viktigaste 

punkterna i en jämförande analys. 

 

5.1 Betydelse av kognitivt förankringssätt 

Förändringsprojektet som gick under namnet “Den nya styrmodellen” och som denna studie 

fokuserat på var ett av de utfall som bolagiseringen ledde fram till. I och med bolagiseringen 

förändrade organisationen sin verksamhetsform och formulerade nya strategier. Beslut att 

genomföra förändringsprojektet har fattats i koncernledningen för att sedan trycka ner det i 

organisationen. Medarbetarna kunde inte påverka hur organisationen skulle se ut, medan de 

förväntades att ta emot förändringen och de effekter som den förde med sig. 

Förändringsledaren beskrev det som: varsågod, så här ska det se ut, något som Burns och 

Vaivio (2001) kallar för en “top-down”-förändringsprocess.  

 

Eftersom förändringen var “top-down”-styrd har undersökningen visat att ett stort fokus har 

legat på att presentera och framställa förändringen genom deskriptiva modeller som 

Hållbarhetshjulet och värdeladdade begrepp som “Ett Swedavia” i förändringsprocessens 

inledande skede.  Fiss och Zajac (2006) skriver att en strategisk förändring blir framgångsrik 

om organisationen lyckas förmedla den nya missionen och målen till dess många intressenter. 

I Swedavias fall har förmedlingen av informationen kring implementeringsprocessen varit 

starkt kopplad till de nya målen, som återfinns i Hållbarhetshjulet, och en framtida bild om en 

förenad organisation. Strävan efter en förenad organisation har lett till att begreppet “Ett 

Swedavia” formades. Detta begrepp blev på ett sätt en brygga mellan förändringsprojektet och 

den framtida organisationen där alla jobbar lika och drar nytta av varandras kunskaper och 

resurser. Både Hållbarhetshjulet och “Ett Swedavia” fungerar på det här sättet som medel att 

förmedla missionen och målen, i likhet med vad Fiss och Zajac (2006) framhäver.  

 

Ett första steg i förändringsprocessen hos Swedavia var att identifiera och förklara problemet 

med en decentraliserad organisation. Något som ledningen har gjort samtidigt som de har 

betonat brister som kan kopplas till den gamla organisationsformen. Benford och Snow 

(2000) kallar det här steget för diagnostisk framing. I Swedavia har det visat sig att det rådde 
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samsyn vad gäller problemet då alla respondenter har beskrivit problemet med en 

decentraliserad organisation på ett liknande sätt. Särskilt var en sådan problembeskrivning 

tydlig hos de respondenter som jobbade på företaget före bolagiseringen. 

 

Optimusprojektet har i det undersökta företaget agerat rollen som lösningsförslag, och 

motsvarat vad Benford och Snow (2000) kallar prognostisk framing. Beskrivningen av 

förändringsprojektet har dock berott på vilken roll man har i företaget. Exempelvis har 

koncernledarna förklarat det utifrån ett finansierings- och kostnadsperspektiv, flygplatschefen 

betonade vikten av en generisk organisation, medan det för redovisningschefen var viktigt att 

ha en tydlig kostnadsställestruktur. Trots att beskrivningarna skilde sig åt har 

intervjurespondenterna på ett eller annat sätt gjort en koppling till “Ett Swedavia”. Begreppet 

har på så sätt agerat ledstjärna under projektets gång och skapat samsyn mellan 

organisationens medlemmar. Detta är i enlighet med Gioia och Kumars (1991) resonemang 

om vikten av symbolik för att knyta an till företagets vision. Visioner kan ofta vara abstrakta 

och genom begrepp som “Ett Swedavia” kan implementeringen av förändringen underlättas 

enligt författarna. Ett tydligt exempel framträder från intervjun med flygplatschefen då han ser 

svårigheter kopplade till arbetet med interna avtal (SLA:er) men fortfarande ser värdet i att 

fullfölja förändringen i syfte att uppfylla det konceptuella målet om ”Ett Swedavia”.  

 

Framing-teorins sista steg är enligt Benford och Snow (2000) motiverande framing där man 

rationaliserar medverkandet till att lösa problemet och motiverar övergången från ord till 

innebörd. Då förändringsprojektet var utformat och initierat av koncernledningen gällde det 

att motivera de anställda att ta till sig förändringen och efterleva den. För att kunna göra det 

har koncernledningen använt sig av alla kanaler som de hade till sitt förfogande för att 

förmedla informationen kring förändringen, som intranät, månadsbrev från chefer och 

personaltidningen.  

 

Motiveringen har skett genom ett kognitivt förankringssätt där tanken var att koppla ett 

konkret förändringsprojekt till mer symboliska mål och strategier, detta i enlighet med Gioia 

och Kumar (1991). I detta fall visade sig att Hållbarhetshjulet har spelat en varierande roll i 

motiveringen av förändringen då uppfattningen om symbolikens betydelse varierade beroende 

på vilken nivå respondenten befann sig på i organisationen. Kopplingen mellan 

förändringsprocessen och de symboliska ansträngningarna var tydligare uttalad i de högre 

nivåerna av organisationen. En av de utfrågade förändringsledarna säger att Hållbarhetshjulet 
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skapar en grundstruktur och talar om att förändringen är nödvändigt om man vill uppnå 

hållbarhetsmålen. I kontrast till det har det för respondenten längre ner i organisationen varit 

lite svårare att se en direkt koppling till de övergripande målen när hon uttalade sig om en 

praktisk åtgärd som hon varit tvungen att vidta i samband med förändringsprojektet. 

 

5.2 Betydelse av interaktivt förankringssätt 

Utifrån Iveroths (2010) normativa Commonality-modell kan en analys ske av det interaktiva 

förankringssättets betydelse i förändringsprocessen som ägde rum på Swedavia. Efter en 

översiktlig bild av förändringen blir det tydligt att några av dimensionerna bara delvis har 

uppfyllts i Swedavias fall medan andra mer påtagligt har utförts.  

 

Kommunikationen till medarbetarna i det inledande skedet av förändringen har förutom 

genom annonseringar på företagets intranät förmedlats genom chefskikten. Chefernas roll har 

varit att förmedla informationen kring förändringen och därmed har de agerat budbärare. 

Enligt Iveroth (2010) innebär de här aktiviteterna att cheferna innehaft rollen som 

förändringsagenter och att det första steget i ramverket har genomförts. Trots 

ansträngningarna från förändringsagenterna visar det sig att kommunikationen inte varit 

ofelbar då en av förändringsmottagarna uttrycker det som att man inte pratat samma språk 

under processen. 

 

I arbetet med att få förändringsmottagarna att tolka informationen på samma sätt har konsulter 

hållit i workshops. Lärdomar från tidigare förändringsarbeten beaktades då en av cheferna 

förklarade att tidigare projekt uteslöt dialogen med de förändringsberörda - med sämre 

resultat som följd. Aktiviteterna kring tolkningsarbetet beskrivs i Iveroths (2010) modell 

under gemensam mening där förändringsagenterna, konsulterna i det här fallet, agerar expert 

och översättare. Syftet med de aktiviteterna är enligt Iveroth (2010) att förändringsmottagare 

är införstådda med vad förändringen kommer att innebära i praktiken. I Swedavias fall har det 

visat sig att denna dimension har upplevts viktig för att få förståelse om förändringen. 

 

Som tidigare förklarat var förändringsprocessen till stor del färdigutformad när den nådde 

förändringsmottagarna. Både projektledaren och en av flygplatsledarna beskrev förändringen 

som att uteslutet ha utarbetats av koncernledningen vilket innebar väldigt lite inflytande från 

de som blev berörda av förändringen. För att möta missnöje och osäkerhet bland 
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medarbetarna har det från förändringsledarhåll uttryckts en möjlighet till justering av 

förändringen i ett senare skede. I fallet med justeringarna i arbetssättet är det cheferna som tar 

sig an rollen som coacher och förhandlare utifrån den ramen som har satts av beslutsfattarna. 

Aktiviteterna med avsikt att blanda in förändringsmottagarna för att uttrycka sina känslor 

kring projektet beskrivs under tredje dimensionen i Iveroths (2010) modell, gemensamt 

intresse. Genom att öppna upp för justeringar har förändringsagenterna, cheferna i det här 

fallet, uppmärksammat och hanterat mottagarnas känslor.  

 

Sista dimensionen i Iveroths (2010) ramverk behandlar behovet av ett gemensamt beteende. 

Syftet är att se till att förändringen efterlevs av alla förändringsmottagare. I Swedavias fall har 

det visat sig att en av flygplatsledarna var medveten om att förändringen inte efterlevts helt i 

alla delar av organisationen. Trots att ett gemensamt beteende inte verkar ha infunnit sig helt 

har tydliga insatser mot att bibehålla förändringen kunnat påvisas. Iveroths (2010) definierade 

roller som observatör och ingripare har innehafts av cheferna som beskriver processen som att 

de har behövt “nöta” in förändringen genom sammankomster och workshops. 

 

5.3 Jämförande analys 

Sammanfattningsvis har vi genom en jämförelse kunnat visa att förändringsarbetet i Swedavia 

har förts både på det kognitiva och interaktiva planet. Den kognitiva förankringsprocessen 

handlade om att bryta med den gamla strukturen och förbereda en bra grund genom att 

formulera symboliska begrepp. Dessa symboliska begrepp har använts för att skapa och 

upprätthålla samsyn mellan ledningen och förändringsmottagarna under förändringens gång. 

Vikten av det kognitiva förankringssättet var tydligast i förändringsprocessens inledande fas 

och på de högre organisatoriska nivåerna.  

 

Innebörden av de sista två dimensionerna, och det arbete som har genomförts av 

förändringsagenterna, tyder i stället på det interaktiva förankringssättets betydelse i slutfasen 

av förändringsprocessen. Därtill har detta arbete visat sig mest betydelsefullt mellan 

förändringsagenter och mottagarna av förändringen vilket innebär att det interaktiva 

förankringssättet varit mer betydelsefullt för att skapa samsyn på de lägre nivåerna i 

organisationen. 
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6. SLUTDISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Detta avsnitt inleds med en diskussion av resultaten där fynden från analysen diskuteras och 

utvecklas. Därefter följer en diskussion om resultatens implikationer där de sätts i en större 

kontext och kritiseras. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser, begränsningar, bidrag 

och förslag till framtida forskning. 

 

6.1 Diskussion av resultat 

Resultatet av analysen leder fram till två perspektiv som framträder som intressanta för 

bestämningen av det kognitiva respektive det interaktiva förankringssättets betydelse i att 

skapa samsyn under förändringsarbeten.  

 

Det första perspektivet tar upp innebörden av hur långt förändringsprocessen utvecklats. 

Således har ett tidsperspektiv identifierats. Betydelsen av symboliska presentationer är av stor 

vikt både tidigt i förändringsprocessen för att skapa en bild i att ta till sig och förstå 

förändringen från första början, men också under tiden som förändringsprojektet pågår för att 

verka som “ledstjärna”. Symboliska modeller och begrepp kan under processens gång verka 

motiverande genom att man på ett kognitivt plan kan härleda och referera betydelsen av sina 

egna insatser till verksamhetens mer övergripande mål.  

 

Den interaktiva förankringsmetoden har i stället sin start i ett senare skede av processen och 

fungerar då som en möjlighet till ventilering kring förändringen. De berörda får genom 

praktisk tillämpning och diskussion möjligheten att ställa frågor och komma med egna intryck 

om vilka konsekvenser förändringen har haft för den mer lokala verksamheten. I slutskedet av 

förändringsprocessen innebär det interaktiva förankringssättet en allt viktigare strategi, den 

innehåller nämligen ett element av uppföljning som inte återfinns i framingen och den 

kognitiva påverkan. Genom praktisk uppföljning av förändringen kan man säkerställa att den 

blir som man har haft för avsikt och hindra eventuella avvikelser att utvecklas. 
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Figur 2. Tidsperspektivets inverkan på de båda förankringsmetoderna 

 

Det andra perspektivet, rumsperspektivet, tar fasta på innebörden av var i organisationen 

förankringsarbetet sker och var informationen kommer ifrån. I analysen har vi kunnat se att 

den kognitiva förankringsmetoden har visat sig mer användbar i relationen mellan 

beslutsfattarna och de som ska driva igenom förändringen, alltså mellan nivå 1 och nivå 2 i 

nedanstående figur. Medarbetarna som var berörda av förändringen, nivå 3 i figuren, var 

däremot inte i lika stort behov av att koppla förändringen till de symboliska påverkansmedlen. 

Eftersom kopplingen inte är lika stark, men kan påvisas i viss mån, återfinns pilen som 

streckad i figuren.  

 

Den interaktiva förankringsmetoden har på ett tydligare sätt varit genomgående för 

förändringsarbetet mellan förändringsledare och de berörda av förändringen, alltså mellan 

nivå 2 och nivå 3 i figuren. Ett aktivt arbete tillsammans med medarbetarna har enligt 

förändringsledarna varit det förankringssätt som använts och förverkligat förändringen på 

nivån för de berörda. Således verkar det finnas ett samband mellan organisatoriskt avstånd 

och förankringsmetod. 

 

Figur 3. Rumsperspektivets inverkan på de båda förankringsmetoderna 
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Sammanfattningsvis anger tidsperspektivet att det kognitiva förankringssättet får störst 

innebörd i inledandefasen, och att den senare fungerar som en ledstjärna genom hela 

projektet. Å andra sidan är ett interaktivt förankringssätt av större vikt i förändringsprocessens 

senare fas. Rumsperspektivet anger i stället att det kognitiva förankringssättet har mest effekt 

under förändringen mellan beslutsfattarnivå och de som leder förändringen. Det interaktiva 

förankringssättet är av större vikt i förhållandet mellan förändringsledarna och 

förändringsmottagarna. 

 

6.2 Implikationer 

Tids- och rumsperspektivet har gett oss en mer nyanserad bild av förändringsarbeten och 

insikten att de båda synsätten på förankringsarbeten inte behöver vara kontrasterande utan 

snarare kompletterande. De båda förankringssätten med kognitivt respektive interaktivt fokus 

har innehaft olika betydande roller för samsynen beroende på vilket av perspektiven man 

utgår ifrån. Eftersom förändringen i Swedavia till stor del har varit en “top-down”-process har 

samsynen visat sig vara av stor betydelse för att införa förändringen. Förändringsprocesser 

som tar sin början på ledningsnivå kan ofta mötas med motstånd som visats i tidigare 

forskningstudier (Scapens & Roberts 1993).  

 

Det som talar emot betydelsen av en organisatorisk samsyn är de resultat vi fick genom att 

ställa samma fråga om begreppet “Ett Swedavia”. Så gott som alla respondenter svarade 

överraskande nog olika på frågan vad de ansåg som ”Ett Swedavia”. I grunden kopplade de 

flesta begreppet till att syfta till större möjligheter för samarbete och att alla strävade mot 

samma mål, men svaren var alltid baserade utifrån deras egen inriktning och position i 

företaget. Från medarbetarperspektiv innebar begreppet att alla ska jobba tillsammans och 

kunna bidra med sin egen kunskap lika mycket som att ta del av andras. Ur flygplatsledarens 

perspektiv handlar “Ett Swedavia” om att resenärerna ska känna igen sig oavsett flygplats 

man anländer till. Flygplatschefen förklarar att man genom ett generiskt Swedavia kommer 

kunna arbeta och utforma anläggningar på samma sätt på de olika flygplatserna i koncernen. 

Slutligen framhåller en av flygplatsledarna att införandet av ”Ett Swedavia” i motsats till de 

andra synsätten om gemensamhet i stället lägger vikten på att man inom koncernen faktiskt 

kommer att kunna tävla mellan flygplatser genom benchmarkingverktyg.  
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Med bakgrund av den här högst splittrade synen på något så samlande som det symboliska 

begreppet “Ett Swedavia” måste vi ställa oss frågande till samsynens verkliga innebörd. 

Samsynen spelar också en central roll inom den så fast vedertagna forskningen om 

målkongruens. Enligt teorierna kring detta forskningsområde är en organisatorisk samsyn av 

största betydelse för ett företags ekonomiska framgång (Bouillon, Ferrier, Stuebs & West 

2006). Samsyn behöver möjligtvis alltså inte alltid innebära att alla har precis samma 

kognitiva uppfattning om en sak men snarare att samtliga medverkande i ett förändringsarbete 

kan samlas kring vetskapen om att ett visst förändringsarbete är av betydelse. Värdet av 

förändringen kan emellertid kopplas individuellt i stället, som i fallet med “Ett Swedavia”. 

 

6.3 Slutsatser  

I början av studien ställdes frågan Vilken betydelse har samsyn och hur byggs den i en 

förändringsprocess? Studien har kunnat komma till tre slutsatser:  

1. Samsynen i förändringsprocesser är viktig under implementeringen, men individuella 

tolkningar behöver nödvändigtvis inte vara i linje med förändringsdrivarnas för att 

förändring ska ske.   

 

2. Samsynen byggs både genom ett kognitivt och ett interaktivt förankringssätt.  

 

3. Vilket av de två förankringssätten som tillför mest är beroende av vilket av tids- eller 

rumsperspektivet som används.  

 

6.4 Studiens begränsning, bidrag och fortsatta forskning 

Eftersom valet av studieobjekt medför vissa förutsättningar behöver vi bestämma studiens 

begränsning. Förändringsprocessen har drivits från ledningens håll, en ”top-down”-process, 

därför sträcker sig studiens slutsatser att innefatta de fall där samma villkor återfinns.  

 

Den här studien har genom att jämföra två teoretiska områden bidragit till en kunskap om hur 

de båda förhåller sig till varandra och att de två inte behöver vara kontrasterande utan i stället 

kompletterande. Genom resultatet från studien har vi teoretiskt kunnat bidra genom att 

nyansera bilden av förändringsarbeten och förhoppningsvis öppnat upp för nya 

forskningsmöjligheter för betydelsen av samsyn i förändringsarbeten. För praktiker hoppas vi 
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att insikten om förankringssättens olika innebörder och inblandningen av perspektiv kan öka 

chanserna för framgångsrika förändringsprocesser. 

 

Framtida studier skulle kunna undersöka en förändringsprocess som i motsats till “top-down” 

har påbörjats på lägre nivåer i organisationen, “bottom-up”. Detta för att se om behovet av 

samsyn är liknande för att förändringen ska ske. Förutom den ansatsen har vi också öppnat 

dörren till ett sätt att ifrågasätta målkongruensens innebörd i förändringsarbeten. Detta 

eftersom frågan om den verkliga innebörden av samsyn har rests i studien. 
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APPENDIX 

Här presenteras intervjuguiderna som låg till grund för intervjuerna som utfördes inom tre 

olika kategoriseringar utifrån förändringsarbetet: koncernledare, förändringsledare och 

förändringsmottagare. 

Intervjuguide koncernledare 

Allmänt 

 Hur ser din bakgrund ut, vad har du gjort innan, hur hamnade du på Swedavia? 

 Vilken är din roll i företaget? Kan du beskriva dina huvudarbetsuppgifter? 

 

Styrmodell 

 Kan du beskriva vad som var orsaken till styrmodellsförändringen? Och hur 

kommunicerade ni den orsaken ut i organisationen? (Diagnostisk framing) 

 Hur förklarades styrmodellsförändringen som lösningen till det här problemet? Hur 

har den löst problemet? (Prognostisk framing) 

 Hur motiverades det här förändringsarbetet? Varför ska man följa det här? 

(Motiverande framing) 

 Kan du beskriva hur styrmodellsprojektet togs fram och utarbetades? 

 Hur såg man till att alla berörda förstod förändringen på samma sätt som ni? T ex att 

du och någon på ekonomiavdelningen i Norrköping har samma förståelse? 

(Gemensam grund) 

 Hur såg man till att översätta företagets strategier till just det här förändringsprojektet? 

(Gemensam mening) 

 När man “paketerar” ett förändringsprojekt, vad har man tänkt på för att få önskat 

resultat? Har ni tagit hänsyn till några specifika saker som ni redan innan identifierat 

som svårförändrade? (Prognostisk framing) 

 Ett av motiven med förändringen har varit att skapa “Ett Swedavia”. Vad är tankarna 

bakom “Ett Swedavia” och vad betyder det för dig? (Diagnostisk framing) 

 Vad finns det för koppling mellan hållbarheten och den nya styrmodellen? 

(Motiverande framing) 
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Hållbarhetshjulet  

 Vilken roll spelar Hållbarhetshjulet i styrmodellsprojektet?  

 Är det tänkt att alla ska kunna relatera till det? Hur långt ner är det tänkt att hjulet ska 

innebära en påverkanskraft i ett förändringsarbete (i realiteten)? I vilka situationer? 

(Motiverande framing) 

 Hur kan denna modell hjälpa till att förmedla förändringen? (Prognostisk/diagnostisk 

framing) 

 

Implementeringen 

 Har ni behövt anpassa ert “språk” på något sätt gentemot medarbetarna? (Gemensam 

grund) 

 Tror du att de berörda förstod vad förändringen innebar och vad det skulle innebära 

för dem och deras arbetssätt? (Gemensam mening) 

 Hur ser ni till att medarbetarna ser värdet i förändringen? På vilket sätt är det viktigt 

att överkomma intressekonflikter? Finns det exempel på detta? (Gemensamt intresse) 

 Hur ser ni till att förändringen efterlevs av medarbetarna? (Gemensamt beteende) 

 

 

Intervjuguide förändringsledare 

Allmänt 

 Hur ser din bakgrund ut, vad har du gjort innan, hur hamnade du på Swedavia? 

 Vilken är din roll i företaget och förändringsarbetet? Kan du beskriva dina 

huvudarbetsuppgifter? 

Om förändringsprojektet 

 Kan du beskriva förändringsprojektet “Optimus”?  

 På vilket sätt har personalen blivit berörda? Kan du ge exempel på specifika arbetssätt 

som behövts ändras? 

 Kan du beskriva vad som låg bakom förändringen och vilka mål ni jobbade mot? 

(Diagnostisk och prognostisk) 

 Hur såg planen för förändringen ut? 
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 Hur såg planen för förändringen ut och hur gick ni till väga/hur skedde 

implementeringen? (Vilka var inblandade/ansvariga? Vilka forum användes? 

 Kan du peka ut och förklara viktiga moment medarbetarens arbetssätt innan 

förändringen som skulle ändras? 

 Ett av motiven med förändringen har varit att skapa “Ett Swedavia”. Vad är “Ett 

Swedavia” för dig? 

 Vad finns det för koppling mellan hållbarheten och den nya styrmodellen? 

 

Om medarbetaren 

 Hur har styrmodellsförändringen motiverats för dig? Varför ska du följa den? 

(Motiverande framing) 

 Kan du beskriva hur ditt arbetssätt har förändrats i och med den nya styrmodellen?  

 Hur motiverades/förklarades förändringen för medarbetarna som skulle påverkas av 

förändringen? (Motiverande framing) 

 Hur introducerades förändringen för medarbetarna? Förstod de förändringen? 

(Gemensam grund) 

 Hade de klart för sig vad de skulle göra? Hade de en klar bild om vad förändringen 

skulle innebära? (Gemensam mening) 

 Hur gick ni till väga/hur skedde implementeringen? Till vilken grad deltog 

medarbetarna i implementeringsprocessen? På vilket sätt kunde medarbetarna komma 

med synpunkter? (Gemensamt intresse) 

 Hur har förändringen följts upp? Kan du hitta exempel på de fall där medarbetarna 

arbetade på ett annat sätt än det var tänkt att de skulle göra? Hur har man gått tillväga 

då? (Gemensamt beteende) 

 

Intervjuguide förändringsmottagare 

Allmänt 

 Hur ser din bakgrund ut, vad har du gjort innan, hur hamnade du på Swedavia? 

 Vilken är din roll i företaget? Kan du beskriva dina huvudarbetsuppgifter? 
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Styrmodell 

 Är du bekant med styrmodellsprojektet som drivits sedan i januari? 

 Ett av motiven med förändringen har varit att skapa “Ett Swedavia”. Vad är “Ett 

Swedavia” för dig? (Diagnostisk framing) 

 Vad finns det för koppling mellan hållbarheten och den nya styrmodellen? 

(Motiverande framing) 

 Vad är orsaken till att styrmodellen förändrades enligt dig? Vad tror du var målet med 

att ändra styrmodell? (Diagnostisk framing) 

 Hur tycker du att den nya styrmodellen löser det problemet? (Prognistisk framing) 

 Hur har styrmodellsförändringen motiverats för dig? Varför ska du följa den? 

(Motiverande framing) 

 Kan du beskriva hur ditt arbetssätt har förändrats i och med den nya styrmodellen? 

 Tycker du att den nya styrmodellen har uppfyllt sitt syfte? 

 

Service Level Agreements 

 Vad var enligt dig orsaken/målet med att införa SLA:er? (Diagnostisk framing). 

 Är SLA en lösning på det problemet? (Prognostisk framing) 

 Var det tydligt? Var det lätt att förstå målet med dem? Hur motiverades införandet? 

(Motiverande framing) 

 På vilket sätt har de bidragit till ett bättre jobb? Tycker du att de har uppfyllt sitt syfte? 

 Hur introducerades och förmedlades informationen kring implementeringen av SLA:er 

till dig? Var du införstådd med vad förändringen bestod i? (Gemensam grund).  

 Förstod du och dina kollegor vad förändringen skulle innebära för din arbetssituation? 

(Gemensam mening) 

 Hur gick processen till? Fick ni någon coachning? (Gemensamt intresse) 

 Har det skett någon form av uppföljning av förändringen och ditt nya arbetssätt? 

(Gemensamt beteende) 

 Tycker du att SLA används så som det var planerat?  

 

 

 


