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Abstract 

 

Denna studie undersöker hur samförstånd skapas genom kommunikation i en 

organisationsförändring. Detta är intressant då tidigare studier visat på att kommunikation är 

en avgörande faktor för att en organisationsförändring ska bli lyckad. Det är också intressant 

då forskning kring den interna kommunikationen vid organisationsförändringar är sparsam. 

Speciellt då vi även valt att se kommunikationen utifrån en mottagares perspektiv, ett område 

som var särskilt outforskat. Vi har hämtat vårt empiriska material från en organisation som 

stod inför en organisationsförändring. Denna förändring grundade sig i två underliggande 

problem; organisationen behövde omstruktureras för att kunna växa, organisationen ville bli 

oberoende av en annan organisation som varit en långvarig samarbetspartner. 

Syftet med studien var att ur ett kommunikationsperspektiv undersöka huruvida samförstånd 

skapas mellan ledningen och de anställda i en organisationsförändring. Det teoretiska 

ramverket bestod huvudsakligen av teorier om framing och dess tre ”Core framing tasks”, 

samt teorin om Sensegiving/Sensemaking. Studien beskriver hur ledningen i 

förberedelsefasen kommunicerade information om förändringen till de anställda. Dessutom 

undersöks personalens uppfattning av denna kommunikation. Studien bygger på intervjuer 

med ledningen och de anställda samt deltagande observationer av ett informationsmöte och ett 

nyhetsbrev. Resultatet av studien tydde på att ledningen har varit bristfällig i delar av sin 

kommunikation, men de anställda uppvisade trots detta en vilja att genomföra förändringen på 

grund av ett starkt förtroende för ledningen. 
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1. INLEDNING 
 

För att anpassa sig mot ekonomins ständiga utveckling måste organisationer med jämna 

mellanrum genomgå olika typer av organisationsförändringar. Inom ramen för det som kallas 

organisationsförändringar innefattas ett stort antal mer eller mindre vardagliga händelser eller 

processer som berör organisationer (Heide et. al. 2005). Det gäller förändringar i såväl 

organisationsstrukturer som informationsteknologier samt förändring på grund av ökad 

konkurrens från omvärlden (Burns & Vaivio, 2001).  Inför och under förändringsprocessen i 

en organisation kan det dock uppstå problem. I denna process finns många olika faktorer till 

vilka hänsyn måste tas för att förändringen ska kunna genomföras med ett lyckat resultat. 

Problem kan uppstå i en organisationsförändring då tidigare inlärda rutiner och arbetssätt kan 

komma att ändras som en följd av förändringen. Dessa rutiner och arbetssätt skapar säkerhet 

hos de anställda, vilket gör att en förändring av dessa kan komma att möta motstånd (Iveroth 

2010). 

 

Inom ett antal vetenskapliga discipliner har förändringar inom organisationer studerats i 

decennier. Ett återkommande problem vid organisationsförändringar är själva 

kommunikationen under förändringsprocessen. För att organisationer ska kunna existera och 

utvecklas är fungerande kommunikation en förutsättning. Problemet är att allt för låg prioritet 

läggs på kommunikationsfrågor i förändringsprocessen, eller får fokus alldeles för sent. 

Forskning visar att satsning på kommunikation skapar ett mervärde som har stor betydelse för 

hur organisationen fungerar. Organisationer som lägger ner möda på kommunikation under 

förändringsarbetet kan underlätta förändringsprocessen genom att exempelvis skapa 

engagemang och förståelse samt minska motstånd, stress och oro (Johansson & Heide 2008). 

Trots detta har den interna kommunikationen vid organisationsförändringar uppmärksammats 

sparsamt av både kommunikationsvetare och organisationsforskare. Även om litteratur för 

praktiker har ökat markant de senaste åren är forskningsbidragen på området betydligt färre 

(Heide et. al. 2005).   
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Vid en förändring i en organisation skapas ofta en osäkerhet hos de anställda. Tankar som 

“vad kommer hända med mig?”, “vad innebär denna förändring för oss?” och “vad innebär 

detta i ett länge perspektiv?” är vanliga. Denna oro skapas oftast utan grund och uppkommer i 

att informationen och kommunikationen mellan chefer och medarbetare inte är tillräckligt 

tydlig. Faktum är att bristfällig internkommunikation är en av en de främsta anledningarna till 

att förändringsinitiativ inte kommer till stånd. Inför ett förändringsarbete är det därför viktigt 

för den som förmedlar informationen om förändringen att se till att denna inte är för sparsam, 

motsägelsefull eller enkelriktad. Dock så anser ofta chefer att de har informerat om 

förändringen, detta trots att medarbetarna känner motsatsen, problemet här bygger på att 

förändringarna inte har kommunicerats. (Heide et. al., 2005.) 

 

Förändringsprocesser som misslyckas gör det alltså ofta med anledning av problem med 

kommunikationen kring förändringen. Vanligt är att grupper i organisationen uppfattar 

förändringens bakgrund, innebörd och påverkan olika. Detta kan grunda sig i att 

organisationens ledning, som vanligtvis förmedlar informationen kring förändringen, 

förmedlar sin tolkning av förändringen (sensegiving) på ett sätt som gör att mottagarna, 

vanligtvis de anställda skapar sin tolkning av förändringen (sensemaking) som inte stämmer 

överens med ledningens tolkning. För att en förändringprocess ska bli så lyckad som möjligt, 

är det alltså relevant att från ledningshåll arbeta för att de anställdas tolkning av förändringen 

(sensemaking) stämmer överens med ledningens tolkning av denna (sensegiving). (Gioia & 

Chittipeddi, 1991.) Med andra ord bör det finnas ett samförstånd mellan ledning och de 

anställda. 

1.1 Vad kan vi bidra med till forskningen? 

 

Ett av de mest utmärkande dragen i litteraturen var att den orienterades kring ett 

ledningsperspektiv. Kommunikation och information studerades och problematiserades nästan 

enbart från lednings- eller sändarhåll. Andra delar av kommunikationsprocessen och 

organisationens medlemmar ägnades förhållandevis lite uppmärksamhet. Ett framträdande 

drag i litteraturen kring kommunikationen var ett klassiskt synsätt där förändring betraktades 

som en synlig och strukturell företeelse. Frågor som rör t.ex. omplaceringar, ny 

ansvarsfördelning mellan personer, nyrekryteringar eller omformande av formella 

arbetsrutiner stod ofta i centrum. Detta perspektiv innebar en så kallad transmissionssyn på 

kommunikation, vilket betyder att den interna kommunikationen begränsades till ett antal 
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enkelriktade informationsaktiviteter. (Johansson & Heide 2008.) Vi baserade våra analyser 

och slutsatser på empiriskt material dels ur ledningens perspektiv och dels ur de anställdas 

perspektiv, detta innebar att vi inte bara undersökte kommunikationen från sändarhåll utan 

även från mottagarsidan. 

 

Vi menar också att våra studier av de anställdas reaktioner gav oss tillfälle att få en inblick i 

deras tankar och vilka reaktioner som kan uppstå i ett skede innan annan extern påverkan 

hann förändra uppfattningar. Vi tror att vi på detta sätt tillförde något nytt inom ett relativt 

outforskat område inom forskningen gällande kommunikation under 

organisationsförändringar eftersom vi inte enbart utgick från en transmissionssyn, vilket 

Johansson & Heide (2008) menar var alltför vanligt inom forskningen. Eftersom att vi 

undersökte den förberedande fasen i en organisationsförändring på nära håll, genom att vi 

närvarade när denna kommuniceras till de anställda, fick vi en relativt unik möjlighet att 

studera förändringskommunikation. Det krävs bra “timing” för att kunna vara med vid 

liknande kommunikationstillfällen, något som är svårt att tillförskaffa sig. 

 

1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING  
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur samförstånd skapades vid en 

organisationsförändring genom tolkning av förändringskommunikationens budskap. Vi 

undersökte hur ledningen tolkade organisationsförändringen genom att utgå från ledningens 

förberedelsearbete. Vi ville även undersöka hur de anställda tolkade ledningens 

kommunikation och huruvida de av denna blev motiverade att genomföra förändringen. 

 

Syftet uppfylldes genom att besvara följande frågeställning: 

 Hur skapas samförstånd genom kommunikation i en organisationsförändring? 
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1.3 AVGRÄNSNING & DEFINITIONER 

 

Studien berörde internkommunikation i en organisation under en förändringsprocess. Vi 

observerade således inte kommunikation som fallföretaget hade med utomstående 

intressegrupper eller aktörer. Studien berörde endast internkommunikationen i 

förberedelsefasen av en organisationsförändring på det valda företaget. Detta gjorde att vi inte 

drog några slutsatser om långsiktiga konsekvenser av den internkommunikation som skett 

under förändringsprocessen.   

2. TEORETISK ANSATS 

 

2.1 Forskningsfältet 

 

2.1.1 Förändringskommunikation 

 

Strid (1999) skriver att det vanligen görs en skillnad på information och kommunikation. 

Information är ett begrepp för ett enkelriktat budskap som överförs från en sändare till en 

mottagare. Om sändaren och mottagaren startar en dubbelriktad dialog uppstår istället 

kommunikation (Strid, 1999). Internkommunikation, det vill säga kommunikationen inom 

organisationen, är viktigt för att medlemmar i organisationen ska förstå och få kunskap om 

organisationens mål. Genom internkommunikation kan medarbetarna acceptera målen och 

därigenom sätta dem i handling (Heide et al. 2005). 

 

Enligt Ericsson (2007) måste förändringskommunikation, den typ av kommunikation som 

uppstår under organisationsförändringar, urskiljas från den ordinarie internkommunikationen. 

Förändringskommunikation är ofta oväntad och drastisk och är baserad på händelser som 

ligger utanför det normala informationsflödet (Ericsson, 2007). Mottagaren tolkar alltid 

sändarens budskap, vilket kan innebära misstolkning. Detta kan vara särskilt problematiskt 

under organisationsförändringar då mottagarens åtgärder kan skilja sig mot de som sändaren 

avsåg (Balogun & Hope Hailey, 1999). Därför är det viktigt hur ledningen väljer att 

kommunicera organisationsförändringen; från vem, till vem, om vad och hur mycket 

kommunikation som ska ske. Valet av kommunikationsstrategi har stor inverkan på 

förändringens resultat (Johansson & Heide, 2008) (Heide et al., 2005). 
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2.1.2 Strategisk kommunikation 

 

Enligt Monstad (2008) är det viktigt att medarbetarna får initial information av sin närmaste 

chef när en förändring ska genomföras. På vilket sätt kommunikationen sker spelar också stor 

roll då det påverkar förtroendet och inställningen hos medarbetaren till det som ska 

åstadkommas med förändringen. Välinformerade medarbetare får en större förståelse och 

engagemang för organisationsförändringen vilket gör de mer motiverade att delta i och 

genomföra den. Monstad (2008) menar att om man arbetar utifrån strategisk kommunikation; 

genom att anpassa kommunikationen efter målgruppen, använda flera kommunikationsvägar 

och att följa upp effekten av kommunikationen kontinuerligt, ökar chanserna för en 

framgångsrik organisationsförändring. 

 

Den personliga kommunikationen är rikare än skriftliga medier. Vanliga problem med 

användning av intranät kan vara: informationsöverflöd, tidsbrist att hitta informationen, 

svårtolkad information och misstro mot mediet (Heide, 2002). Skriftlig kommunikation 

lämpar sig bättre för entydiga och väldefinierade ämnen och ger oftast inte direkt 

återkoppling. Det finns en tendens hos människor i organisationer att förhålla sig distanserat 

och oengagerat till skrivna dokument (Daft m.fl, 1995). För att medlemmar i en organisation 

skall kunna bilda sig en uppfattning om när, hur och varför organisationen ska förändras är en 

fungerande infrastruktur för informationsspridning en grundförutsättning. Stormöten och 

interna utskick kan vara utmärkta medier för att upplysa och förse medlemmarna med 

råmaterial om nya målsättningar och visioner (Hård af Segerstad, 2002). 

 

Möten är situationer där olika sociala mekanismer såsom status, makt och tillit påverkar hur 

öppen eller förutsättningslös kommunikationen är. Istället för att utnyttja möjligheterna till 

funderingar och resonemang används ofta möten felaktigt. Tiden går till att delge information 

som lika gärna kunnat läggas på ett intranät eller skrivas på papper. Möten ställer stora krav 

på den eller de personer som leder sammankomsten. Diskussionerna riskerar att motverka sitt 

syfte om förmåga saknas att förklara, lyssna, förtydliga, ta kritik, skapa förtroende och att ge 

svar på frågor. Mötet alstrar då en känsla av bristande ordning och förvirring, istället för att 

minska informationens mångtydighet. (Simonsson, 2002). 
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I sin kommunikation av förändringen är det viktigt att den ansvarige förmedlaren sätter 

förändringen i ett sammanhang, och beskriver denna på ett pedagogiskt vis för att de berörda 

parterna ska kunna skapa sig bild av vad förändringen innebär och hur denna påverkar dem 

(Kowalski, 2000). Om denna kommunikation inte fullgörs på ett pedagogiskt sätt finns risk att 

förändringen misslyckas då de berörda parterna skapat sig egna tolkningar som inte stämmer 

överens med organisationens förändringsbudskap (Lewis, 2000). 

 

2.1.3 Förtroende för ledningen 

 

För att övertyga organisationsmedlemmarna om att en förändring är nödvändig kan ledningen 

enligt Gamson & Scotch (1964) använda sig av så kallad “scapegoating”, de utser en 

syndabock som måste avyttras för att organisationen ska prestera bättre. Detta är ett bekvämt 

och orosdämpande sätt att rättfärdiga en förändring för medarbetarna, även om verklig 

prestationsförbättring enbart kan uppstå genom långsiktiga åtgärder och beslut (Gamson & 

Scotch, 1964).  I organisationer med starkt förtroende för ledningen finns det vanligtvis en 

uppfattning hos medarbetarna att “Om saker och ting går bra, så är det p.g.a. vad ledningen 

gör”. På samma sätt kan medarbetarna snabbt skylla på ledningen om det går dåligt för 

organisationen. Detta fenomen har uppmärksammats i “Scapegoating” litteratur i åratal 

(Rubin et. al. 2005). Förtroende för ledningen under en organisationsförändring är av största 

vikt för att den ska bli framgångsrik. Ömsesidigt förtroende hos medarbetarna och ledningen 

uppnås bäst genom samråd, delaktighet och inflytande. Förtroende anses i allmänhet som en 

av de viktigaste komponenterna i ett framgångsrikt ledningsarbete (Morgan & Zeffane, 2003). 

 

2.2 Motstånd till förändring 

 

Förberedelsefasen i en organisationsförändring kan innebära en period av känslosamma 

reaktioner hos de anställda. Reaktioner som oro, besvikelse, motstånd och förvirring kan 

uppstå hos de anställda. De första negativa reaktionerna är ofta oundvikliga, detta eftersom 

medarbetare behöver tid för att bearbeta och jämföra med tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Denna process skapar en “startsträcka” med utrymme för bearbetning (Johansson & Heide, 

2008). Informationsbrist är ofta den största källan till oro och inte själva förändringen i sig 

som många kan tro. Det är inte mängden information som är det relevanta utan vilken 
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information som faktiskt tillges mottagarna. Är informationen för mångtydlig blir mottagarna 

ofta förvirrade och frågor som “vad betyder det här?” uppkommer ofta (Heide et. al, 2005). 

Är det så att informationen har varit bristfällig eller otydlig skapas ofta rykten kring 

organisationsförändringen. Rykten har ofta ett negativt budskap vilket kan skapa oro hos de 

anställda utan grund (Heide et. al, 2005). Johansson och Heide (2008) resonerar att 

tyngdpunkten i förändringskommunikationen ska handla om att skapa dialog och interaktion 

mellan ledning, chefer och anställda. Genom att från ledningshåll släppa fram kritik och ta till 

sig denna, där både positiva och negativa konsekvenser tydliggörs, ökar möjligheten att 

förebygga framtida problem. Detta gör också att förändringen blir mer gripbar för både 

ledning och chefer under förändringsprocessen (Heide et. al, 2005). 

 

Att som chef inte beröra eller ta ställning till frågor som rör förändringen kan vara en annan 

faktor som motverkar förändringens genomförande. Nyckelpersoner ur företaget kan istället 

underlätta förändringens genomförande om de genom sin kommunikation tydligt beskriver 

mål och syfte med förändringen (Gioia, Thomas, Clark & Chittipeddi, 1994).   

En förändring som kan anses som oskyldig från ledningshåll såsom omfördelning av ansvar 

eller en personalomflyttning kan skapa oro och osäkerhet hos de anställda då de existerande 

strukturerna hotas. Detta kan medfölja att de anställda får en känsla av att sociala strukturer 

såsom status, tillhörighet och identitet hotas vilket kan skapa frustration hos de drabbade. 

Dessa osynliga strukturer är alltså någon man bör uppmärksamma och ta hänsyn till vid en 

förändringsprocess (Turner, 1982). Förändringsarbetets resultat är ofta helt beroende på 

medarbetarnas vilja och lust att medverka i förändringen. Om förändringarna uppfattas som 

hanterbara och meningsfulla är medarbetarna beredda att stödja dem. Särskilt om chans till 

inflytande och påverkan ges, då kan förändringar t.o.m. bli lustfyllda, roliga och spännande 

(Bruzelius & Skärvad, 2004). 
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2.3 Sensegiving/Sensemaking 

 

För att genomföra en förändring krävs att organisationens medlemmar inklusive VD förstår 

och tolkar den tänkta förändringen på ett sätt som kan anses som vettigt, i ett system som 

skapar mening. Detta kan göras genom att VD först utvecklar en känsla för organisationens 

interna och externa miljö, för att sedan definiera en reviderad uppfattning av organisationen. 

Genom att skapa en abstrakt vision av den förändrade organisationen och sprida denna vision 

till de berörda i organisationen, kan man skapa ökad förståelse för förändringen. (Gioia & 

Chittipeddi, 1991.) Detta kan göras genom att via symboliska handlingar kommunicera att det 

nuvarande systemet inte längre är lämpligt att använda sig av i organisationen. För att 

kommunicera detta budskap krävs att företagsledningen kan presentera en lösning eller en 

förbättrad version av det gamla systemet som kan ta det gamla systemets plats (Gioia & 

Chittipeddi, 1991). Ledningen måste alltså inför en förändringsprocess skapa en strategi kring 

hur man ska förmedla förändringen och skapa förståelse kring förändringen som ska 

genomföras (Sensegiving). Detta görs genom att man från ledningen skapar sig en bild av 

varför denna förändring är relevant genom att se till bakgrunden till förändringen, vad det är 

som ska förändras, hur detta ska gå till och vad förändingen leder till. Ledningens sätt att 

förmedla sitt budskap med förändringen ”Sensegiving”, försöker påverka de berörda parternas 

”Sensemaking”, alltså deras uppfattning av vad förändringen innebär, för att styra denna i den 

riktning som ledningen tänkt sig (Gioia & Chittipeddi, 1991).   

 

För att implementeringen av förändringen ska fungera måste de anställda och andra parter 

som berörs av förändringen förstå ledningens syfte med förändringen och vad förändringen 

innebär för dem.  Sensemaking är alltså den tolkning av förändringen som skapas av de parter 

som på olika sätt påverkas av förändringen. Den tolkningen kan exempelvis innehålla vad 

förändringen innebär för den enskilde anställde, vad förändringen innebär för organisationen 

och hur förändringen ska genomföras (Gioia & Chittipeddi, 1991). Ledningens budskap och 

förmedling av förändringskommunikationen (sensegiving) är starkt kopplat till de anställdas 

tolkning av förändringen (sensemaking). Är inte ledningen tydliga i sin sensegiving kan 

missförstånd, oro och andra konsekvenser som påverkar förändringsprocessen negativt lätt 

uppkomma (Gioia & Chittipeddi, 1991). 
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2.4 Teorin om Framing 

 

Under mitten av 1980-talet började samhällsforskare intressera sig för konceptet “Framing”. 

Detta fenomen används ofta när olika typer av samhällsförändringar studeras och syftar att 

klargöra hur personer eller grupper bildar sina åsikter och verklighetsuppfattningar (Benford 

& Snow, 2000). Begreppet “Framing” härrör främst från forskning av Goffman (1974) som 

betecknar det som en “schematisk tolkning” (Schemata of interpretation) som hjälper 

individer att hitta, uppfatta, identifiera och “sätta etikett” på händelser i sina liv och världen i 

stort (Benford & Snow, 2000). Konceptet framing innefattar således någon form av agent eller 

fenomen som finns med och påverkar uppbyggnaden av individens verklighetsuppfattning. 

Detta kan vara en institution, person, grupp eller rörelse. Framing kan vidare förklaras som 

“en process där kommunikatörer, medvetet eller omedvetet, agerar för att konstruera en 

synvinkel som uppmuntrar faktiska omständigheter att tolkas/uppfattas av andra på ett 

speciellt sätt” (Kuypers, 2009). 

 

2.4.1 Core Framing Tasks 

 

För att undersöka hur ledningen tolkar organisationsförändringen, samt hur de anställda tolkar 

ledningens budskap, behöver vi ett teoretiskt ramverk. Ett ramverk som tar hänsyn till hur 

organisationsförändringen uppfattas samt hur den är tänkt att genomföras, vad som är fel på 

det nuvarande systemet och hur det åtgärdas. Benford & Snow (2000) har formulerat ett 

ramverk som adresserar tre frågeställningar. Dessa frågeställningar berör: (a) problemet med 

en specifik situation, (b) hur det skall lösas och vilka åtgärder som behövs samt (c) motiv för 

individerna att genomföra dessa nödvändiga åtgärder (Benford & Snow, 2000). Om ett 

problem kräver en lösning, beror det på att något initialt har upplevts som problematiskt för 

någon. Detta antyder att problem inte är förutbestämda utan snarare konstruerade av 

människor. Den första av tre “Core framing tasks” har således en diagnostisk karaktär som 

frågar “Vad är problemet?”. I denna process, kallad “diagnostic framing”, vill man hitta 

symptomen i en problematisk situation. Analysen i denna process syftar till att identifiera de 

exakta punkter när ett särskilt problem, situation eller beteende är ifrågasatt och behöver 

ändras. Här måste orsaksammanhanget pekas ut; tilldelning av skuld och ansvar är en kritisk 

komponent i analysen av “diagnostic framing” (Benford & Snow, 2000). 
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“Prognostic framing”, som är den andra av de tre “Core framing tasks”, innebär en 

precisering av en lösning på problemet, eller åtminstone en anfallsplan och de strategier som 

finns för att utföra planen. Den adresserar frågan om vad som ska göras, såväl som problem 

med samförstånd samt vilka insatser som behövs. Detta blir således en fråga som kräver 

empirisk data, men vissa forskare menar att det tenderar att finnas en korrespondens mellan 

“diagnostic” och “prognostic” framings i en organisationsförändring (samhällsförändring) 

(Gerhards & Rucht 1992, Nepstad 1997 i Benford & Snow, 2000: s. 616). Med andra ord 

innebär det att identifieringen av specifika problem och orsaker tenderar att hjälpa till att 

begränsa utbudet av möjliga “rimliga” lösningar och strategier (Benford & Snow, 2000). 

 

Tillsammans utgör diagnostic och prognostic framing de riktlinjer för en agenda som 

adresserar problem relaterade till “ansvar, åtgärder som är godtagbara eller möjliga, och vad 

som ska göras för att lösa situationen.” (Gamson, 1995 i Fisher, 2003: s 144). 

Den sista “Core framing task” är “Motivational framing”. Denna tillhandahåller en 

motivering att genomföra gemensamma åtgärder för att lösa problemet, inklusive skapandet 

av lämpliga motiveringar. Motivational framing innebär det normativa steget från data till 

verkliga rekommendationer, från fakta till värderingar, att få individer att inse att något bör 

göras (Gamson, 1995 i Fischer 2003: 144). 

2.5 Teorikritik - Kritik till Framinganalys 

 

Framing analys är varken ett fullständigt teoretiskt synsätt eller ett sammanhängande 

metodologiskt tillvägagångssätt. Det är snarare ett antal relaterade metoder som används för 

analysera olika typer av motsägelser eller oförenligheter (Scheufele, 1999). Vad som förenar 

dessa analyser är en teoretisk koppling till Goffmans (1974) forskning om framing. 

Jim A. Kuypers (2009) forskare inom politisk kommunikation, menar att framing och frames 

passade sig bättre som kritiska retoriska verktyg som “förmår oss att filtrera våra 

uppfattningar av världen, särskilt genom att göra vissa aspekter av vår flerdimensionella 

verklighet mer märkbara än andra aspekter. De arbetar genom att göra viss information mer 

framträdande än annan information.” Kuypers menar på att det fanns en skillnad i Framing 

analys som retorisk kriticism och när det används i samhällsvetenskapliga ändamål. Används 

framing analys utifrån en retorisk synvinkel, ges möjlighet till fler insikter och bör därför 

användas på detta sätt (Kuypers, 2009).             
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2.6 Teorikonklusion 

 

Nyckeln till att förstå utvecklingen av diagnostic, prognostic och motivational framing ligger 

inte främst i de underliggande problemen eller frågorna, utan snarare i artikulationsprocessen, 

enligt Benford & Snow (2000). Detta gjorde det viktigt för oss att ta reda på vad ledningen 

ansåg vara det underliggande problemet i organisationen, vad som var deras lösning och 

varför personalen skulle vara delaktiga. Hur valde ledningen att binda de ihop dessa tre 

element? Det handlade om hur dessa delar var ihopsatta, hur argumentationen var uppbyggd 

och om eller hur en koppling skapats mellan problem som finns och den stundande 

organisationsförändringen, följt av vilka åtgärder som vidtogs. Det är genom dessa relationer 

och kopplingar som enligt Benford & Snow (2000) gör en frame adekvat och övertygande. 

 

Genom att vi använde oss av denna framing analys, med hjälp av ”core framing tasks”, hjälpte 

det oss således att klargöra hur ledningen uppfattade hur organisationsförändringen skulle 

utföras, vilka mål ledningen ville uppnå, och framförallt hur detta tillvägagångssätt skulle 

kommuniceras till de anställda för att de skulle bli motiverade att agera. Valet av 

tillvägagångsätt vid förmedlingen av ledningens budskap var starkt kopplat till hur anställda 

slutligen uppfattade det förmedlade budskapet. Med hjälp av teorin om 

Sensegiving/Sensemaking valde vi undersöka hur ledningen tolkade budskapet med 

förändringen, sedan jämförde vi det med de anställdas tolkning av det av ledningen 

förmedlade budskapet. Slutligen undersökte vi huruvida ledningen lyckats med sin 

kommunikation till de anställda eller inte.   
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3. METOD  

 

3.1 Övergripande forskningsmetod 

 

Vi har inledningsvis i vår studie genomfört intervjuer med de anställda för att skapa oss en 

bild av hur de uppfattat kommunikationen om förändringen genom det nyhetsbrev som de fått 

ta del av en vecka innan informationsmötet. Vi har även intervjuat ledningen med anledning 

av nyhetsbrevet, men även hur de kommunicerade budskapet om förändringen under 

informationsmötet till de anställda. Vi observerade sedan en situation, informationsmötet, där 

förändringen kommunicerades till de anställda. Genom denna observation hoppades vi få en 

djupgående inblick i hur företaget organiserade sociala relationer och hur ledning hade valt att 

kommunicera sitt budskap och sin vision med den stundade förändringen. 

3.2 Val av organisation 

 

Anledningen till att vi genomfört vår undersökning på fallföretaget var att vi fick den unika 

möjligheten att observera och studera företaget inför en förändringsprocess. Företaget var 

även intressant att undersöka då detta befann sig i en expansionsfas i en växande marknad. Vi 

hade möjligheten att närvara och observera den situation där budskapet och syftet med 

förändringen kommunicerades till de anställda. Vi hade möjligheten att inför och efter 

informationsmötet intervjua både ledningen och de anställda. Vi hade i denna organisation 

således god tillgång till material, vilket underlättade för vår studie.    

3.3 Materialinsamling 

 

Vi genomförde en intervju med två personer ur ledningsgruppen (1 delägare och 1 enhetschef) 

före tillfället för informationsförmedlingen. Under detta tillfälle kom vi utöver att diskutera 

budskapet och visionen med det kommande informationstillfället, även att ställa frågor kring 

tanken och utformandet av det nyhetsbrev som förmedlats till de anställda gällande den 

kommande förändringen och det möte som ska förmedla information kring denna. Vidare 

kom vi att genomföra fem intervjuer med fem av de anställda. Dessa respondenter hade olika 

funktioner i organisationen, detta för att vi skulle få möjlighet att om kommunikationen 

uppfattas olika på olika nivåer i organisationen. De funktioner som respondenterna hade var: 

fastighetsskötare, fastighetsförvaltare och enhetschef. Dessa intervjuer skedde efter det att 

informationsmötet hade ägt rum och varade i ca 30 minuter vardera. Vi utformade två olika 
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intervjumallar, en intervjumall riktad mot ledningen innan informationsmötet och en mall 

riktad till de anställda efter informationsmötet. Intervjumallen riktad mot ledningen var 

djupgående för att få en tydlig bild av hur ledningen har lagt upp sin kommunikationsstrategi 

inför denna förändring och detta informationsmöte. Denna intervjumall kom även behandla 

det nyhetsbrev som skickades ut innan informationsmötet. Vi deltog som observatörer vid 

informationsmötet samt även ha med relevant data från nyhetsbrevet som innehöll 

information om förändringen som skickades ut till de anställda. 

3.4 Intervjuer 

 

Vi ansåg att semi-strukturerade intervjuer var lämpliga då vi behövde en fördjupad insikt och 

kunskap om den interna kommunikationen på företaget och för att få en god inblick i 

ledningens och de anställdas syn på organisationsförändringen. Denna intervjumetod lät även 

intervjuobjekten utveckla de svar vi ville ha en mer ingående förklaring av. Vi kunde även 

utforma intervjuerna på sådant sätt att vi kunde lägga emfas på olika frågor när vi intervjuade 

olika personer. (Saunders et al. 2009). Intervjumallen riktad mot de anställda utformades med 

frågor som riktade sig åt de anställdas reaktioner kring den information de tagit del av under 

informationsmötet. Intervjufrågorna utformades utifrån Benford & Snows framingteori (2000) 

sedan analyserade vi det empiriska resultatet utifrån de tre analysverktyg som teorin bygger 

på; Diagnos, Prognos och Motivation. Mallen syftade till att inhämta djupgående information 

kring hur de anställda hade tagit emot informationen kring organisationsförändringen. Vilka 

initiala tankar, funderingar, intryck och eventuella orosmoment hade uppstått? Samtliga 

intervjumallar kom inledningsvis att innehålla frågor gällande respondentens roll och funktion 

inom organisationen samt vilken uppfattning respondenten hade kring den stundande 

omorganisationsförändringen samt kommunikationen kring denna. 

3.5 Deltagande observation 

 

Eftersom vi ville undersöka de anställdas reaktioner när information om förändringen 

kommunicerades ut från ledningen ansåg vi att det var ett bra tillfälle att närvara vid det 

informationsmöte som behandlade detta. Detta möte ägde rum 2012-12-14 och varade under 

en dryg timme. Alla anställda på företaget var kallade till detta möte, uppslutningen var stor 

och vi uppfattade att alla som var kallade till detta möte deltog. Under mötet kunde vi som 

deltagande observatörer få en känsla för hur stämningsläget var och en närhet till det som 

skedde i rummet (Föreläsning “Kvantitativ insamling”, 2012-11-05). Vi spelade in hela 
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informationsmötet då det genomfördes för att inte gå miste om eller glömma värdefull data. 

Vi försökte också att diskret föra korta anteckningar om vad som skedde visuellt under mötet, 

men vi ville samtidigt inte hålla oss för öppna med detta för att inte påverka deltagarnas 

agerande (Saunders et al, 2009). 

3.6 Metodkritik 

 

Vi har valt att ingående undersöka ett specifikt fall och visa på dess komplexitet, varför vi valt 

att undersöka ett företag med rätt förutsättningar för vår fallstudie. Inga generaliseringar av 

resultatet har gjorts till andra företag då uppsatsen baseras på just en fallstudie (Saunders et al. 

2009). Vi samlade in data på två olika sätt. Genom passiv observation vid det tillfälle då 

information om organisationsförändringen kommunicerades till de anställda, samt genom 

semi strukturerade intervjuer med ledningen och de anställda. Nackdelen med att fokusera på 

en viss situation var naturligtvis att denna var begränsad i tid och rum och representativitet. 

Den sa oss inte heller något om kausaliteter eller utfall. Fokuseringen innebar också att 

organisationsmedlemmarnas insikter och uppfattningar inte direkt utnyttjas (Alvesson, 2002). 

Forskaren är själv en social varelse och en del av den värld han/hon studerar. Detta innebar att 

vi själva kan göra felaktiga tolkningar av det vi såg eller hörde under informationsmötet 

(Föreläsning “Kvantitativ insamling”, 2012-11-05).  

 

Det fanns också fördelar med detta metodval. Att tolka en viss situation är att få en begränsad, 

men förhoppningsvis djup och belysande inblick i några teman i organiserandet av sociala 

relationer i företag. Att fokusera på organisationsprocesser som uttrycks i konkreta situationer 

kan utgöra en minst lika viktig och intressant aspekt på organisation som t.ex. det mera 

traditionella studierna av stabila, objektiva och förtingligade strukturer (Alvesson, 2002). Vi 

valde att hålla fallföretaget och de intervjupersoner vi träffat anonyma. Detta gjorde vi för att 

vi mötte sådana önskemål från fallföretaget. Negativa konsekvenser av detta metodval var att 

det försvårade för opponenter och läsare att undersöka källornas äkthet. Vi menade att detta 

metodval gav oss en mer verklighetstrogen bild av organisationen och de anställdas 

inställning till förändringen då de inte behövde uppge sin identitet. (Saunders et. al, 2009). 
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3.7 Transkribering 

 

Vi valde att transkribera allt vårt empiriska material, dels intervjuerna med de anställda och 

ledning samt det observerade informationsmötet. Vi använde oss av ljudinspelning för att 

enkelt kunna lyssna om på det inspelade materialet om vi skulle anse något vara otydligt. Vi 

använde oss av denna metod för att minimera risken för att missa någon information som 

förmedlas, genom att dels transkribera allt som sades samt att vi lyssnade igenom det 

inspelade materialet minst två gånger (Saunders et. al, 2009). 

3.8 Operationalisering 

3.8.1 Core Framing Tasks 

 

För att undersöka vårt syfte och frågeställning valde vi att använda beståndsdelarna i “Core 

framing tasks” som verktyg för att analysera kommunikationen i fallföretaget. I intervjumall 1 

(se appendix 8.8.1) delade vi in våra frågor till ledningen efter de tre olika “Core framing 

tasks”. På detta sätt försökte vi samla information och identifiera beståndsdelar i ledningens 

agerande och resonemang som kunde härledas till diagnostic, prognostic och motivational 

framing. På samma sätt delade vi in frågorna till de anställda i intervjumall 2 (se appendix 

8.8.2) för att även här identifiera beståndsdelar i de anställdas svar som kunde härledas till de 

olika framing tasks. Genom att klassificera frågorna strukturerade vi vår materialinsamling 

som därmed underlättade vårt arbete med empiri och analys. Den första av de tre 

beståndsdelarna av Core framing tasks är diagnostic framing. Denna fokuserade på att hitta 

svar på frågan “Vad är problemet?”, d.v.s. vad är anledningen till att ledningen ville 

genomföra en förändring i organisationen. (Benford & Snow, 2000.) För att få svar på detta 

ämnade vi intervjua ledningsgruppen och frågade vad som upplevs som problem inom 

organisationen, vad grundar sig den stundande förändringen i? 

 

Den andra beståndsdelen av Core framing tasks är prognostic framing. Denna beståndsdel 

analyserar och söker svar på frågan “Hur ska problemet lösas?”. Denna analysdel svarade inte 

bara på hur en potentiell lösning på problemet formulerats, utan syftade även till att belysa de 

strategier, taktiker och mål som skulle göra lösningen på problemet möjlig (Benford & Snow, 

2000). Således frågade vi i vår intervju med ledningen vilka strategier som fanns för att 

genomföra förändringen samt vilka som var de huvudsakliga målen med 

organisationsförändringen. Dessa “frames”, även kallat ramar, hjälper alltså människor att 
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förstå en komplex realitet genom att klargöra vad som är rätt och fel, sant och falskt, gott och 

ont. De visar på detta sett också en vägledning till hur framtida beslut bör tas. Detta behöver 

dock inte betyda att människor automatiskt tar korrekta beslut eller överhuvudtaget agerar. 

Den tredje “framing task” är “Motivational framing” som syftade till hur strategier utformas 

för att framställa ett budskap som får mottagaren att kunna relatera och se sin egen roll i det 

som kommuniceras. Här analyserades sändarens val av kommunikation, och hur hon 

kommunicerade ut meddelandet till respondenterna. Hur omvandlades idén till ord, bilder 

och/eller aktiviteter som syftade till att skapa incitament för att folk ska agera på ett önskvärt 

sätt? (Benford & Snow, 2000). 

 

För att undersöka huruvida kommunikationen innehöll Motivational framing intervjuade vi 

ledningen och ett antal anställda personer inom organisationen efter organisationsmötet. På 

detta vis kunde vi få en direkt access till de anställdas upplevelser, känslor och tankar kring 

den stundande förändringen. Vi fick även ledningens syn på hur de ska få de anställda 

motiverade att genomföra förändringen, hur de skulle förstå sin roll och undvika oro. Vidare 

kunde vi undersöka om de anställda fann en motivation till att delta i förändringen, huruvida 

de upplevde förändringen som positiv eller negativ. 

Vi kom även att analysera informationsmötet samt nyhetsbrevet med hjälp av de tre 

beståndsdelarna i “Core framing tasks”. Kunde vi exempelvis upptäcka oro under mötet som 

grundar sig i bristfällig motivational framing? Kunde nyhetsbrevet ge ytterligare information 

om bakgrunden (diagnostic framing) eller målet med förändringen (prognostic framing) 

 

3.8.2 Sensemaking/Sensegiving 

Vi kom i vår analys att använda oss av Sensegiving/Sensemaking teorin. Detta gjorde vi för 

att kunna analysera hur de anställda tolkat den av ledningen förmedlade informationen kring 

förändringen. Syftet med denna analys var att se huruvida skillnader och likheter i tolkningen 

av förändringen hos de båda grupperna uppkommit i samband med informationsförmedlingen. 

Sensegiving använde vi oss av för att se hur ledningen tolkar förändringen; deras syn på 

bakgrundsproblematik, genomförande, samt personlig påverkan på de anställda. 

Sensemaking använde vi oss av för att se hur de anställda har uppfattat den förmedlade 

informationen, för att sedan jämföra denna tolkning med ledningens tolkning av 

förändringen.  Genom att vi använt oss av framing kombinerat med 

Sensegiving/Sensemaking gjordes det möjligt att jämföra och analysera ledningens 
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förväntningar med de anställdas uppfattning och försöka få ett svar på om kommunikationen 

varit framgångsrik. 

 

4. Empiri & Analys 

4.1 Disposition av empiri och analys 

 

Vi valde att inleda vår empiri och analysdel med att presentera det företag som vi undersökt i 

detta arbete. Vi kom i samband med detta att introducera den planerade förändringen som 

företaget stod inför och hur ledningen tänkt kommunicera denna förändring till berörda parter. 

Vidare leddes läsaren in på ett avsnitt där vi presenterade empiriska resultat knutna till 

internkommunikationen på företaget. Detta ansåg vi vara relevant då det var viktigt att skapa 

sig en bild av hur information och kommunikation har hanterats i tidigare situationer på 

fallföretaget. Det var också intressant med hänsyn tagen till vår forskningsfråga, att genom att 

studera empiriska resultat se likheter och skillnader i synen på internkommunikationen på 

företaget mellan medarbetare och ledning.  

 

Vi valde att sammanfatta vår observation av informationsmötet och det empiriska materialet 

rörande nyhetsbrevet i separata stycken för att göra det enkelt för läsaren att ta del av detta 

material. Inte minst för att kunna förstå våra hänvisningar och resonemang i analysen. 

Relevant empirisk data från samtliga intervjuer, informationsmötet och nyhetsbrevet 

analyserades därefter utifrån vår analysmodell “Core framing tasks”, bestående av Diagnostic, 

Prognostic och Motivational framing. Vi kom att presentera empiriska resultat indelat i 

delarna “Sensegiving” (sändare: ledningen) och “Sensemaking” (mottagare: anställda) för att 

sedan avsluta varje del med en analys.  Detta tillvägagångssätt valde vi för att tydligt kunna 

koppla vårt empiriska material till vår analysmodell, samt för att på ett effektivit sätt kunna se 

likheter och skillnader mellan uppfattningen av budskapet hos ledning och de anställda.    
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4.2 Introduktion av fallföretaget 

 

Vid tiden för vår fallstudie verkade en företagsgrupp bestående av 4 företag tillsammans inom 

fastighetsförvaltning. Företagen samarbetade på så sätt att de erbjöd tjänster till varandra inom 

området fastighetsförvalting och fastighetsentreprenad. Företag 1 specialiserade sig på 

utomhusarbeten så som fasadarbeten, trädgårdsskötsel och andra markarbeten. Företag 2 

specialiserade sig på inomhusarbeten i fastigheterna så som renoveringar, ombyggnationer 

och kontroller. Företag 3 skötte den ekonomiska förvaltningen (t.ex. räkningar till 

bostadsrättsföreningar). Företag 4 skötte tekniska bitar som t.ex. hissinstallation, ventilation 

etc. Samtliga företag samägdes av två delägare vars roller kunde liknas vid VD och Vice VD, 

dessa utgjorde ledningen. Företagen drevs av varsin resultatchef som rapporterade till 

ledningen en gång i veckan och mottager direktiv. Företagen hade, förutom enhetscheferna, 

ett antal anställda fastighetsförvaltare och fastighetsskötare. De två delägarna planerade att 

genomföra en organisationsförändring vilken innebar en centraliseringsprocess där de fyra 

företagen skulle slås samman till ett bolag. Enligt ägarna gjordes denna förändring främst för 

att: 

 

 Skapa en mer kundorienterad organisation som upplevs mer effektiv i sin leverans av 

tjänster. 

 Effektivisera hanteringen av ekonomin (kostnadskontroll, uppföljning av uppsatta mål). 

 Göra medarbetare mer delaktiga i beslutsprocessen 

 Skapa mer långsiktig planering, ordning och reda. 

 Enklare att leda organisationen, möjlighet att tillsätta en övergripande VD. 

 

Företagsgruppen hade också upplevt ett stegrande problem med ett externt bolag som tidigare 

varit delägare och samarbetspartner. Företagsgruppen och det externa bolaget hade nyligen 

gått skilda vägar och samarbetet upphört. Problemet visade sig i att det externa bolaget sålt 

tjänster i samma namn som företagsgruppen, och har på så sätt utnyttjat det tidigare 

samarbetet till sin egen fördel genom att skapa förvirring och försök till förvärv av kunder. 

Därför ville företagsgruppen också göra ett namn- och profilbyte som en del av 

organisationsförändringen. Som ett led i kommunikationen av organisationsförändringen 

skickade ledningen ut ett nyhetsbrev till kunder och anställda den 13:e december, samt 

arrangerade ett informationsmöte den 20:e december där personalen informerades om alla 

detaljer kring förändringen. Tid gavs även till diskussion och frågor från personalen. 
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4.3 Internkommunikationen i fallföretaget 

 

Vid tiden för vår fallstudie sker kommunikationen i företaget vanligvis genom ett hierarkiskt 

system där ledningen presenterar information och nyheter till avdelningschefer som i sin tur 

presentar denna till övriga anställda. Information från de anställda till ledningen sker genom 

samma hierarki fast åt motsatta hållet. Detta system är relativt nytt i organisationen, då 

information tidigare spreds hur som helst, mellan alla led i organisationen. Denna modell 

upplevdes som rörig och ledningsgruppen kände sig ofta pressade att fatta snabba och ibland 

ogenomtänkta beslut.   

 

Delägare 1 beskrev hur ledningsgruppen bestående av delägare samt en representant från 

varje avdelning träffats varannan vecka för att gå igenom beslut och frågor som kommit upp 

från de anställda samt den information som kommunicerats ut i organisationen. Detta möte 

beskrevs som den främsta kärnan för internkommunikationens spridning i organisationen. 

Det hade över tid skett en förändring när det gäller denna typ att kommunikation. Tidigare 

behandlades frågor till och från anställda direkt vilket delägare 1 beskrev som ett 

administrativt problem. Den nya, mer strukturerade mötesmodellen där frågan behandlades i 

ledningsgruppen, tyckte delägare 1 underlättade för organisationen och minimerade risken för 

hastigt fattade beslut. Medarbetarna reagerade på denna förändring och delägare 1 uppfattade 

att vissa anställda uppfattade denna förändring som aningen kränkande. Han menade dock att 

denna struktur fick fäste i organisationen och blivit accepterad av medarbetarna, de förstod 

syftet och fördelarna med denna lösning. 

 

Delägare 2 beskrev att internkommunikationen fungerade genom dessa möten varannan 

vecka. Han beskrev också att daglig kommunikation fanns genom telefon, sms, mail samt 

genom direktkommunikation. Delägare 2 beskrev inte internkommunikationsförändringen 

som delägare 1 talade om och de problem som uppkom i samband med denna. 

Enligt enhetschefen skedde kommunikationen med de anställda främst genom möten på 

veckobasis. Varje vecka träffades alla förvaltare och enhetschefer, varannan vecka var även 

fastighetsskötarna närvarande. Enhetschefen tog i sin tur upp eventuella frågor från de 

anställda med ledningen, dock skedde detta sällan. Han trodde att det fanns en brist i 

kommunikationen i och med att de anställda lätt glömde bort att ta upp eventuella problem på 

grund av att man fokuserade mer på att få själva arbetet klart. 
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Enligt de anställda fastighetsskötarna skedde den mesta av kommunikationen via telefon eller 

mail, de verkar alltså inte lägga lika stor tyngd vid veckomöten som ledningen och 

enhetschefen nämnde. Fastighetsskötarna uppgav att det blivit svårare att få till enskilda 

möten med cheferna på senare tid. Fick dem inte tag på sina chefer fick de lösa problemen på 

egen hand. En av fastighetsskötarna uppgav att ledningen var dålig på att förankra med 

honom och hans kollegor när det gällde arbetskapaciteten. Fick organisationen in nya kunder 

hade ledningen en tendens att dela ut mer jobb till fastighetsskötarna, detta kunde enligt 

honom bli för mycket. Fastighetsskötaren uppgav att han “röt till” när problem uppstod, och 

tog kontakt med någon ur ledningen “face-to-face”. Men han uppgav samtidigt att han inte 

hade diskuterat detta i ett förebyggande syfte, varje problem löste dem var för sig. 

4.4 Förberedelsearbetet inför förändringen 

 

Delägarna valde kommunicera förändringen dels genom ett nyhetsbrev där målen med 

förändringen presenterades. Dels genom ett informationsmöte där både bakgrunden och målen 

med förändringen presenterades, och där de anställda även fick möjlighet till frågeställning 

och diskussion med delägarna. I våra intervjuer med ledningen och de anställda visade det sig 

också att ledningen under hösten hade “hintat” om att det skulle ske en omorganistering, det 

hade också varit en del ryktesspridning. Information om bakgrunden till förändringen hade 

ledningen dock varit sparsam med fram till detta skede. 

 

4.5 Nyhetsbrevet 

Nedan finnes nyhetsbrevet i reviderad version. Vi har gjort namnändringar i texten för att 

upprätthålla fallföretagets anonymitet. 
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FALLFÖRETAGET BLIR STÖRRE.  Den 15 januari byter Fallföretaget namn till XXXX. I och med namnbytet 

kommer vi att förbättra och utöka våra tjänster till våra kunder. 

XXXX FÖRVALTNING blir en del av XXXX GRUPPEN: 

 XXXX FÖRVALTNING  

 XXXX ENTREPRENAD 

 XXXX SPECIALFASTIGHETER  

med en årsomsättning om cirka 55 milj. kr och med cirka 35 heltidsanställda fastighetsförvaltare, 

fastighetsskötare, mark- och trädgårdsarbetare, renhållningsarbetare, drifttekniker, lokalvårdare 

och hantverkare. 

Vad betyder namnbytet för våra kunder? 

Kunden får en bättre, mer omfångsrik och flexibel tjänst som är direkt anpassad till en 

bostadsrättsförenings behov av fastighetsförvaltning. 

Vi breddar och utökar vårt tjänstesortiment och erbjuder följande tjänster i egen regi: 

 

 

 

 

 

NY FELANMÄLAN OCH KUNDTJÄNST  

Från och med den 15 januari har vi en gemensam supportavdelning för samtliga CEMI-FÖRETAG. I 

och med detta kommer våra kunder göra felanmälan avseende drift och underhåll till CEMIS 

felanmälan (XXXX SUPPORT) på tel. 08-758 00 00 mellan kl. 07.00 och 16.00 eller via formulär på 

www.fallföretaget.se.  

 XXXX SUPPORT hanterar alla ärenden som rör våra uppdrag åt de bostadsrättsföreningar 

vi förvaltar. Övrig tid slussas samtal vidare till för uppdraget aktuell jourverksamhet. 

 XXXX SUPPORT hanterar också kundtjänst åt XXXX ENTREPRENAD och XXXX 

SPECIALFASTIGHETER. 

 
Utveckling och förbättring av våra tekniska stöd 

Våra viktigaste process- och kvalitetsstöd är våra IT baserade fastighets- och driftsystem.  

From den 1 mars (prel. Datum) kommer vi införa ett nytt fastighets- och driftsystem för samtliga 

XXXX-FÖRETAG.. 

Nu hemsida 

Den 15 januari lanseras XXXX nya hemsida, www.fallföretaget.se. 

Ny profil 

Förändringen innebär också att XXXX kommer profileras på ett nytt sätt. 

Frågor 

Vänd dig till din närmaste chef om du har frågor kring detta. Det går också bra att vända er direkt till mig. 

 

 

 Teknisk Förvaltning 

 Fastighetsskötsel 

 Mark- och trädgårdsskötsel 

 Trappstädning 

 Snöröjning 

 Bygg och anläggning 

 VVS 

 El 

 

 Snickeri 

 Måleri 

 Renhållning 

 Bygg och anläggning 

 Mark 

 Vattenrening 

 MM 
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4.6 Informationsmötet 

 

Mötet skedde i företagets gemensamma fikarum/lunchrum och började med att Delägare 1 

presenterade muntlig information om vad som var det bakomliggande faktorerna till 

organisationsförändringen. Den huvudsakliga orsaken var att man ville bryta sig loss från, och 

inte längre förknippas med, en annan organisation som man haft ett långvarigt samarbete med. 

Insikten till detta uppkom i och med att den andra organisationen, härmed kallad 

“samarbetspartnern”, bytt VD och denna person delade inte samma visioner och värderingar 

som fallföretaget. Samarbetspartnern införde t.ex. en ny säljstrategi som enligt Delägare 1 var 

pinsam och oprofessionell. Samarbetspartnerns nya VD gjorde det omöjligt att arbeta med 

långsiktiga överenskommelser, tenderade att oväntat och plötsligt ändra rutiner och 

samarbeten om projekt och uppdrag företagen sinsemellan. Detta ledde till att Delägare 1 till 

slut uppgav att Fallföretaget ämnade byta namn då man inte längre kunde leverera tjänster på 

så sätt som samarbetspartnern sålde in dem. Vidare uppstod också problem med 

kundsupporten som sedan en längre tid huserat i Fallföretagets lokaler.  Detta problem 

kulminerade då den nuvarande supporten plötsligt lämnat lokalen och flyttat till 

samarbetspartnerns lokaler. Fallföretaget fick på några timmar tillkalla ny personal och bygga 

upp en ny kundsupport. Enligt Delägare 1 var alltså namnbytet förankrat i det avslutade 

samarbetet med Företag 2, man ville inte längre förknippas med detta företag. När detaljerna 

kring namnbytet blev klara skickade ledningen ut nyhetsbrevet, som nådde både kunder och 

personal, för att informera om detta.  

 

Efter detta frågade Delägare 1 om personalen ville ställa några frågor. En anställd frågade hur 

Delägare 1 mådde. Delägare 1 uppgav att det var mycket viktigt att inte fokusera på interna 

problem framför den viktiga fokuseringen, att hålla igång leveransen och skaffa nya kunder. 

Detta ansåg Delägare 1 att man har lyckats med trots en tuff tid, och detta skulle alla vara 

nöjda med och ge varandra en eloge för. En annan anställd frågade om inte samarbetspartnern 

hade uppträtt olagligt. Delägare 1 uppgav att man kunde driva saker juridiskt, med då hamnar 

stort fokus på en specifik tvist och man riskerar dessutom dyra advokatkostnader. Delägare 1 

ansåg att det inte var värt att driva det juridiskt, oavsett om samarbetspartnern hade betett sig 

illa. En annan anställd, en enhetschef, flikade också in att de kunder samarbetspartnern hade 

uppvaktat har tackat nej p.g.a. samarbetspartnern oseriösa uppförande. Delägare 1 avslutade 

sitt anförande med att uppmana alla att “Vi har alltid blickat framåt, men nu gör vi det 
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starkare än någonsin” och tackade för det tuffa året som varit. En anställd ställde ytterligare 

en fråga om ett samarbete med en kund där samarbetspartnern varit inblandad tidigare, “vem 

skall den anställda uppge att han jobbar för?” De båda delägarna uppgav att han skulle säga 

att han jobbade för Fallföretaget under det nya namnet, och att detta skulle tydliggöras 

snarast. Ytterligare diskussion uppstod kring specifika kunder och samarbeten där de anställda 

kände sig lite osäkra. 

 

Delägare 1 överlämnade ordet till Delägare 2 som berättade vad som skulle hända i framtiden. 

Delägare 2 konstaterade att Fallföretaget var större än samarbetspartnern, och uppmuntrade 

alla att alltid vilja bli bättre. Kommande år hade Fallföretaget som mål att omsätta ca 55 

miljoner kr, och skulle företaget komma upp i dessa volymer måste man börja anpassa sig 

mot konkurrens mot större aktörer och samtidigt skaffa sig ett starkt varumärke som också de 

anställda kunde förknippa med sig själva. Delägare 2 illustrerade sedan organisationens 

huvudverksamheter på en tavla, där kunder, samarbeten och framväxande mindre 

verksamheter ritades upp. Vidare redovisades även nyckeltal som antal anställda samt 

framtida mål om omsättning. Omsättningsmålet var 75 miljoner kr vid år 2015. 

 

Delägare 2 underströk att allt som görs ute på fältet var det som inbringade inkomster. För att 

få verksamheten effektiv var det viktigt att också administration, ekonomi etc. skulle fungera. 

Det var också viktigt att ha koll på de avtal man har för att kunna leverera till det pris man 

uppgav för tjänsten. Nöjda kunder var A och O, eftersom nöjda kunder spred ett gott rykte 

vidare till ett fåtal personer. En missnöjd kund spred missnöje till betydligt fler. Vidare 

beskrevs att organiseringen utöver namnbytet skulle få en tydligare profilering, hemsida osv. 

“Vi är tillbaka där vi började men med helt nya förutsättningar” beskrev delägare 2. Delägare 

2 frågade sedan om personalen hade några frågor, och förklarade vidare att det var bra om 

särskilt förvaltarna och fastighetsskötarna läste nyhetsbrevet som också gick ut till kunder. 

Ingen frågade något vid detta tillfälle. En av enhetscheferna inflikade att personalen inte 

skulle baktala samarbetspartnern när de var ute och jobbade, uppstod det frågor skulle dem 

hänvisa till sina förvaltare som kunden kunde kontakta. Viss diskussion uppstod kring 

huruvida de gamla loggorna skulle tas bort. Även poängterades att personalen skulle komma 

ihåg att använda det nya företagsnamnet för att inte förknippa bolaget med det gamla 

samarbetet. 
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4.7 Diagnostic - Orsaken till förändringen 

4.7.1 Ledningen / Sensegiving 

 

Delägare 2 upplevde att de tre samägda bolagen inte drog fördelar av varandras synergier. 

Samordningen mellan de olika företagen upplevde han som dålig. Han ansåg att det fanns en 

segregation mellan företagen, de såg sig inte som en stor enhet utan istället som flera små. 

Delägare 1:s uppfattning om bakgrunden stämde in med delägare 2:s. Delägare 1 upplevde att 

sammanhållningen mellan företagen var dålig, alla upplevde inte att de arbetade inom samma 

organisation. Delägare 1 beskrev också problematiken med organisationens samarbetspartner 

som de nu skulle bryta sig loss ifrån. Denna partner hade agerat på ett sådant sätt att delägarna 

på fallföretaget kände sig lurade, delägare 1 menade också att denna samarbetspartner inte 

delade samma ideologiska tankar och hade en annan syn på personal och kundhantering än 

fallföretaget. 

 

Dessa problem ansåg delägare 2 växt fram allteftersom företaget blivit större. Han trodde att 

en stor bidragande effekt till att dessa problem uppstått var att organisationen inte arbetat med 

en tydlig vision med tydliga mål att arbeta efter. Delägare 1 upplevde även han att dessa 

problem varit framväxande under tid. Han menade att ett stort problem i organisationen varit 

att medarbetare från de olika företagen inom företagsgruppen inte kände gemenskap med 

varandra. Det fanns inte någon förståelse för att företagen måste hjälpa varandra och 

samarbeta. Delägare 2 beskrev att de bakomliggande problemen till förändringen skulle 

kommuniceras genom att beskriva de problem som varit, för att sedan trycka på att den 

kommande förändringen skulle stärka organisationen. 

Delägare 2 beskrev hur problematiken bakom förändringen främst kommunicerades i 

nyhetsbrevet. Under mötet lades istället fokus på att förmedla ett positivt budskap där 

förändringens konsekvenser blev centrala och de fördelar denna för med sig. Anledningen till 

detta var enligt delägare 2 att han ansåg att de anställda redan var tillräckligt informerade om 

bakgrundsproblematiken eftersom organisationen var så pass öppen, de anställda hade 

ständigt möjlighet att ställa frågor och prata med ledningen vilket har gjort problematiken till 

en allmän uppfattning i organisationen. Han menade istället att strategin under mötet var att se 

framåt mot de möjligheter och mål som uppkommer med förändringen. 
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4.7.2 Anställda / Sensemaking 

 

De intervjuade fastighetsskötarna uppfattade informationsmötets budskap som att “Nu blir vi 

självständiga”. Informationen handlade om vad som hade hänt och vad som skulle hända med 

organisationen. De upplevde mötet som positivt och tyckte det var kul att organisationen 

växte och att det var bra att namnproblematiken försvann. Enhetschefen och en av 

fastighetsskötarna tyckte att själva bakgrundbeskrivningen till problematiken var lite rörig och 

oklar, enligt enhetschefen hade dock de flesta vetskap om detta sedan tidigare. Personalen 

upplevde att de fick chans att ställa frågor, och fick svar på de frågor som ställdes. En 

fastighetsskötare trodde emellertid att det skulle dyka upp fler frågor när genomförandet av 

förändringen fortgick. Eftersom att det uppstått en del ryktesspridning kring problemen med 

samarbetspartnern visste samtliga ur personalen på ett ungefär vad orsaken till förändringen 

var. Bakgrundsproblemet var att samarbetet inte längre fungerade, och nästan samtliga ur 

personalen uppgav att det var den nytillträdde VDn hos samarbetspartnern som var “det svarta 

fåret”. 

 

4.7.3 Analys 

 

Förändringen grundade sig i två olika problem: Organisationen behövde centraliseras och 

effektiviseras då den växte sig allt större. De olika företagen inom organisationen behövde få 

ett bättre samarbete med varandra. Det andra problemet grundade sig i att samarbetspartnern 

inte längre ville samarbeta med fallföretaget varför fallföretaget var tvungna att vidta 

nödvändiga åtgärder för att de skulle bli oberoende av samarbetspartnern. Företagets ledning 

hade i utformningen av kommunikationen om förändringen till de anställda och andra berörda 

parter lyckats med diagnostic framing så tillvida att de identifierat de bakomliggande 

problemen i organisationen (Benford & Snow, 2000). 

 

Delägarna menade på att dessa problem hade varit framväxande allt eftersom företaget blivit 

större. De beskrev problem såsom att medarbetarna inte kände samhörighet och gemenskap 

med varandra i de olika företagen, vilket kunde identifieras som ett av de underliggande 

problemen till förändringen. Ett annat, plötsligt uppkommet problem, som identifierades var 

konflikten som uppkommit med den tidigare samarbetspartnern. Denne hade agerat i 

fallföretagets namn och på så vis skapat förvirring och irritation hos kunder. 

Samarbetspartnerns agerande sågs som ett stort problem på fallföretaget vilket lett till att de 
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ville bryta sig loss från denna och bli helt självständiga. Ledningen hade därmed pekat ut en 

som Gamson & Scotch (1964) kallar ”scapegoat”, som en orsak till förändringen. Enligt 

svaren från respondenterna var det också tydligt att de anställda uppfattat denna 

samarbetspartner och framför allt dennes VD som det största problemet, vilket styrker 

framgångsrik diagnostic framing (Benford & Snow, 2000). 

 

Ledningens kommunikationsstrategi, att kommunicera förändringen genom ett stormöte och 

nyhetsbrev, styrks av Hård af Segerstad (2002) som utmärkta medier för att förmedla vision 

och målsättning med förändringen. Den sensegiving som ledningen förmedlade under mötet 

uppfattades emellertid som något rörig och otydlig. Det uppstod således en risk att mötet 

kunde motverka sitt syfte och istället skapa förvirring (Simonsson, 2002). Även nyhetsbrevet 

som skickades ut fyllde emellertid inte sitt syfte då många av intervjupersonerna menade att 

de antingen hade svårt att minnas vad som förmedlats i detta brev eller rent av inte läst det 

alls. Detta är ett vanligt förekommande problem vid användning av intranät (Heide, 2002). 

Trots att de anställda underströk att de har en uppfattning om att de flesta känner till 

problematiken sedan tidigare fanns en risk för att den otydliga sensegiving som förmedlats 

påverkar de anställdas sensemaking och gjorde att de misstolkade eller inte förstod 

bakgrunden till förändringen (Gioia & Chittipeddi, 1991).  

 

Delägare 2 beskrev hur tanken var att problematiken bakom förändringen främst 

kommunicerades i nyhetsbrevet och att mötet främst fokuserade på framtiden och de positiva 

konsekvenser som skapats med denna förändring.  Efter att vi tagit del av nyhetsbrevet kunde 

vi konstatera att delägare 2:s bild av vad som ska kommunicerats i detta brev inte stämde 

överens med våra observationer. Genom att anta att tillräcklig information redan gått ut till de 

anställda ökade risken för att de anställda kunde skapa sina egna tolkningar (Lewis, 2000). 

Trots detta framstod det som att ledningen hade lyckats med diagnostic framing, då samtliga 

intervjuade hade förstått att det berodde på den problematiska samarbetspartnern och att 

företaget växte sig större (Benford & Snow, 2000). 

. 
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4.8 Prognostic - Problemlösning, genomförande strategier och mål med 

förändringen 

4.8.1 Ledningen - Sensegiving 

 

I intervjuerna innan informationsmötet uppgav ledningen att målet med förändringen var att 

skapa en stabil tillväxt, skapa ordning och fokus på lönsamhet. Enligt delägare 2 var också 

målsättningen att skapa tydligare karriärsmöjligheter för att kunna rekrytera nya typer av 

medarbetare och skapa en större personalgrupp. Delägare 1 uppgav också att tanken på en 

omorganisering hade funnits länge och att de försvårade affärsrelationerna med 

samarbetspartnern snabbade på processen. Namnbytet blev ett sätt att bryta sig loss från 

samarbetspartnern. De anställda skulle få vara mer delaktiga i budgetarbetet. Genom denna 

insyn skulle även ekonomiska mål genom budgeten skapas med de anställda, dels för att öka 

effektiviteten och dels för att göra dem mer delaktiga i organisationens utveckling. Under 

informationsträffen uppgav ledningen att det var viktigt att administration och ekonomi måste 

fungera för att få verksamheten mer effektiv.  De nämnde även att det var viktigt att “ha koll 

på de avtal man har för att kunna leverera till det pris man uppger för tjänsten”. På tavlan 

illustrerades framtida mål, år 2015 skulle organisationen omsätta 75 miljoner kronor. 

4.8.2 Anställda – Sensemaking 

 

Den generella uppfattningen hos de anställda var att informationen som gavs under 

informationsmötet och i nyhetsbrevet var ganska snarlik. Skillnaden var att informationsmötet 

gav mer detaljerad information om själva målsättningen med förändringen och även en 

bakgrundsbeskrivning till problemet, som av många upplevdes som luddig och lite rörig. 

Nyhetsbrevet informerade istället om hur organisationen skulle förändras. I nyhetsbrevet var 

budskapet var “De växer, blir större” och de skulle förbättra sin leverans mot kund i och med 

namnbytet. Man såg till vad som skulle ske och blickade inte bakåt. Enhetschefen och en av 

fastighetsskötarna tyckte att nyhetsbrevet förmedlade ett positivt, framåtblickande budskap. 

Resterande personer som intervjuades hade ingen uppfattning eller hade missat att läsa brevet. 

Fastighetsförvaltaren menade att nyhetsbrevet kom något olämpligt då många av de anställda 

hade jobbat i tre dygn i sträck med snöröjning, de tog helt enkelt inte in informationen på 

grund av stress. De anställda uppfattade informationsmötets budskap som att de “skulle 

tillbaka till rötterna” och “vi växer och måste se oss som en större aktör med fler kunder”. En 

av fastighetsskötarna uppgav som en reaktion på detta att “vi måste anställa fler om vi får fler 
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kunder. Annars kan vi inte upprätthålla kvalité, vi kan inte rusa igenom jobb” i intervjun efter 

mötet. Fastighetsförvaltaren tyckte att bakgrundsbeskrivningen och målen med förändringen 

beskrevs mer eller mindre tydligt, han tyckte att det saknades information kring hur man ska 

gå tillväga för att uppnå dessa mål. “Hur ska man få omsättningen att växa?” Han trodde 

emellertid inte att fastighetsskötarna upplevde denna otydlighet, de tänker bara “här och nu” 

enligt fastighetsförvaltaren. 

4.8.3 Analys 

 

Genom nyhetsbrevet och informationsmötet kommunicerade ledningen vissa målsättningar 

med organisationsförändringen; ett tillväxtmål när det gäller omsättningen, att skapa ett 

starkare varumärke samt att skapa en självständig och starkare organisation.  Nyhetsbrevet 

som informationsspridare hade tydligt misslyckats, många av de anställda kunde inte återge 

vad detta brev förmedlade vilket enligt Daft et al (1995) kunde bero på att människor i 

organisationer har en tendens att förhålla sig oengagerat till skrivna dokument. Ledningen 

verkade inte lägga någon vikt vid att berätta för de anställda hur de tänkta målen skulle 

uppnås och hur det i så fall skulle gå till rent praktiskt. Detta i kombination med att 

nyhetsbrevet knappt uppmärksammades av många i personalen resulterade i en misslyckad 

prognostic framing av ledningen (Benford & Snow, 2000).  

 

Intressant var att delägare 1 beskrev att ledningen inte lagt någon vikt vid att informera om 

problematiken bakom förändringen och hur detta skulle lösas, han ansåg sig ha sådant 

förtroende hos de anställda att de inte behövde informeras om detta. Han menade att de 

anställda litade till fullo på ledningen och de beslut de fattar, denna uteblivna kommunikation 

innebar enligt Benford & Snow (2000) en bristande prognostic framing då själva strategin 

undanhölls för de anställda. Delägare 1:s resonemang kring att undanhålla information gick 

emot Morgan & Zeffanes (2003) teori om att ömsesidigt förtroende mellan medarbetare och 

ledning bäst uppnås genom samråd, delaktighet och inflytande. Detta handlande kunde 

troligtvis påverka hur pass framgångsrik förändringen blev. Genom att ledningen inte beskrev 

de bakomliggande faktorerna så fanns stor risk för att de anställda skapade sig egna tolkningar 

av problematiken som inte stämde överens med ledningens tolkning (Lewis, 2000). 

Ledningen kunde med fördel enligt Kowalski (2000) på ett mer pedagogiskt sätt beskriva 

förändringen och sätta den i ett sammanhang för att underlätta förståelsen för förändringens 

innebörd. 
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Enligt våra observationer saknades tydlig information om vilka strategier som fanns och vad 

som praktiskt skulle göras för att genomföra förändringen och uppnå ledningens målsättning. 

Detta styrktes av att flera av de anställda i intervjuer och under informationsmötet kom med 

synpunkter och frågor kring hur förändringen skulle genomföras. Den bristfälliga 

informationen kring förändringens genomförande kunde ge upphov till ryktesspridning och 

onödig oro hos de anställda (Hiede et al, 2005). Istället kunde ledningen underlättat 

förändringens genomförande genom att tydligt beskriva hur detta praktiskt skulle gå till 

(Gioia, Thomas, Clark & Chittipeddi, 1994). Genom ledningens otydliga sensegiving 

skapades en otillräcklig prognostic framing då förändringsstrategin inte var förankrad hos 

personalen (Benford & Snow, 2000) (Gioia & Chittipeddi, 1991). 

4.9. Motivational – Kan de anställda se sin egen roll i förändringen? 

 

4.9.1 Ledningen – Sensegiving 

 

Ledningen ville visa på att förändringen gjorde att organisationen skulle växa vilket gjorde att 

de anställda fick en tryggare arbetssituation. De ville i sin kommunikation till personalen 

förmedla att något var på gång och att förändringen var positiv. Samtidigt ville de skapa 

internkurrens mellan de anställda för att höja prestationerna. Delägare 1 uppgav att alla på 

företaget på något sätt blivit informerade om problematiken bakom förändringen; dels genom 

rykten från andra medarbetare men också genom information från ledningen. Han beskrev att 

man från ledningshåll känt efter och tagit hänsyn till den allmänna uppfattningen kring 

problematiken i utformningen av förändringen. Dock så medgav han att det från ledningshåll 

inte har arbetats med att utveckla förståelsen för problematiken bakom förändringen med 

motiveringen att ledningen ansåg sig ha stort förtroende hos de anställda. Delägare 2 menade 

att det var väldigt viktigt att få de anställda att förstå sin roll i förändringen och hur denna 

påverkade den enskilda individen i sitt arbete. Detta skulle göras genom att aktivt involvera 

alla i organisationens utveckling b.la genom att ge dem insyn organisationens ekonomi och 

budget. 

 

Delägare 2 beskrev dock att ledningen inte hade någon tydlig plan för hur de skulle få varje 

enskild individ att förstå sin roll i förändringen och hur de skulle få varje enskild anställd att 

förstå hur just denna förändring påverkar dem. Han medgav att det var ett problem de stod 

inför, men han visste inte hur de skulle lösa den problematiken. Delägare 1 beskrev hur han 



30 
 

alltid försökte se utifrån den enskilde anställdes perspektiv vid informationssammanhang. 

Detta eftersom han ansåg att det var det huvudsakliga denne brydde sig om. Att de anställda 

skulle förstå hur de påverkas individuellt säkerhetsställdes enligt delägare 1 genom att de 

kontinuerligt lät den anställde ha individuella möten med ledningen och chefer. Delägare 2 

beskrev att oro uppstod hos en av medarbetarna, som mest handlade om dennes roll och 

framtid i organisationen. Detta bemöttes med individuella samtal för att skapa lugn och 

förståelse. 

4.9.2 Anställda - Sensemaking 

 

En av fastighetsskötarna hade upplevt en oro sedan problemen började med den tidigare 

omnämnda samarbetspartnern och det hade främst handlat om frågetecken kring vad som 

skulle ske med organisationen. Oron avtog dock i samband med att ledningen gick ut med 

mer information, vilket gjorde att han kände sig lugnare efter informationsmötet. Enligt 

enhetschefen hade ledningen inledningsvis valt att inte kommunicera ut problemen eller 

detaljerad information om förändringen till de anställda. Detta på grund av att det fanns 

oklarheter i exakt vad som skulle ske och problem med oberäkneliga beslut från 

samarbetspartnern. Enhetschefen uppgav också att det funnits en oro hos de anställda som 

kretsade kring huruvida deras kunder skulle försvinna eller inte. Han medgav att detta kunnat 

dämpas om man förmedlat tydligare information i ett tidigare skede. På ett personligt plan 

trodde samtliga av de anställda att de blev oberörda eller positivt påverkade av förändringen. 

 

Enhetschefen trodde att organisationsförändringen skulle innebära mer struktur och bättre 

planering av hans eget arbete. Han tyckte att det ska bli skönt att slippa “jiddret” med 

samarbetspartnern, han kunde nu istället fokusera framåt. I övrigt trodde inte enhetschefen att 

förändringen skulle påverka honom personligen särskilt mycket. Fastighetsförvaltaren blev 

motiverad av förändringen då han ansåg att han fick en “tydligare målsättning att jobba 

emot”. Han trodde att det kom att stärka organisationen då de skulle arbeta mer som en grupp 

och ge honom större ansvar och fler uppdrag. En av fastighetsskötarna uppgav att han var 

motiverad att genomföra förändringen på grund av hans tilltro till ledningen och att han 

älskade sitt jobb. Om förändringen inte genomförts skulle han antagligen inte jobbat kvar 

länge till, detta för att han inte ville arbeta med samarbetspartnern. De övriga 

fastighetsskötarna trodde inte att förändringen skulle påverka dem personligen i deras arbeten, 

men de var försiktigt positiva och var varken motiverade eller omotiverade att genomföra 
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förändringen. Den vedertagna uppfattningen hos fastighetsskötarna var att deras arbeten 

skulle “rulla på” som vanligt. 

 

4.9.3 Analys 

 

Ledningen ansåg att det var viktigt att få de anställda att förstå sin enskilda roll i förändringen 

och hur denna påverkar dem individuellt. Ledningen verkade ha en tanke om att alla skulle 

vara delaktiga och involverade i förändringsprocessen. Dock, precis som ledningen själva 

sade, verkade de inte ha någon plan för hur denna involvering skulle gå till.  Delägare 2 

menade på att detta var ett problem som de för närvarande inte hade någon lösning på. 

Delägare 1 menade på att de alltid kommunicerade utifrån den enskilde individen och belyste 

inte den problematik kring en utebliven plan eller lösning som delägare 2 gjorde. Här fanns 

alltså en risk för att motivational framing inte kunde appliceras på de anställda (Benford & 

Snow, 2000). Dels p.g.a. de problem med att få den enskilde anställde att förstå sin roll i 

förändringen som delägare 2 beskrev, men också för att det utifrån vårt empiriska material 

tydde på att delägarna verkade ha en delad syn på denna fråga. Den tillsynes obearbetade 

kommunikationsstrategin kunde enligt Johansson & Heide (2008) och Heide et.al (2005) haft 

negativ inverkan på förändringens resultat. Den delade synen på de anställdas delaktighet i 

förändringen kan påverka de anställdas förtroende för ledningen.  Enligt Morgan & Zeffane 

(2003) är ömsesidigt förtroende mellan ledning och anställda en av de viktigtaste 

komponenterna för att nå ett framgångsrikt förändringsarbete. Således skapar ledningens 

oförmåga att involvera de anställda en risk för att förändringen blir misslyckad. 

 

Meningsskiljaktigheten i denna fråga delägarna emellan kunde även skapa problem sett till 

Sensegiving/Sensemakning. Om inte ens ledningen var överens om vad det var de skulle 

förmedla till de anställda och andra berörda parter, blev det väldigt svårt för mottagarna att 

skapa sig en sensemaking som stämde överens med ledningens sensegiving (Gioia & 

Chittipeddi, 1991). Detta kunde vara problematiskt då de anställdas eventuella agerande 

kunde komma att skilja sig från det som ledningen avsåg med sitt budskap (Balogun & Hope 

Hailey, 1999). Under mötet verkade det vara förankrat hos majoriteten av de anställda att det 

var positivt att bryta sig loss från samarbetspartnern, genom att många öppet hyste agg mot 

den tidigare samarbetspartnern. Det märktes på detta sätt att ledningen lyckats förankra det 

underliggande problemet hos personalen, alltså själva orsaken till varför organisationen 

behöver genomgå en förändring.  I detta fall var alltså samarbetspartnern och dess bristande 
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samarbete själva problemet. Delägare 2 underströk också de fördelar som förändringen skulle 

innebära i form av tydlighet mot kund och tillväxtpotentialen. På detta sätt försökte man 

motivera personalen att “genomlida” förändringen, och att förändringen var en del i 

organisationens utveckling mot att bli en större aktör. Detta motiv förtydligar inte de 

anställdas roll i förändringen och framgångsrik motivational framing har således inte 

uppnåtts (Benford & Snow, 2000). 

 

Motivationen att genomföra förändringen var varierande hos de anställda. Enhetschefen och 

fastighetsförvaltaren var motiverade eftersom de nu kunde fokusera på att få fler kunder och 

få större ansvar. Fastighetsskötarna var mer likgiltiga, uppfattningen var att inte så mycket 

skulle förändras i deras dagliga arbete, de litade på att ledningen gjorde det bästa för 

organisationen. Detta starka förtroende för ledningen tydde enligt Morgan & Zeffane (2003) 

på att ledningen hade varit lyhörd, vilket förmodligen underlättade förändringsprocessen. Den 

varierande motivationen till genomförandet av förändringen hos de anställda kombinerat med 

att ledningen faktiskt uppgav att man inte haft någon tydlig plan för att motivera den enskilde 

anställde, innebar en bristande motivational framing i kommunikationen (Benford & Snow, 

2000). Denna brist gick också att koppla till ledningens aktiva beslut att inte gå ut med för 

mycket information långt ner i organisationshierarkin.  Enhetschefen och fastighetsförvaltaren 

hade således fått mer information än fastighetsskötarna, varför fastighetsskötarna var mer 

likgiltiga till förändringen. Denna inställning styrks av Monstads (2008) resonemang kring att 

välinformerade medarbetare får en större förståelse och engagemang kring förändringen och 

blir således mer motiverade att genomföra den. 

 

Det hade uppstått oro inför förändringen hos vissa av de anställda. Denna oro visade sig 

genom frågor och funderingar från de anställda vad gällde deras kunder, hur de skulle agera 

mot dem och huruvida de skulle försvinna eller inte. Mycket av oron hade uppstått i och med 

att problemen med samarbetspartnern började. Dock uppgav både ledningen och de anställda 

att denna oro hade dämpats i samband med att mer information hade kommunicerats ut, 

kombinerat med enskilda samtal med individerna. Detta stämde överens med Heide et. al 

(2005) slutsatser att oro och motstånd till förändring vanligen uppkommit på grund av 

bristfällig information. När ledningen delgivit de oroliga individerna information hade således 

oron dämpats. Eftersom ledningen uppgav att man lyckats dämpa oron hos en enskild anställd 

med hjälp av enskilda samtal och genom att lyssna och ta till sig dennes synpunkter fann vi 

stöd åt Johannson och Heides (2008) resonemang om att tvåvägskommunikation mellan 
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ledning och anställda dämpar oro. Vi kan dock inte styrka detta eftersom vi inte intervjuade 

den berörda enskilde anställde. 

 

5. Slutsats 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur samförstånd skapas vid en 

organisationsförändring genom tolkning av förändringskommunikationens budskap. Vi 

ämnade undersöka hur ledningen tolkade organisationsförändringen genom att utgå från 

ledningens förberedelsearbete. Vi ville även undersöka hur de anställda tolkade ledningens 

kommunikation och huruvida de av denna blev motiverade att genomföra förändringen. 

Ledningens syfte med organisationsförändringen var att centralisera organisationen för att 

skapa effektivitet och tillväxtpotential. Ledningen ville också att fallföretaget skulle bli 

självständigt och inte vara beroende av en problematisk samarbetspartner som opererade 

under samma företagsnamn. Ledningen ansåg att genom att sammanslå fyra olika företag 

under samma identitet skulle de underliggande problemen lösas. Ledningen hade 

kommunicerat förändringen genom ett nyhetsbrev, ett informationsmöte och även genom 

enskilda samtal med anställda som känt av de underliggande problemen. Nyhetsbrevet 

förbisågs av många anställda, och bakgrundsbeskrivningen under informationsmötet 

upplevdes som otydlig. Detta, i kombination med att ledningen valde att hålla 

beslutsprocessen kring förändringens utformning stängd, gav upphov till oro hos några av de 

anställda. Chefer på högre nivåer i organisationen var mer motiverade att genomföra 

förändringen än övriga anställda. Detta kan kopplas till att cheferna fick mer information i ett 

tidigare skede än övriga anställda.  De anställdas starka förtroende till ledningen kan ses som 

en orsak till att något betydande motstånd inte uppstått. 

 

Den största bristen i ledningens kommunikation fann vi i förändringsstrategin, vad som skulle 

göras konkret för att uppnå de mål ledningen hade med omorganiseringen. Varken i 

nyhetsbrevet eller under informationsmötet gavs någon information om detta. Denna 

kommunikationsbrist visade sig också i att flera av de anställda uppgav att det fanns 

otydligheter och brister i informationen kring hur de skulle förhålla sig till de mål som 

organisationen i framtiden skall uppnå. I vår fallstudie kunde vi se att samförstånd mellan 

ledningen och anställda uppstod trots bristande kommunikation. I detta fall berodde 

samförståndet på att ledningen varit relativt snabb i sin hantering av oroliga anställda samt att 
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ledningen hade lyckats skapa ett förtroende för sitt förändringsarbete. Det fanns en risk att 

samförståndet i framtiden kunde påverkas negativt i och med att ledningen varit bristfällig i 

sin kommunikation av hur de konkret skulle uppnå de uppsatta målen med förändringen. 

6. Diskussion 

 

Vi kunde se att våra slutsatser utifrån våra analyser kunde bidra till en ökad förståelse för 

vikten av god och väl fungerande internkommunikation vid organisationsförändringar. Vi 

menade att vårt resultat kunde hjälpa nyckelpersoner i organisationer som stod inför en 

förändringsprocess så tillvida att dessa personer kunde få vägledning kring vad de bör ta 

hänsyn till vid kommunikationen av den kommande förändringen. 

Till forskningsfältet kunde vårt resultat ses som ett bidrag med den speciella vinkeln att vi valt 

att inkludera de anställdas åsikter kring kommunikationen vid en förändringsprocess. Vår 

möjlighet att närvara vid informationstillfället samt möjligheten till intervju med de anställda i 

direkt anslutning till detta möte gjorde att vårt arbete fick en svåråtkomlig infallsvinkel.   

Vi ansåg det vore önskvärt att vi hade kunnat styrka vårt resultat med ett större empiriskt 

material i form av fler intervjuer än nuvarande. Detta hade gett vårt resultat en större 

trovärdighet samt möjliggjort bredare slutsatser ur ett större perspektiv utifrån vårt resultat. 

Vi tyckte det vore intressant att genom fortsatt forskning ta del av studier som undersöker 

förändringsprocesser i sin helhet utifrån de anställdas perspektiv. Då det vid tiden för vår 

studie endast fanns ett fåtal studier gjorda ur de anställdas perspektiv, ansåg vi även att det 

vore intressant att få följa utvecklingen kring en förändringsprocess i sin helhet, då vi endast 

valt att fokusera på förberedelsestadiet. 
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8. Appendix 

8.1 Intervjumallar 

8.8.1 Frågor till ledningen, intervjumall 1 

 

Till ledningen (inledande) 

 

 

 

1. Berätta kort om vilka ni är och vilken roll ni har i företaget. 

 

 

 

2. Berätta generellt om hur er internkommunikation fungerar inom organisationen (möten, 

mail, tele etc.). 

 

 

 

3. Diagnostic: Vad är orsaken till att ni vill göra den här förändringen? Vad är det 

underliggande problemet? 

 

 

 

4. Diagnostic: När uppstod detta/dessa problem? (plötsligt eller framväxande? viktiga 

incidenter/tidpunker?) 

 

 

 

5. Diagnostic: Hur tänker ni kommunicera det underliggande problemet till de anställda i 

nyhetsbrevet resp. under mötet? (Hur får ni de anställda att inse att det finns ett problem?) 

 

 

 

6. Diagnostic: Vad är era huvudsakliga mål med organisationsförändringen? 

 

 

 

7. Motivational: Hur ska ni få de anställda att förstå sin roll i förändringen, hur belyser ni hur 

de påverkas? 
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Ledning om nyhetsbrev 
 

 

 

1. Motivational: Vad är motiven till att ni väljer att kommunicera förändringen genom 

nyhetsbrev? (T.ex. motivera de anställda, förberedelse etc.). 

 

 

 

2. Prognostic: Får alla medarbetare samma nyhetsbrev? Om/om inte, varför? 

 

 

 

3. Prognostic: Vilka personer har varit delaktiga i utformningen av detta nyhetsbrev, varför 

just dessa? 

 

 

 

4. Prognostic: Har ni någon kommunikationsstrategi vad avser nyhetsbrevet? (följfrågor 

behövs här) 

 

 

 

5. Motivational: Hade ni diskuterat eventuella reaktioner från medarbetarna innan ni gjorde 

utskicket? 

Iså fall vilka typer av reaktioner? 

 

 

 

6. Motivational: Efter utskicket, mötte ni således några reaktioner kring nyhetsbrevet hos de 

anställda? Såsom oro, förvirring m.m.? (ca en vecka efter nyhetsbrevets utskick) ‘ 

 

 

 

7. Motivational: Vad tror ni dessa reaktioner kan bero på? 

 

 

 

8. Prognostic: Hur har ni bemött dessa reaktioner? Har ni förberett åtgärder för denna typ av 

händelser? 

 

 

 

 

Om kommunikation på informationsmötet (till ledningen) 
 

 

 

1. Motivational: Vad är motiven till att ni väljer att kommunicera den här förändringen 

genom ett informationsmöte? 
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2. Prognostic:
 
Vilka personer kommer att delta som informatörer under mötet, varför just 

dessa? 

 

 

 

3. Diagnostic: Vad är det ni vill kommunicera ut under mötet? 

 

 

 

2. Prognostic: Hur har ni tänkt presentera och kommunicera informationen om förändringen 

på detta möte? 

 

 

 

3. Prognostic: Varför har ni valt/inte valt denna strategi? 

 

 

 

4. Motivational: Hur ämnar ni motivera de anställda att acceptera förändringen? 

 

 

 

6. Motivational: Förväntar ni er motstånd mot förändringen? Har ni iså fall en strategi för att 

hantera detta eventuella motstånd under mötet? 

 

 

8.8.2 Frågor till anställda Intervjumall 2 - Anställda efter mötet om nyhetsbrev samt 

kommunikation under mötet 

 

Inledande 

 

 

 

1. Berätta kort om din roll i företaget 

 

 

 

2. Hur fungerar internkommunikationen på företaget? (hur går den till, rutiner? bra/dåligt?) 

 

 

 

3. Diagnostic: Upplever du att det finns problem i organisationen? (Om Ja: Vilka problem?) 
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4. Diagnostic: Om Ja (3). När uppstod detta/dessa problem? (plötsligt eller framväxande? 

viktiga incidenter/tidpunker?) 

 

 

 

5. Prognostic: Hur upplever du att informationen kring de bakomliggande problemen, som 

gör förändringen nödvändig, har kommunicerats? (tydlig/otydlig? tydlig strategi att lösa 

problemen?) 

 

 

 

6. Prognostic: Upplever du att du delar ditt synsätt på problematiken med ledningen? 

 

 

 

7. Motivational: Vad innebär förändringen för dig personligen? Hur kom du fram till denna 

insikt? 

 

 

 

Nyhetsbrevet 

 

 

 

1. Motivational: Vad förmedlade nyhetsbrevet för budskap? (kring 

organisationsförändringen) 

 

 

 

2. Motivational: Hur reagerade du när du fick nyhetsbrevet? (positiv, negativ, oklart, 

motiverande? varför?) 

 

 

 

3. Motivational: Hur upplever du att de andra på företaget uppfattade nyhetsbrevet, hur var 

deras reaktioner? (oro, stress, skapades lugn, motivation m.m.) 

 

 

 

4. Prognostic: Anser du att det finns fler orsaker till förändring än de som nämns i 

nyhetsbrevet? 
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Mötet 

 

 

 

1. Prognostic: Vad var ledningens budskap med informationsmötet? (vilken information 

gavs?) 

 

 

 

2. Prognostic: Uppfattade du budskapet som tydligt? (vad var det som var tydligt/otydligt, 

varför) 

 

 

 

3. Motivational: Vad är dina direkta reaktioner kring den förmedlade 

förändringsinformationen (positiv, negativ, oklart) Vad var det som var bra, dåligt? 

 

 

 

4. Motivational: Hur tolkar du att den information som tillkännagavs påverkar organisationen 

som helhet? (positivt/negativt? varför?) 

 

 

 

5. Motivational: Hur tolkar du att den information som tillkännagavs påverkar dig 

personligen? (positiv/negativ? varför/varför inte, hur då?) 

 

 

 

6. Motivational: Upplever du att du gavs möjlighet att ställa frågor? Fick du svar på 

eventuella ställda frågor? 

 

 

 

7. Motivational: Känner du dig motiverad att genomföra förändringen? (varför/varför inte, 

vad är det som gör att du känner så?) 

 

 

 

 

 

 

 


