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Förord 

Denna studie som utgör det avslutande momentet mot vår kandidatexamen inom 

Personal och arbetslivskunskap har givit oss goda insikter och kunskaper inför 

vårt framtida yrkesliv.  

 

Under framställandet av studien har vi erhållit både vägledning och stöd från 
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studie har bemött oss med nyfikenhet och öppenhet och utan dennes medverkan 

hade studien inte varit möjlig att genomföra.  
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organisationen. 
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Sammanfattning 
I samband med att de senaste decennierna har kännetecknats av stora förändringar 

där också förändringstakten ökat har förändringar inom organisationer kommit att 

bli ett naturligt inslag i dagens organisatoriska verksamhet. Varje förändring 

innebär en läroutmaning och då varje förändring är unik kan dess utgång inte 

förutspås. Dock finns det mycket forskning som belyser olika faktorer som 

avgörande för att skapa en lyckad förändring, däribland intern kommunikation.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka om Engeströms teori kan tillämpas på en 

genomförd organisationsförändring och på så sätt se huruvida ett expansivt 

lärande har främjats i samband med denna.  

 

Detta sker genom kvalitativa intervjuer med sex anställda, samtliga verksamma på 

ett av Sveriges marknadsledande fastighetsbolag. För att analysera huruvida ett 

lärande främjats i samband med organisationsförändringen tillämpas Engeströms 

teori om expansivt lärande.  

 

Resultatet visar på många likheter mellan den genomförda 

organisationsförändringen och Engeströms cykliska modell över det expansiva 

lärandet Resultatet indikerar att ett expansivt lärande har främjats i den studera 

organisationen i samband med förändringen. Vidare visar resultatet att en 

strukturerad och planerad intern kommunikation har varit betydande vid 

förändringsarbetet och att ett expansivt lärande kan ha främjats av denna.   

 

Slutsats av denna studie är följaktligen att Engeströms teori kan tillämpas på en 

genomförd organisationsförändring för att undersöka huruvida ett expansivt 

lärande har främjats i samband med denna.  En god intern kommunikation, som är 

planerad och strukturerad, ter sig vara en förutsättning för att främja ett expansivt 

lärande i samband med en organisationsförändring.  

 

Nyckelord: organisationsförändring, intern kommunikation och expansivt lärande 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
In connection with that the last few decades have been characterized by major 

changes where also the rate of change has increased, changes in organizations has 

become a natural part of today's organizational activities. Every change involves a 

learning challenge and because of that every change is unique, its output is 

unclear. However, there is much research that highlights various factors critical to 

creating an effective change, among others internal communication. 

 

The purpose of this study is to investigate whether Engeström's theory can be 

applied to a completed organizational change and see whether an expansive 

learning has been promoted in connection with this. This is accomplished through 

interviews with six employees, all working in one of Sweden's leading property 

companies. Engeström's theory of expansive learning is applied in order to 

analyze whether learning is promoted in connection with the organizational 

change.  

 

The result of the study shows that Engeström's theory can be applied to a 

completed organizational change in order to analyze whether an expansive 

learning has been promoted in connection with this. The result shows that an 

expansive learning has been promoted in connection with the change within the 

organization. Furthermore, the result shows that internal communication has been 

significant in the change process and that expansive learning has been promoted 

as a result of internal communication. In order to promote expansive learning the 

internal communication needs to be structured and planned. 

 

The conclusion of this study is therefore that good internal communication which 

is planned and structured is a prerequisite to promote expansive learning. 

 

Keywords: organizational change, effective change, internal communication and 

expansive learning.  
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1. Introduktion 

I detta avsnitt återfinns en inledning samt en problemformulering för att förtydliga vårt val av 

studieämne samt för att belysa varifrån studien tar sin utgångspunkt. Avsnittet avslutas med 

en kort diskussion kring hur studieämnet knyts an till vald teoretisk utgångspunkt.  

1.1 Inledning  
Mänsklighetens tillvaro har alltid präglats av en ständig och livslång förändringsprocess och 

enligt Angelöw (1991) är förändring den enda bestående sanningen. Redan 500 år f Kr 

försökte den grekiske filosofen Herakleitos beskriva förändringsprocessen genom en liknelse 

med naturen och menade att när en människa stiger ned i en flod för andra gången är det inte 

längre samma flod och precis som vattnet så glider allt annat i livet förbi (Angelöw, 1991). 

 

De senaste decennierna har kännetecknats av stora förändringar där också förändringstakten 

ökat. Globalisering, teknologiska framsteg, avregleringar, privatiseringar samt fusioner är 

bara några av de faktorer som tvingat organisationer och företag att ständigt se över syftet 

med dess verksamhet och förändras för att kunna överleva på en allt mer konkurrensinriktad 

marknad. Förändring har blivit ett naturligt inslag i dagens organisatoriska verksamhet och 

förändringsvilja samt förändringsbenägenhet har blivit honnörsord (Johansson & Heide, 

2008).  

 

Ingenting är permanent förutom förändring. 

- Herakleitos, 500 f.K 

 (Johansson & Heide: 2008, s. 11)  

 

1.2 Problemformulering 
Mycket forskning gällande organisationsförändringar belyser olika faktorer som sägs vara av 

stor vikt för att skapa en lyckad förändring, tydliga ledare, engagerade medarbetare, tydlig 

kommunikation samt mål och visioner är enbart några av dessa. Vidare beskriver mycket 

litteratur hur förändringsprocesser kan ta sig uttryck och vilka olika steg eller stadier en 

process består av. Däremot finns det desto mindre empirisk forskning kring hur en förändring 

konkret kan genomföras (Elving, 2005), detta på grund av att varje förändring är unik och 

dess utgång inte kan förutspås. En förändring är vidare ett komplext fenomen som förknippas 

med svårigheter och motstånd, något som utgör hinder i organisationers strävan efter att skapa 

lyckade förändringar (Johanson & Heide, 2008). 

 

Genom en omfattande litteraturgenomgång över vad som skapar förutsättningar i samband 

med en organisationsförändring fann vi att ett tydligt ledarskap belystes som en avgörande 

faktor. I samband med att samhället och organisationer har utvecklats till ett mindre 

hierarkiskt system, där medarbetare fått större inflytande har det skapats ett gap mellan 

tidigare forskning och dagens empiri (Johanson & Heide, 2008). På grund av detta faktum 

anser vi att det idag inte räcker att enbart beskriva en förändring ur ett ledningsperspektiv, 

hänsyn måste även tas till medarbetare och deras roll vid en organisationsförändring.  
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Som en konsekvens av detta kommer vi i denna studie bland annat framhäva den interna 

kommunikationens roll i samband med en organisationsförändring.  

 

Även om ingen organisationsförändring är den andra lik vill vi hävda att organisationer och 

dess medarbetare, i samband med och oavsett förändringens karaktär ställs inför olika 

läroutmaningar. En vanlig förekommande definition av lärande är ”en relativt varaktig 

förändring av en individs beteende, attityder och värderingar som ett resultat av individens 

samspel med omgivningen.”(Ellström, 1992, s. 67) Engeström (1987) upphovsmannen till 

teorin om expansivt lärande, menar att de klassiska läroteorierna förutsätter att kunskapen 

eller färdigheten som ska läras är stabil och fördefinierad och att det finns en kompetent 

”lärare” som vet vad som ska läras. Engeström menar vidare att verkligheten är mer komplex 

då lärande har en kollektiv aspekt där de individer som utgör kollektivet omedvetet samt 

ständigt lär sig nya saker och att det i många fall saknas en kompentent lärare. Expansivt 

lärande är en teori om ett lärande som uppstår då en verksamhet, genom kollektiva samlade 

kunskaper, finner nya lärande- och utvecklingsmöjligheter, möjligheter som inte skulle kunna 

uppstå individuellt. Klassiska läroteorier har därför lite att erbjuda då det kommer till att 

förstå dessa läroprocesser (Engeström, 2001). 

 

Denna studie kommer följaktligen baseras på antagandet att en organisation och dess 

medarbetare, i samband med en förändring, ställs inför en kollektiv läroutmaning. Det är 

genom att arbeta med denna utmaning, bland annat genom den interna kommunikationen, 

som en organisation kan förändras. Huruvida ett expansivt lärande främjats i samband med en 

genomförd organisationsförändring vill vi med denna studie undersöka.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Nedan redovisas det syfte och frågeställningar som legat till grund för denna studie. Avsnittet 

avslutas med en avgränsning samt definition av begrepp vi anser ska förklaras för att 

tydliggöra syftet. 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om Engeströms teori kan tillämpas på en genomförd 

organisationsförändring och på så sätt se huruvida ett expansivt lärande har främjats i 

samband med denna.  

2.2 Frågeställningar 
För att vägleda oss i arbetet med studien har vi ställt oss följande forskningsfrågor: 

 

 Varför genomfördes organisationsförändringen? 

 Hur såg organisationsförändringens process ut? 

 Vilken betydelse anser respondenterna att den interna kommunikationen hade i 

samband med organisationsförändringen? 

 Anser respondenterna att organisationsförändringen har främjat ett expansivt lärande?  

 

2.3 Avgränsningar och definition av begrepp  

Vi anser det vara av stor vikt att den studerade organisationsförändringen nyligen genomförts. 

Detta ställningstagande grundar vi på det faktum att individer tenderar att glömma samt 

förvränga detaljer och upplevelser med tiden. Något som i sin tur kan komma att påverka 

giltigheten av de slutsatser vi drar (Thurén, 2005). För att exemplifiera en 

organisationsförändring har vi valt att fokusera vår studie på en organisation som nyligen 

genomgått en förändring i form av en övergång från ett mer traditionellt arbetssätt till ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Det vill säga ett arbetssätt utan fasta bestämda arbetsplatser och 

med gemensamma zoner som främjar social interaktion där ”clean-desk policy” tillämpas. Ett 

arbetssätt som innebär att kontoret arbetar så gott som papperslöst tack vare smarta IT-

lösningar. 

 

Med begreppet organisation menar vi organisationens samtliga anställda. Organisation 

definieras av Börnfelt (2009) bland annat som en social konstruktion, skapad av människor, 

där det sker en samordnad verksamhet mot specifika mål. Förändring definieras vidare av 

Svenska Akademins ordbok på internet (2010) som en mer eller mindre konkret handling som 

ämnar ändra ett förhållande.  

 

Intern kommunikation som begrepp är tvetydigt vilket för oss författare försvårar möjligheten 

att ge en konkret definition. Intern kommunikation rymmer många olika faktorer men 

Eriksson (2008) beskriver denna som något som bland annat ger medarbetarna överblick, 

skapar enighet om mål, ger ett bättre beslutsunderlag, skapar motivation samt underlättar 

samarbete. Det är vidare Erikssons definition vi i denna studie kommer syfta till då vi 

behandlar intern kommunikation.  
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För att förstå den läroutmaning och läroprocess som vi påstår kan uppstå i samband med en 

organisationsförändring har vi valt att tillämpa Engeströms (1987) teori om expansivt lärande, 

vilket definieras som ett lärande där resultatet, helheten, är mer än delarna. Engeströms teori 

anser vi ger en tydlig bild över lärandets komplexitet och kompletterar på så sätt klassiska 

läroteorier. 
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3. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenterar vi ett urval av artiklar som rör organisationsförändringar, och 

intern kommunikation som tidigare forskning berört. Vår förhoppning är att avsnittet ska 

belysa vårt val av studieämne och de artiklar vi valt att presentera anser vi ger en tydlig bild 

inom detta område. 

3.1 Organisationsförändringar 

3.1.1 Kurt Lewin: kraftfält och tre faser av planerad förändring 

Kurt Lewin menar (refererad i Burnes, 2004) att olika kraftfält driver en förändring. Det finns 

krafter som arbetar för att stödja en förändring, drivkrafter, och det finns hindrande krafter 

som arbetar mot en förändring. För att en önskad förändring ska ske måste drivkrafterna vara 

större än de hindrande krafterna. Vidare menar Lewin att en lyckad förändring utvecklas och 

genomgår tre faser: upptining, förändring och återfrysning. Under upptiningsfasen synliggörs 

behovet av en förändring och eventuellt motstånd minimeras. Under förändringsfasen sker 

förändringen och under återfrysningsfasen stabiliseras förändringen och blir förhoppningsvis 

varaktig på lång sikt (Burnes, 2004). 

3.1.2 Ron Rosenberg: åtta ringar 

Rosenberg (2003) menar att en organisation utgörs av åtta olika punkter, ringar, där kärnan är 

företagets vision. Rosenberg menar vidare att organisationer påverkas av interna och externa 

faktorer. Externa faktorer kan förstås genom organisationens mönster och cykler som tar plats 

i dess finansiella, teknologiska och politiska omgivning. Genom att ta hänsyn till externa 

faktorer kan organisationsförändringen planeras och bedrivas effektivt. Interna faktorer är mer 

komplexa och kan delas in i två olika områden, människor och processer. De som rör 

människorna är organisationens passion, fokus och balans. Nyckeln är här att skapa en miljö 

som uppmuntrar till hög prestation och för detta krävs förståelse. Inom området processer 

handlar det om att etablera en processdriven organisation som betonar lärande och support. 

De åtta ringarna utgörs av organisationens vision, mönster, cykler, passion, fokus, balans, 

lärande och support och genom att strukturera organisationen utifrån dessa åtta olika områden 

skapas en mycket god förutsättning för en organisationsförändring (Rosenberg, 2003). 

3.2 Intern kommunikation i samband med organisationsförändringar 

Intern kommunikation är av avgörande vikt för att medarbetarna ska vara medvetna om 

organisationens mål (Erikson, 2008), men kommunikationen i organisationer kan dock 

behöva stärkas. Detta möjliggörs genom tydlig planering av vad som skall kommuniceras och 

att detta är relevant, vilka som är ansvariga för detta samt vilka olika kommunikationskanaler 

som ska användas för att sprida informationen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Olika 

kommunikationskanaler är bland annat kommunikation som sker ansikte mot ansikte och 

olika mötesformer. Vidare påpekar bland annat Johansson och Heide (2008) att 

kommunikationen i inledningsskedet av en förändringsprocess många gånger skiljer sig från 

den kommunikation som behövs senare i förändringsförloppet. Genom en tydligt utarbetad 

kommunikationsplan kan problem förebyggas och ett gott kommunikationsklimat, där 

delaktighet, dialog och feedback uppmuntras, utgör i stor utsträckning grunden för en 

organisationsförändring (Johansson & Heide, 2008). 
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3.2.1 Denis St- Amour: kommunikation i förändringsfaser 

En förändring består av tre faser; försoningsfasen, omorienteringsfasen samt  

återengagemangsfasen. Vid en förändring ska hänsyn tas till att de olika faserna har separata 

kommunikationsbehov (St-Amour, 2001). 

 

I första fasen är medarbetarna i extra behov av struktur och information i form av tydliga 

direktiv och mål. I mellanfasen är det av stor vikt att medarbetarna får komma till tals och att 

ledningen tillvaratar åsikter från medarbetarna. I den sista fasen ska information om framtiden 

spridas i största möjliga utsträckning och medarbetarna ska vara fullt involverade i 

förändringsprocessen. Kontinuerlig och öppen kommunikation samt feedback och risktagande 

ska uppmuntras för att undvika ett negativt resultat (St-Amour, 2003). 

3.2.2 Elving: beredskap 

Elving (2005) fokuserar medarbetares beredskap inför en organisationsförändring och menar 

att en hög grad av beredskap, i form av acceptans inför förändringen, utgör grunden för att 

skapa en lyckad förändring. En hög beredskap uppnås genom god intern kommunikation i 

samband med förändringen. 

 

Den interna kommunikationen ska ha som syfte att informera medarbetarna om förändringen 

och hur denna kommer att påverka deras fortsatta arbete. Bristfällig information leder till 

osäkerhet och ryktesspridning vilket försvårar ett förändringsarbete. Den interna 

kommunikationen ska även syfta till att skapa en gemenskap hos medarbetarna som resulterar 

i engagemang samt förtroende gentemot organisationen och ledningen. Genom intern 

kommunikation kan ledning och medarbetare komma närmare varandra, vilket gynnar 

organisationsklimatet och förändringsarbetet där samsyn ska råda (Elving, 2005). 

3.2.3 Robertson, Robert och Porras: behov av medarbetares beteendeförändring 

 Robertson, Roberts och Porras (1993) menar att ett förändringsarbete är beroende av att 

medarbetarna förändras. Det är därför av stor vikt att det sker kommunikation kring 

förändringen och att medarbetarna informeras om dess syfte. Vidare, för att skapa en lyckad 

förändring ska medarbetarna ha anammat förändringen. För att detta ska bli möjligt krävs det 

att det inom organisationen råder öppenhet gentemot förändringen, något som Robertson et al 

menar kan uppnås genom kommunikation kring förändringsprocessen samt information till 

medarbetarna. Kommunikation kan därmed ses som ett instrument för att undvika motstånd 

och ska ses som en viktig och integrerad del av ett förändringsarbete (Robertson, Roberts och 

Porras, 1993). 
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4. Teoretisk ansats 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska ansats som studien tar sin utgångspunkt i. Vår valda 

teoretiska ansats behandlar och redogör innebörden av expansivt lärande och det är denna 

teori vi senare kommer att använda för att analysera och tolka resultatet. 

4.1 Engestöms teori om expansivt lärande 

Många traditionella läroteorier definierar lärande som ”en relativt varaktig förändring av en 

individs beteende, attityder och värderingar som ett resultat av individens samspel med 

omgivningen” (Ellström, 1992, s. 67). Engeström (1987) menar att dessa teorier som 

fokuserar på processen där ett subjekt införskaffar nya och identifierbara kunskaper eller 

färdigheter inte är tillräckliga för att förklara lärandets komplexitet.  

4.2 Det expansiva lärandets utveckling 
Engeströms (1987) teori om det expansivt lärande är en aktivitetsteori som utvecklats genom 

tre generationers forskning.  

 

 Den första generationens forskning var centrerad kring Lev Vygotsky som på 1920 talet 

utvecklade en teori vilken säger att människan föds in i en social och kulturell omgivning som 

är förtolkad. Lärande påverkas därför av det kulturella och sociala sammanhanget, 

lärandekontexten. Teorin består av två fundamentala antaganden där det ena är att kunskap är 

medierat genom artefakter och det andra att aktiviteten utgör analysens basenhet (Engeström, 

1987).  

 

Vygotskys idé om mediering liknas ofta med en triangel. Artefakter är kulturellt utvecklade 

redskap och symboler, däribland språket, som människan använder för att kunna samverka 

och förstå världen. Dessa medieras, förmedlas, mellan subjektet och objektet. Subjektet 

refererar till vem eller vilka som är de viktiga aktörerna i den specifika aktiviteten och från 

vems perspektiv något ses utifrån. Objektet är praktiskt taget syftet med aktiviteten, vad som 

ska uppnås (Engeström, 1987).  

 

                                                         Medierande artefakter 

                                                                 

 

 

                                                                                                   

Subjekt                   Objekt                      Utfall 

 

           Figur 4.2.1: Första generationen (Egen tolkning av Engeström, 2001, s. 134) 

 

Första generationens teorier begränsades i och med att de enbart belyste individuella 

aktiviteter och redogjorde inte för vad som sker då individer blir en del av ett kollektiv. Teorin 

utvecklades av Leont´ev och i samband med detta växte andra generationens teorier fram. 

Den största skillnaden är idén om att en aktivitet är något kollektiv och inte enbart något 

individuellt, som tidigare påståtts (Engeström, 1987).  
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I andra generationens teori gjordes tillägg i form av regler, flera aktörer och arbetsfördelning 

som präglar samt påverkar hur aktiviteten tar sig uttryck. Med regler menas det implicita och 

explicita som styr aktiviteten. Med aktörer menas de som är involverade i aktiviteten och 

arbetsfördelning syftar till vem som gör vad; med andra ord hur arbetsfördelningen av 

aktiviteten är uppdelad.  Leont´ev förklarade med denna teori, kallad verksamhetsteorin, 

skillnaden mellan kollektiva verksamhetssystem och individuella handlingar. Engeström 

utvecklade Vygotskys och Leont´evs teorier ytterligare genom teorin om expansivt lärande 

och skapade därmed tredje generationens teorier (Engeström, 1987). 

4.3 Expansivt lärande 
Tredje generationens aktivitetsteorier baseras på idén att det minst är två aktivitetssystem som 

interagerar med varandra och därmed sker en interaktion mellan objekten. När subjekten, 

människorna, som är involverade i de två olika aktivitetssystemen deltar i öppna diskussioner 

och reflekterar över sina handlingar uppstår ett expansivt lärande där utfallet är större än 

delarna (Engeström, 1987).    

 

Det Engeström benämner aktivitetssystem utgörs av olika komponenter som samverkar med 

varandra i ett komplext system. Dessa komponenter är viktiga för verksamhetens funktion och 

för att en förändring ska vara av varaktig karaktär ska den vara väl integrerade i samtliga 

komponenter. Komponenterna är subjekt – människor, objekt – mål och motiv som driver 

verksamheten framåt, instrument – de verktyg och redskap subjekten använder för att arbeta 

mot objektet, regler – vilket präglar verksamheten och dess aktivitet, gemenskap – vilket 

utgörs av en samling subjekt samt arbetsfördelning – där aktiviteten fördelats över subjekten 

(Engeström, 1987).  

 

Det expansiva lärandet beskriver Engeström genom en liknelse med en resa genom den 

proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp inom 

Vygotskys teori och kan förklaras som det kunskapsområde som finns tillgängligt för en 

individ att ta sig till, dock under förutsättningen att denne får vägledning från någon mer 

kunnig. Det är genom vägledning och samarbete som ett mer gynnsamt lärande uppstår. Det 

är alltså först i samband med, och tillsammans med andra som det expansiva lärandet uppstår 

(Engeström, 1987). Engeström tillförde komponenterna regler och gemenskap och tredje 

generationens teorier består av två aktivitetssystem som interagerar med varandra. Toppen av 

de båda trianglarna utgör Vygotskys grundantagande och trianglarnas nedre högra hörn 

motsvaras av teorin inom generation 2. 

 
                   Figur 4.3.1: Tredje generationens teori (Elvinsson, 2010, s. 10) 
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4.4 Lärande -”verksamhet” 
Motsättningar utgör ett viktigt begrepp enligt Engeström. Det är genom motsättningar och 

ifrågasättande av de aktiviteter som dagligen genomförs som utvecklingsmöjligheter uppstår. 

Engeström menar att omvärlden och dess uppgifter hanteras med hjälp av medierade redskap 

som gör det möjligt för subjektet att arbeta med objektet och framställa den produkt eller 

tjänst som söks. I takt med att samhället utvecklas uppstår det olika typer av motsättningar. 

Det ställs nya krav på aktivitetssystem och tidigare instrument som varit tillfredställande för 

att bearbeta objektet är inte längre tillräckliga och måste förändras för att subjektet ska kunna 

möta samhällets och organisationers nya krav.  I och med denna utveckling menar Engeström 

att nya verksamheter, lärandeverksamheter, skapas. Det expansiva lärandet sker först då det 

sker en kollektiv identifiering och analys av de handlingar som utgör orsaken till 

motsättningar och genom att problemområden upptäcks och identifieras kan nya kreativa 

lösningar och åtgärder skapas, detta bidrar till att verksamheten utvecklas och förbättras 

(Engeström, 1987).  

4.5 Läroprocessen 

4.5.1 De fem principerna 

Engeström beskriver i artikeln Expansive Learning at Work: Toward an activity theoretical 

reconceptualization (2001) hur läroprocessen fungerar och menar att fem principer måste vara 

uppfyllda för att teorin om expansivt lärande ska vara användbar. 

 

Den första principen, activity system as unit of analysis, handlar om att en verksamhet enbart 

kan analyseras och förstås när den analyseras i relation till ett helt aktivitetssystem. Ett 

kollektivt verksamhetssystem består av flera mindre delverksamheter. Dessa delverksamheter 

opererar relativt självständigt samtidigt som de är underordnade verksamheten som helhet 

(Engeström, 2001).  

 

Andra principen, multivoicedness, utgår från att ett aktivitetssystem består av mänsklig 

verksamhet där olika synpunkter, traditioner och intressen råder. Varje deltagare i ett 

aktivitetssystem och aktivitetssystemet i sig självt bär med sig en egen historia. Detta kan vara 

en källa både till problem samt innovation som kräver åtgärder och förhandlingar (Engeström, 

2001).  

 

Tredje principen, historicity, är aktivitetssystemets historiska utveckling. Aktivitetssystem 

formas samt utvecklas över tid och dess problem samt potential kan enbart förstås i relation 

till systemets egen historia i form av aktivitet, objekt, idéer och verktyg som skapat 

verksamheten (Engeström, 2001).  
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Fjärde principen, contradictions, handlar om att se de motsättningar som finns i en 

verksamhet som en möjlighet till att förbättra verksamheten och inte enbart som en källa till 

konflikter. Motsättningarna handlar om historiska och strukturella spänningar inom och 

mellan aktivitetssystem och utgör en central roll i förändring och utveckling. När ett 

aktivitetssystem inför något nytt uppstår motsättningar eftersom det nya kolliderar med det 

gamla (Engeström, 2001). 

 

Den sista principen, expansive cycles, förklarar möjligheten som finns i att bredda kunskaper 

och erfarenheter i samband med att aktivitetssystem förändras. Med tiden genomgår 

aktivitetssystem kvalitativa förbättringar och förändringar. Dessa förändringar uppstår då 

motsättningar förvärras och då någon eller några börjar ifrågasätta verksamheten samt avvika 

från etablerade normer. I vissa fall leder detta till en gemensam bild samt diskussion av en 

förändring och lärande sker då denna förändring innefattar att aktörer breddar och går utanför 

sin tidigare potential för att finna en lösning, med andra ord uppstår ett expansivt lärande 

(Engeström, 2001). 

 

Expansive learning activity produces culturally new patterns of activity. 

Expansive learning at work produces new forms of work activity. (Engeström, 

2001: s. 139) 

. 

4.5.2 De didaktiska frågorna: Vem? Vad? Hur? Varför?  

Gemensamt för alla läroteorier och alla former av lärande är att de bör besvara följande fyra 

frågor, även kallat didaktikens fyra grundfrågor; Vem eller vilka lär sig? Varför lär de sig? 

Vad lär de sig? Hur lär de sig? (Engeström, 2001). Engeströms teori är inget undantag och 

tillsammans med de fem principerna bildas en matris som är användbar vid analys av 

expansivt lärande.  

 

Lärande sker ständigt, medvetet eller omedvetet och människan försöker kontinuerligt 

förändra eller förbättra sitt beteende för att uppnå omgivningens krav. Engeström menar 

(refererad i Elvinsson, 2010) att subjekten i en verksamhet lär genom att vara närvarande och 

delaktig i den utveckling som pågår inom en verksamhet. Ett expansivt lärande uppstår när 

den enskilda individens kunskaper inte är tillräckliga och denna kollektivt försöker lösa 

motsättningar. Subjekten som utgör kollektiven är i och med detta de som lär (Engeström 

2001, refererad i Elvinsson 2010).  

 

Målet med det expansiva lärandet är ett funktionellt samarbete som förändrar verksamheten 

och dess enheter, vilket svarar på varför de lär. Ett kollektivt lärande öppnar upp för en ökad 

förståelse för de olika verksamheterna samt ökar förståelsen för objektet som ska bearbetas. 

Tillsammans finner subjekten en lösning på den rådande motsättningen och visar på vad de 

lär (Engeström 2001, refererad i Elvinsson, 2010). Detta kan liknas med att individer i grupp 

får tillgång till en hel bok och inte bara ett enda kapitel och på så sätt kan de mycket enklare 

se den större bilden och finna en gemensam lösning på motsättningen (eget exempel). 
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För att lösa motsättningar som uppstått menar Engeström att minst två verksamheter ska 

mötas och tillsammans analysera och diskutera motsättningen och en eventuell lösning. 

Genom att använda gemensamma istället för enskilda resurser svarar detta på hur de lär      

(Engeström 2001, refererad i Elvinsson 2010). 

 

Nedan följer en modell som Engeström skapat för att visa hur utvecklingen av expansivt lärande 

kan främjas. Modellen visar att en utvecklingsprocess sker etappvis och den fundamentala 

anledningen till motsättningen inom verksamheten kan identifieras. Engeström hävdar att 

verksamhetsutvecklingen ska ske i sin rätta kontext för att få en mer varaktig och integrerad 

karaktär (Engeström, 2001). 

 

 
 

Figur 4.5.2.1: Engeströms cykliska modell över det expansiva lärandets utveckling 

(Engeström, 2001, s. 152) 

 

Inledningsvis identifieras en motsättning. Denna motsättning resulterar i ett (1)ifrågasättande 

och kollektivt söks en lösning på motsättningen. Under inledningsfasen kan individer komma 

på kant med varandra, då den enskilda individen har svårt att se till mer än sitt eget behov, ett 

behov som många gånger skiljer sig från gruppens (Engeström, 2001).  

 

Nästa steg innebär att en (2) analys av verksamhetens historia, nutid och framtid utförs. Här 

kan dock den andra motsättningen gällande utvecklingsarbetet uppstå på grund av att det 

många gånger tar tid att skapa sig en god helhetsbild (Engeström, 2001).  

 

 

 

 



12 

 

I nästa steg konstrueras (3) modeller med nya och förbättrade rutiner där hänsyn tas till olika 

förslag och dess eventuella utfall. När dessa modeller har bearbetas och analyserats (4)testas 

de i verksamheten, för att därefter (5)implementeras i det dagliga arbetet. Här kan den tredje 

typens motsättningar uppstå. Vid införandet av någonting nytt som stör det ”vanliga” kan 

individer försöka motarbeta det nya. Här granskas de nya rutinerna och arbetssättet kritiskt av 

individerna vilket kan leda till ytterligare utveckling av modellen (Engeström, 2001). 

 

Avslutningsvis (6) vidareförs den erfarna kunskapen om utvecklingsprocessen. Ytterligare en 

motsättning kan uppstå då till exempel nya regler och arbetsätt förändringen fört med sig 

kolliderar med aktivitetssystem inom organisationen som inte genomgått samma utveckling. 

Efter detta avslutande steg sätts (7) den nya modellen i rullning (Engeström, 2001).  

4.6 Sammanfattning 
Engeström menar att det expansiva lärandet uppstår då kollektivet gemensamt försöker lösa 

motsättningar, motsättningar som är oundvikliga och drabbar människor både på individ samt 

verksamhetsnivå. Utmärkande för Engeströms teori är att allt lärande har en kollektiv 

dimension som ska uppmärksammas Vid ett kollektivt lärande skapas ett lärande utöver det 

individuella och kan i och med detta inta en högre form (Engeström, 1987).  

 

Engeström menar vidare att det handlar om att skapa dynamiska utvecklingsmöjligheter i en 

lärandeverksamhet, något som sker då individer aktivt deltar i förändringsarbetet. Enligt 

Engeström måste en verksamhetsutveckling vidare utföras i sin rätta kontext och den nya 

kunskapen som träder fram ska integreras i den rådande verksamheten, detta för att 

förändringen ska bli varaktig och få en integrerad karaktär (Engeström, 1987). 

 

Enligt Engeström kan motsättningar förvandlas till något positivt för en verksamhet, då de 

tvingar fram olika former av förändringar. Teorin om expansivt lärande syftar till att försöka 

identifiera motsättningar som finns inom en verksamhet och utifrån dessa finna en kollektiv 

lösning som bidrar till verksamhetens utveckling (Engeström, 1987).  

 

Teorin om expansivt lärande publicerades år 1987 och denna teori har sedan kommit att 

kompletteras med andra artiklar och avhandlingar som åter igen bekräftar det kollektiva 

lärandet framför det individuella (Engeström, Sannino, 2010). 
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5. Metod 

I detta avsnitt redovisas hur vi metodologiskt gick tillväga för att besvara vår frågeställning 

samt uppfylla vårt syfte. Vi redogör för de ställningstaganden och överväganden som varit 

aktuella i framställandet av denna studie.   

5.1 Val av studieämne  

I ett tidigt skede av arbetsprocessen inför denna studie var vi eniga om att låta Engeströms 

teori om expansivt lärande utgöra teoretisk ansats. Vi resonerade kring ytterligare fenomen 

som skulle vara intressant att skriva om och förslagen var många. Tillslut landade vi på 

organisationsförändringar där vår allra första frågeställning löd: vilka faktorer skapar en 

lyckad organisationsförändring? Vi upptäckte snart att flera faktorer ansågs vara avgörande, 

men att det framförallt var ledarskapets betydelse som litteratur belyste mest. Trots att vi 

förstod vikten av ett tydligt ledarskap ansåg vi att den interna kommunikationens betydelse 

borde framhävas i samband med en organisationsförändring.  

 

Vid denna tidpunkt började vi spekulera kring eventuella samband mellan expansivt lärande 

och intern kommunikation. Vi ställde oss frågan om intern kommunikation kan vara en 

förutsättning för att främja ett expansivt lärande i samband med en organisationsförändring. 

Efter många om och men samt ett antal djupdykningar i litteratur, teori och tidigare forskning 

började vårt syfte och slutgiltiga frågeställningar klarna.  

5.2 Val av litteratur  
För att söka svar på vår frågeställning och uppnå vårt syfte med vår kommande studie skapade 

vi oss en litterär överblick över vad som redan fanns skrivet kring vårt valda studieämne. Till 

vår hjälp tog vi Uppsala Universitetsbibliotek, Uppsala Stadsbibliotek, diverse databaser över 

artiklar, däribland DIVA samt avhandlingar och tidigare studier. Vi sökte litteratur som direkt 

behandlade organisationsförändringar och använde olika sökord såsom 

organisationsförändring, intern kommunikation, förändring inom organisation, lyckad 

organisationsförändring samt organizational change. 

5.3 Val av metod 
Enligt Engeström (1987) är forskning kontextbundet och ska bedrivas i sin rätta kontext och då vi 

vill förstå och belysa den interna kommunikationen föll sig valet att genomföra kvalitativa 

intervjustudier naturligt.   

5.3.1 Kvalitativ intervjustudie 

För att få en ökad förståelse för den interna kommunikationen och dess betydelse i samband 

med en organisationsförändring ansåg vi det vara nödvändigt att förstå vilken innebörd den 

intervjuade själv gav intern kommunikation. En kvalitativ intervjustudie öppnar upp för detta, 

då förståelse skapas ur den intervjuades egna perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

I en intervjusituation uppstår ett samspel mellan vad som sägs samt tolkning av detta och 

kroppsspråk (Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare kan den tolkning som sker av kroppsspråk 

och det implicita förstärka de explicita. Denna möjlighet är enbart något som ges vid en 

kvalitativintervjustudie men kan vara en förutsättning för att få en djupare förståelse för ett 
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fenomen. Det krävs dock att intervjupersonen är lyhörd och insatt i ämnet för att kunna dra 

relevanta slutsatser av den information som uppkommit i samband med intervjun, vilket vi 

anser att vi var. Genom att ha god kunskap om intern kommunikation, lärande och 

förändringsprocesser kunde vi formulera tydliga intervjufrågor och vara lyhörda, detta för att 

undvika missförstånd mellan oss och respondenterna.  

5.3.2 Deduktivt arbetssätt och analysverktyg 

I denna studie har vi tillämpat ett deduktivt angreppssätt då vi utgått från teorin om expansivt 

lärande och tillämpat denna på empirin för att dra relevanta slutsatser (Esaiasson, Giljam, 

Oscarsson och Wängnerud, 2007).  För att analysera och besvara om ett expansivt lärande har 

främjats i samband med förändringen har vi använt oss av den matris Engeström själv använt 

sig av i sin forskning. I denna har didaktikens fyra grundfrågor; vem, vad, hur och varför 

någon/något lär/lärs besvarats. Dessa frågor har vi även använt som tematisering i 

intervjuguiden. För att analysera förändringsprocessen har vi valt att använda oss av 

Engeströms cykliska modell över expansivt lärande.   

5.4 Förförståelse 
Under framställandet av denna studie har vi till stor del präglats av Herakleitos citat 

”ingenting är permanent förutom förändring.” (Johansson & Heide, 2008, s. 11) För oss har 

detta inneburit att vi försökt inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot vår valda teori och varit 

medvetna om att en organisationsförändring inte enbart går att förklaras genom att analysera 

förändringen utifrån Engeströms modell om expansivt lärande. Vi har varit medvetna om att 

inget är hugget i sten, med andra ord: varit öppna för förändring i vårt deduktiva angreppsätt.  

5.5 Utformning av intervjuguide och tematisering 
Metodböcker förespråkar förberedelser som en förutsättning för ett lyckat resultat av en studie 

och menar att intervjufrågornas utformning påverkar resultatet av intervjun samt dess 

reliabilitet och validitet. För att vara väl förberedda inför intervjun utformade vi 

intervjuguider, en till ansvariga för förändringsprojektet och en till medarbetarna, som 

grundades på våra frågeställningar. Frågorna var mycket snarlika varandra (se bilaga 3 och 4) 

och användes för att strukturera intervjuns förlopp.  Vi var noga med att de frågor, och därav 

de svar vi fick, skulle vara relevanta för vår kommande analys.  

 

Frågorna tematiserades utifrån didaktikens fyra grundfrågor, varför, vad, hur och vem/vilka 

lär. Temat varför syftade till att ge svar på motivet bakom förändringen, temat vad syftade till 

att svara på vad förändringen bestod av, temat hur syftade till att besvara hur förändringen 

genomfördes samt hur den interna kommunikationen och eventuellt lärande upplevdes av de 

anställda. Temat vem/vilka syftade svara på vem eller vilka som förändringen berörde och 

vem eller vilka som upplevde ett lärande.  

 

Alla frågor i intervjuguiden var av öppen frågekaraktär för att få ut så mycket information 

som möjligt. De inledande frågorna var allmänt inriktade med syfte att respondenten lättare 

skulle öppna upp sig för oss och känna sig bekväm med intervjuförfarandet, ett 

tillvägagångssätt som kallas områdesprincipen (Dalen, 2008).  
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5.6 Val av studieobjekt 
Denna studie avgränsades tidigt till att enbart beröra en nyligen genomförd 

organisationsförändring och då en av oss författare arbetar som inhyrd konsult på ett av 

organisationens kontor inom en organisation vars huvudkontor nyligen genomgått en 

förändring föll sig valet naturligt att kontakta denna. Vi frågade om vi fick basera vår studie 

på deras verksamhet, något organisationen var positiva till. 

5.7 Val av intervjupersoner 
Den kvalitativa intervjun är något omfattande på grund av att intervjuer tar tid att genomföra 

(Kvale & Brinkmann, 2009) och på så sätt begränsades antalet intervjuer vi rimligen kunde 

genomföra.  

 

Urvalet av respondenter i denna studie baserades på ett kriterieurval som utvecklades till ett 

snöbollsurval (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi hade på förhand konstruerat kriterier vi ansåg 

vara viktiga för att få ett urval som kunde belysa vårt syfte. Kriterierna var att urvalet av 

respondenter skulle representera både ledning och medarbetare som var väl insatta i 

förändringsprocessen samt kunde föra organisationens talan angående förändringen. Att både 

ledningspersoner och medarbetare skulle finnas representerade ansåg vi vara viktigt för att få 

en bred och nyanserad bild av vårt studieämne. Vidare hade vi som mål att genomföra åtta 

intervjuer då vi ansåg det vara mer relevant att utföra färre men mer djupgående intervjuer för 

att få en djup förståelse för vårt val av studieämne.  

 

De kriterier vi satt upp för urvalet förmedlade vi till vår kontaktperson, den projektansvarige. 

Valet av vilka vi slutgiltigt intervjuade anordnades och bokades av vår kontaktperson. Urvalet 

övergick därmed till ett snöbollsurval då vår kontaktperson som agerade både informant och 

respondent, rekommenderade övriga respondenter (Kvale & Brinkmann, 2009). Vår 

kontaktperson som bistod oss med information om förändringen genomförde vi två intervjuer 

med. 

5.8 Genomförande av intervjuer 
Totalt genomfördes sju intervjuer som varade mellan 30 till 50 minuter på organisationens 

huvudkontor under två dagar. Intervjuerna genomförde vi halvstrukturerade med syfte att te 

sig som vardagliga samtal. Genom detta ville vi vara öppna och mottagliga för 

respondenternas utsagor vilket Kvale och Brinkmann (2009) betecknar som medveten 

naivitet. Frågorna i intervjuguiden hade vi tänkt följa numeriskt men under intervjuernas 

förlopp insåg vi att vi behövde vara flexibla och anpassa frågorna och dess innehåll allt 

eftersom samtalet flöt på. Alla respondenter svarade dock på de frågor intervjuguiden bestod 

av och på så sätt fick vi ett material som kunde analyseras likvärdigt. Följebrevet som skickats 

ut någon vecka innan intervjuerna repeterades inför varje intervjutillfälle för att garantera att 

respondenterna var införstådda med dess innehåll. Vi bad även om deras samtycke till 

ljudupptagning.  

 

Respondenterna fick själva välja var intervjuerna skulle genomföras för att de skulle känna sig 

trygga och avslappnade. Under intervjuerna närvarade vi båda två, vi var dock noga med att 
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enbart en av oss skulle inta rollen som intervjuare. För att den som intervjuade inte skulle 

tappa fokus från vad som sades och kunna ägna tiden åt respondenten hade den som inte 

intervjuade till uppgift att föra anteckningar (Repstad, 2007). De anteckningar vi förde 

fungerade enbart som extrakopia utifall att ljudupptagningen vi använde oss av under 

intervjun inte fungerade. För att skiljas under mer avslappnade former avslutades varje 

intervju med ett allmänt hållet samtal, vilket vi ansåg skulle underlätta för eventuell 

vidarekontakt.  

5.9 Bearbetning av insamlat material 
Samtliga sju intervjuer spelades in och transkriberades kort därefter samma dag för att hålla 

intervjuerna färska i minnet. För att underlätta arbetet kring transkriberingarna gjorde vi dessa 

tillsammans och valde att de skulle vara så likt talspråk som möjligt.   

 

Vi använde oss av det Kvale och Brinkmann (2009) kallar meningskoncentrering vid 

bearbetningen av vårt insamlade material eftersom våra intervjuer och transkriberingar var 

omfattande samt innehöll irrelevant information för studiens syfte. Vi började med att läsa 

igenom transkriberingarna i sin helhet och plockade sedan ut det vi ansåg var relevanta 

meningsenheter. Vi omformulerade vissa delar då vi sökte generella åsikter kring intern 

kommunikation, organisationsförändring samt lärande. Av meningsenheterna formulerades 

sedan olika teman som sattes i relation till våra frågeställningar, detta underlättade arbetet 

med att få en överskådlig bild av vad intervjupersonen tidigare sagt under intervjun. Slutligen 

skapade vi en beskrivande text av vad som framkommit av våra teman (Kvale &Brinkmann, 

2009). 

5.10 Forskningsetiska ställningstaganden 
Det har varit av stor vikt att upprätthålla en god kontakt med vår valda organisation och 

respondenterna under arbetet med studien. Vår arbetsprocess har genomsyrats av 

Vetenskapsrådets forskningsetiska ställningstaganden (2002) där vi inte tummat på 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- eller nyttjandekravet och vi har hela tiden ställt 

oss frågan hur denna studie kan komma att påverka deltagarna. 

 

Kvale & Brinkman (2009) menar att forskarens egna uppfattningar och förkunskaper kan 

påverka studiens resultat och dess deltagare.  Innan intervjuerna genomfördes hade vi lite 

kännedom om organisationen och dess förändring, Något vi inte ville skulle påverka och styra 

våra respondenter och vårt resultat. Detta försökte vi undvika genom att låta resultatet i denna 

studie enbart baseras på genomförda intervjuer samt att under våra intervjuer låta 

respondenten få störst talutrymme genom att ställa öppna och icke känsliga frågor.  

 

Inför våra intervjuer skickade vi ut ett följebrev med information om vår studie och tanke med 

att utföra intervjuer på den valda organisationen. Genom att muntligt repetera följebrevets 

innehåll inför intervjuerna ville vi garantera oss om att respondenterna var införstådda med 

detta. 
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För att ingen av respondenterna skulle komma till skada på grund av deltagandet eller känna 

tvång att delta informerade vi om att varken organisationen eller respondentens identitet 

skulle avslöjas samt att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Då våra 

intervjuer rörde en nyligen genomförd organisationsförändring och många intervjufrågor 

berörde dess process reflekterade vi över om respondenten skulle uppfatta intervjun som en 

utvärdering. Osäkerheten låg i om respondenterna ville delge sanningsenlig information på 

grund av rädsla att uttalanden skulle användas mot dem i ett annat sammanhang. För att 

undvika detta och för att trygga respondenterna informerade vi om studiens syfte och i vilka 

sammanhang resultatet skulle användas.  

 

Vi bad om tillåtelse att använda ljudupptagning under intervjuerna. Hade inte respondenterna 

godkänt detta hade vi istället fört anteckningar och vi berättade att vi vid transkriberingarna 

av intervjuerna enbart skulle ange datum och tid då intervjun genomfördes. 

Ljudupptagningarna raderades efter att studien färdigställts, detta för att ytterligare säkra 

respondenternas konfidentialitet och anonymitet.  

 

Efter att intervjuerna genomförts skickade vi ett tackmail till alla inblandade och upprätthöll 

kontakten med vår kontaktperson. Detta för att det inte skulle vara främmande för någon att 

höra av sig om denne hade frågor. Då vi utlovat konfidentialitet skickade vi kort efter 

tackmailet även ett mail angående godkännande över vad som skrivits om organisationen och 

respondenterna.  

5.11 Reliabilitet och validitet 

5.11.1 Reliabilitet  

Studiens reliabilitet visar på hur tillförlitligt studiens resultat är, med andra ord hur stor 

sannolikheten är att resultatet blir detsamma om studien gemomförs igen vid ett annat tillfälle. 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att utgå från intervjuguiden försökte vi undvika känsliga 

och ledande frågor i våra intervjuer. 

 

Det faktum att vi ställde lite skiftande frågor till respondenterna kan ha påverkat reliabiliteten, 

men då samtliga respondenter svarade på frågorna i intervjuguiden och det är på dessa vårt 

resultat baseras anser vi att reliabiliteten fortfarande är god. Trots att vårt resultat bygger på 

respondenternas subjektiva uppfattningar, vilket många gånger kan försvåra möjligheten till 

att framkalla ett likvärdigt resultat tror vi att samma intervjuförfarande, med samma 

intervjuguide, skulle leda till ett likvärdigt resultat, något som tyder på en god reliabilitet. 

 

Då vi valde att utföra transkriberingarna tillsammans och gjorde gemensamma tolkningar av 

respondenternas subjektiva uppfattningar, anser vi att reliabiliteten stärkts ytterligare på grund 

av vår samstämmighet om respondentens uttalande. 

5.11.2 Validitet 

En studies validitet visar på i vilken grad studien mäter det den avser att mäta (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi har under studiens gång försökt uppnå en god validitet, vilket vi anser 

genomsyrar metodavsnittet. Trots detta väljer vi nedan att framhäva vissa aspekter av studien 
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som vi anser visar på detta. Vår intervjuguide tematiserade vi på ett sådant sätt att den kunde 

ligga till grund för att söka svar på våra frågeställningar och våra intervjufrågor möjliggjorde 

uttömmande svar på våra frågeställningar. Att respondenterna var representativa för vårt valda 

studiefenomen och att validiteten på så sätt var god stärks av att samstämmigheten 

respondenterna mellan var förvånansvärd hög. Även transkriberingarna och utskriften av 

intervjuerna anser vi är valida även då meningskoncentrering skedde eftersom vi i dessa inte 

har förvridit respondenternas ståndpunkt och uttalanden. I analysen av resultatet försökte vi 

stärka validiteten genom att föra logiska resonemang och slutligen har vi försökt skapa en 

slutsats som är relevant för studiens syfte och på så sätt mätt vad vi avser mäta. Att vi lät 

organisationen godkänna våra tolkningar av vad som sagts anser vi stärker den 

kommunikativa validiteten (Kvale & Brinkmann, 2009).   

 

Generaliserbarheten hävdas försvåras i samband med kvalitativa intervjustudier på grund av 

att de inte finns siffror att mäta som i en kvantitativ studie (Kvale & Brinkmann, 2009). Med 

denna studie gör vi dock inte anspråk på ett generaliserbart resultat, men vi anser att resultatet 

är överförbart till andra organisationer med syfte att öka förståelsen för det expansiva 

lärandet. 
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6. Resultat 

Nedan följer en kort presentation av respondenterna, den valda organisationen samt dess 

verksamhet och förändring. Denna presentation följs av resultatet från våra genomförda 

intervjuer som syftar till att besvara våra frågeställningar. Vidare har resultatet 

sammanfogats till en beskrivande text då vi inte syftar till att göra skillnad mellan 

respondenternas utsagor. 

6.1 Presentation av respondenter 
De sex respondenter vi varit i kontakt med under våra sju intervjutillfällen är alla verksamma 

på organisationens huvudkontor och benämns i denna studie som R1, R2, R3, R4, R5 samt 

R6. Ålder och kön anser vi inte vara relevant för studiens syfte och därför har vi valt att inte 

skriva ut detta i presentationen av respondenterna, detta säkrar även konfidentialiteten. Nedan 

följer en kort presentation av respondenterna. 

 

R1 har sedan tidigare erfarenhet av olika utvecklings- och förändringsprojekt som alla 

medfört stora förändringar för medarbetare. R1 anser att en väl fungerande intern 

kommunikation är en grund för att skapa en öppen, tillåtande och lyckad organisation. En 

organisation där medarbetarna känner delaktighet, möjlighet till dialog och förståelse för 

helheten.  

 

En god intern kommunikation är ett grundläggande verktyg som bör vässas riktigt 

bra när man står inför ett förändringsarbete inom en organisation eller måste 

förhålla sig till en snabbt föränderlig värld utanför själva organisationen. (R1) 

 

R2 har sedan tidigare erfarenhet från förändringar, både från nuvarande och tidigare 

arbetsplatser. En god intern kommunikation anser R2 utgörs av transparens där inget ska vara 

hemligt. Det ska tydligt framgå vem som är avsändare respektive mottagare och råda enighet i 

hur och vad som ska kommuniceras.  

 

Det handlar om att vara väl förberedd, ha fakta på bordet, kommunicera ut beslut, 

även när man inte har beslut. Det får aldrig vara tyst, det är då tvivel uppstår. (R2) 

 

R3 har erfarenhet av både stora och små bolagsfusioner. Intern kommunikation är enligt R3 

att lyssna, men att lyssna på rätt sätt. Tydlighet vinner respekt enligt R3 och denne menar att 

folk vill veta vad som händer, även när det inte händer något. Det ska råda trygghet åt båda 

håll.  

 

Intern kommunikation utgörs av transparens, en fungerande dialog ska råda utan 

att den kan ses som kritik, det handlar om att kunna ge och ta feedback.  Ett bra 

kommunikationsklimat bygger på att vem som helst kan prata med vem som helst, 

om vad som helst. Man pratar med varandra och inte om varandra. (R3)  
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R4 har stor erfarenhet av förändringar inom organisationer, både av fusioner och av 

bolagiseringar. Den interna kommunikationen anser respondenten handla om att på ett 

konkret och tydligt sätt kommunicera beslutstagande och på så sätt undvika oro. 

 

Förändringar skapar alltid oro hos de allra flesta, kommunikationen måste ha som 

syfte att klargöra saker och minimera osäkerhet. Jag tror att det finns en massa 

medarbetare som tror att de är ovetandes om en del information och det jag har 

lärt mig är att ingen information kan också vara information. (R4)   

 

R5 har tidigare erfarenheter från förändringar som skett endast inom den nuvarande 

organisationen. Respondenten anser att en god intern kommunikation råder då alla berörda, 

samtidigt, får höra information från en och samma person.  

 

Tydlighet kännetecknar intern kommunikation och att ingen fråga är förbjuden. 

Alla är välkomna, det finns inga dumma frågor. (R5) 

 

R6 har sedan tidigare varit med om ett antal förändringar inom olika företag. Respondenten 

anser att den interna kommunikationen är bland det svåraste som finns och utgörs av 

kommunikation mellan ledning och medarbetare. 

 

En god intern kommunikation består av öppenhet. Att det inte finns några dumma 

frågor, att man vågar kommunicera, att man inte är rätt för att ställa dumma 

frågor. Att man som, grupp, individ och enhet förstår att kommunikation är något 

som behövs i mycket större utsträckning än vad man själv trott. (R6) 

6.2 Organisationen och dess verksamhet 
Organisationen är ett marknadsledande svenskt fastighetsbolag som äger, utvecklar samt 

förvaltar kommersiella fastigheter i några av Sveriges större städer. Organisationens anställda 

uppgår till över 300 medarbetare som finns placerade på olika geografiska regioner. År 2008 

genomgick organisationen en större företagsfusion och har idag ett fastighetsbestånd värderat 

till flera miljarder kronor. På huvudkontoret finns det idag drygt 100 stycken anställda (R1). 

6.3 Organisationsförändringen 
Organisationsförändringen genomfördes i slutet av 2012 och bestod av lokalbyte och 

införandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta innebär att det inte längre finns några fasta 

arbetsplatser och att de anställda på egen hand får välja var de vill arbeta under dagen. Med 

andra ord, de anställda arbetar där hjärnan är och inte där skrivbordet står. Till sitt förfogande 

har de olika zoner och rum som väljs beroende på arbetsuppgiftens behov av tysthet eller 

interaktion med övriga. Vidare arbetar organisationen efter en ”clean desk-policy”, något som 

innebär att kontoret arbetar så gott som papperslöst tack vare smarta IT-lösningar (R1). 

6.4 Nya krav tvingade fram en organisationsförändring 
Organisationens beslut om att byta kontor fattades av olika anledningar. R1 menar att 

förändringen dels berodde på nya krav och synen på hur en arbetsplats ska vara har börjat 

förändras. Arbetsplatser är enligt R1 inne i en förändringsfas där fler företag och 
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organisationer vågar bryta stereotyper och skapa något nytt. Förändringen genomfördes vidare 

då organisationens kunder hade börjat efterfråga aktivitetsbaserade kontor, vilket de saknade 

bra exempel på. Några tappra försök hade gjorts men inget hade lyckats komma hela vägen 

fram. Organisationen ville ha ett kontor där de kunde testa allt det nya och få erfarenheter att 

berätta om för deras kunder (R1). 

 

R1 menade vidare att de tidigare lokalarna inte längre fyllde dess funktion och en flytt samt 

förändring var därför nödvändig. Organisationens tidigare lokaler var för stora och låg 

avsides. De var befläckade av tidigare förändringar, bland annat personalnedskärningar och 

upplevdes därför av många anställda som ödsligt och avlägset där pulsen var borta. De 

tidigare lokalerna uppmuntrade även till indirekt och onödig hierarki då chefer och 

medarbetare var fördelade på olika plan. R2 framhävde att vissa grupper satt i egna rum 

bakom låsta dörrar vilket hämmade interaktionen avsevärt och att ett av organisationens mål 

var att sitta mer centralt och närmare kunderna. 

 

Det var i samband med detta som organisationen fick ett tillfälle att tänka till över hur de ville 

ha den fysiska miljön för att skapa ett visst beteende hos sina anställda, då den fysiska miljön 

enligt R1 kan riggas så att olika upplevelser, attityder och känslor skapas. Organisationen 

beslutade om ett kontor som skulle stödja samverkan och interaktion. Hela kontorets funktion 

och design skulle vara hållbart och upplevelsen av kontoret skulle kännas kreativt och modigt. 

Ett hållbart, kreativt och modigt kontor som stödjer samverkan och interaktion skulle skapa 

puls. Eftersom organisationen även arbetar med kontorslösningar hade de som ambition att 

det även skulle vara inspirerande för andra inom detta område (R1). 

6.5 Organisationens resa mot det nya arbetssättet 
Förändringsprocessen inleddes med att organisationen satte upp sex punkter, ett ramverk, över 

hur det nya kontoret skulle fungera. Framställandet av ramverket arbetade enbart 

ledningsgruppen med och till skillnad från allt annat inom organisationen var ramverket inte 

förhandlingsbart. Ramverket innehöll inga fasta arbetsplatser, att ”clean-desk policy” skulle 

tillämpas samt ett minimalt användande av papper, med andra ord ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt. Ramverket kan sägas fungera som ”en fotbollsplan, så här har ledningen bestämt 

att vi ska jobba och medarbetarna får vara med att tycka till inom planen.” (R1) 

 

Nio månader innan flytten presenterades ramverket för medarbetarna, något som möttes av 

motstånd då medarbetarna inte fått vara med att bestämma. Ledningen och cheferna var 

tydliga med att ramverket skulle gälla alla anställda och att inga undantag skulle göras. 

Anledningen till att det presenterades tidigt innan flytt var ambitionen att varje enhet och 

individ skulle ha tid till att vänja sig vid det nya arbetets förutsättningar (R1). 

 

Förändringsprocessen drog igång i mars 2012 där första momentet var en Open- space 

workshop. I workshopen presenterades och diskuterades det nya arbetssätet. Syftet med detta 

var att låta medarbetarnas känslor flöda och ta upp fördelar och nackdelar med förändringen. 

Workshopen gav mycket inputs till projektgruppens fördel då de synliggjorde att det fanns ett 
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gap mellan ledningsgruppens vision med förändringen och var medarbetarna mentalt befann 

sig. Utifrån denna information arbetades en kommunikationsplan fram (R1). 

 

Därefter genomfördes interna samt externa intervjuer med nyckelpersoner för att få en klar 

bild över vad organisationen behövde. De nio avdelningarna inom organisationen utsedde 

vardera en deltagare till en referensgrupp. Denna användes för att tillgodose vardera 

avdelnings behov och bestod av en blandad skara positivt samt negativt inställda medarbetare. 

De ansvariga arkitekterna tog i juni samma år sedan fram ett konceptförslag gällande den nya 

kontorslösningen (R1). 

 

Efter det jobbade organisationen med fokusgrupper och workshops där de enskilda 

avdelningarnas frågor behandlades gemensamt. De anställda hade möjlighet att reflektera över 

förändringen och ventilera idéer och tankar med varandra. Organisationen tog även in en 

extern förändringsledare med stor erfarenhet av liknande förändringsarbeten, detta för att 

medarbetarna skulle kunna få ventilera farhågor med någon utomstående. Det motstånd och 

motsättningar förändringen tidigare drabbats av lossnade nu till stor del. Det största 

motståndet rörde just att det inte skulle finnas fasta arbetsplatser och vissa anställda hade till 

och med hotat med att säga upp sig (R1). 

 

Alla var engagerade och entusiastiska över förändringen och tanken med den. Men 

alla tänkte att det bli säkert bra för de andra, men jag som arbetar med så mycket 

viktigt och hemligt, jag måste ju få ha min egen fasta arbetsplats.(R1) 

 

 I samband med förändringen introducerades en ny IT-lösning vilket ett 30-tal testpiloter fick 

arbeta med för att sedan kunna förmedla sin nya kunskap till övriga medarbetare.  

 

Innan flytten, som skedde i slutet av december, 2012, anordnades studiebesök och fest i den 

nya lokalen och avslutningsvis höll organisationen även en välkomstfest för huvudkontorets 

anställda (R1). Efter att den nya lokalen invigts genomfördes en medarbetarundersökning som 

visade att 90 procent av alla anställda var nöjda med förändringen och det nya kontoret. Sju 

procent var dock inte nöjda vilket R1 menar kan bero på andra orsaker än förändringen i sig. 

R1 anser vidare att det inte går att uttala sig om förändringens effektivitet som helhet eller 

hurivida den varit lyckad. Förändringen måste sättas i förhållande till olika parametrar, att vad 

som utgörs som effektivt och lyckat beror på vad det jämförs mot. 

6.6 Intern kommunikation: ett nyckelord under organisationsförändringen 

Behovet av intern kommunikation  

Respondenterna är eniga om att intern kommunikation varit ett nyckelord under 

förändringsprocessen och att det rådde ett gott kommunikationsklimat under 

förändringsprocessen. Den interna kommunikationen, där transparens och tydlighet är viktigt, 

har utgjort en avgörande förutsättning då de anställda kontinuerligt blivit informerade om 

förändringen, vad den innebär och hur den kommer påverka dem. Behovet av intern 

kommunikation har varit påtagligt under hela förändringsprocessen. Dock är respondenterna 

oeniga kring när behovet har varit som störst.   
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R1 och R5 anser att det varit en någorlunda rak kommunikationslinje även om vad som 

kommuniceras behövde anpassas under resans gång, beroende på vad som efterfrågades.  

 

R2 anser att behovet var som störst i mitten samt nära flytten och att det fanns ett behov av att 

variera typen av kommunikation beroende på i vilken fas förändringen befann sig. Till en 

början anser R2 att det var av stor vikt att kommunicera det rent praktiska angående flytten 

och efter ett tag växte frågor av mer personlig karaktär fram.  R2 anser därför att det är viktigt 

att det finns en chef som är tydlig med informationen så att inte processen fallerar.  

 

R3 menar att kommunikationsbehovet var som störst i slutet. Detta grundar R3 på att 

individer inte är tillgängliga för mycket information vid en förändrings inledningsfas. Det är 

först när den inledande informationen har sjunkit in som individen är mottaglig för ytterligare 

information. Kring detta råder dock oenighet då R4 menar att behovet av intern 

kommunikation var som störst inledningsvis för att få med sig samtliga. 

 

Behovet av kommunikation menar R6 var som störst under förändringsprocessens första hälft 

då de anställda började inse vad det handlade om. Det var i den inledande fasen som 

ramverket presenterades och som väckte många starka reaktioner. En del anställda hade svårt 

att sätta sig in i det nya arbetssättet och att visualisera hur skulle bli. Även om planritningen 

var klar anser R6 att det var svårt att bygga en mental bild. Den interna kommunikationen 

underlättade dock för de anställda att få sin röst hörd och genom detta få en känsla av 

medbestämmanderätt. R6 menar att det krävs en tydlig kommunikation kring motiv med 

förändringen då det annars är lätt att de anställda börjar sväva iväg med egna tankar. 

 

Krattar man i manegen är det enklare att få med sig folket. (R6) 

Kommunikationskanaler 

R2 framhäver att individer har olika lärobehov där somliga lär sig genom att lyssna och andra 

genom att läsa. För att uppnå maximal effekt med kommunikationen har organisationen 

tillämpat en kombination av olika kommunikationskanaler under förändringsprocessen (R1). 

 

Bland annat har en kombination av workshops, fokusgrupper och referensgrupper där 

deltagarna fick vara med och ha synpunkter använts. Vidare har mail, intranät, forum, 

information i flera led, videokonferenser samt frukostmöten nyttjats för att kommunicera 

(R4). Frukostmötena är något samtliga respondenterna varit mycket positivt inställda till. 

Under dessa möten fick alla berörda samtidigt höra en och samma information berättas med 

ett och samma språk (R5). Information om organisationen och dess verksamhet 

kommunicerades och var ofta tvungen att upprepas för att alla berörda skulle förstå (R1). 

 

Utöver detta har cheferna tränats i kommunikation, där fokus varit på hur något sägs istället 

för vad som sägs (R3). R3 menar att kommunikatören, som ofta är chefer, ska kunna förmedla 

rätt känsla, först då vill en mottagare lyssna. Detta har organisationens VD vara duktig med då 

denne med kroppspråk signalerat trovärdighet, något som skapat trygghet (R6). Samtliga 
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respondenter framhäver vidare att förändringens projektgrupp alltid stod till förfogande för 

medarbetares frågor och att information även gavs från externa parter vilket skapade 

ytterligare tydlighet gällande förändringsprocessen.  

 

Även om förändringsprocessen, till synes var relativt enkel, var den långt ifrån en dans på 

rosor. Det uppstod ofta påtryckningar och motstånd att försöka ändra vissa delar men genom 

att kommunicera organisationens visioner om puls och interaktion, att det nya var något att 

vara stolt över fick organisationen med sig medarbetarna i förändringen (R1). 

 

Mycket av farhågorna kunde byggas bort hos medarbetarna genom bra intern 

kommunikation, tydliga svar, möjlighet att ställa frågor och visa att inga frågor är 

fel. (R3)  

6.7  En lärorik resa 

Enligt R5 har förändringsprocessen varit intressant och mycket lärorik. Genom att ha varit 

med i förändringen mot den nya arbetsmiljön menar respondenten att denne skaffat sig många 

erfarenheter inför framtida arbete. Att förändringen i sig medfört att de anställda dagligen 

byter arbetsplats och jobbar över enhetsgränser har resulterat i en större inblick i varandras 

arbete och en större förståelse för organisationen som helhet (R5). 

 

Flera av respondenterna menar att samverkan och integrationen har ökat avsevärt i samband 

med förändringen. Avdelningstänket är utplånat och de anställda hittar nya beröringspunkter 

och personer som de tillsammans med kan lösa allehanda problem (R4). 

 

En större gemenskap har skapats, det går inte en dag utan en att jag får en ny 

arbetskollega som jag kan byta kunskaper och erfarenheter med. (R5) 

 

R6 menar att de mentala väggarna som tidigare fanns hämmade utbyte av kunskap och 

erfarenhet, något som förändringen utplånat och istället stimulerar till idag. R2 menar att det 

nya arbetssättet möjliggör lärande i det lilla då de anställda idag hjälper varandra och utbyter 

lärdomar.  

 

I och med förändringen menar dock R4 att de anställda har ställts inför en läroutmaning då 

interaktion kommit att bli avgörande för verksamheten. R4 menar att en mindre utåtriktad 

person kan ha svårt att lära sig arbeta enligt det aktivitetsbaserade arbetssättet. R3 är inne på 

samma spår och menar att de anställda nu måste fungera i det stora hela och inte enbart i den 

lilla gruppen som tidigare.  

 

Vidare menar R6 att förändringen och det nya arbetssättet kan liknas med att organisationen 

som tidigare fungerade som en fällkniv, där de anställda hade mycket till sitt förfogande, 

kunde göra mycket men inte var speciellt bra på någonting, nu fungerar som en verktygslåda  

där det finns både en hammare, en såg och allt annat de anställda kan behöva och när 

de väl ska spika, så spikar de utomordentligt bra. 
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R3 menar att förr ledde och fördelade cheferna arbetet i större utsträckning vilket för vissa 

hämmade lusten och motivationen att utföra arbetet. I samband med förändringen har de 

anställda skapat sina egna ansvarområden, utifrån vad som behövs göras och identifierat 

behov av att öka interaktion och samverkan.  

 

Att utföra ett effektivt arbete och att ett lärande ska uppstå kan dock enligt R1 försvårats för 

somliga anställda. Det kan vara svårt att koncentrera sig trots att det infört tysta zoner och den 

nya arbetsmiljön stimulerar inte alla anställda. För socialt introverta personer kan det vara 

jobbigt. De extroverta kan däremot ha det lättare. R3 påpekar dock att organisationen behöver 

båda delarna och det handlar om att förstå att: 

 

Även om du inte tänker på att du är en tillgång för din omgivning så måste du 

förstå att de finns andra som tycker att du är en tillgång. (R3) 

 

R1 menar att organisationen nu ska verka inspirerande för andra. Med guidade visningar på 

kontoret hoppas det på att ringar på vattnet ska spridas och att andra kan ta lärdom av deras  

förändringsprocess. 
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7. Analys av resultat 

I detta avsnitt analyseras resultatet för att undersöka om Engeströms teori kan tillämpas på 

en genomförd organisationsförändring och om ett expansivt lärande främjats i samband med 

denna. Avsnittet kommer vi basera på vårt tidigare resultat samt Engeströms teori. För att 

analysera om ett expansivt lärande främjats anser vi det underlätta att först besvara de fyra 

didaktiska grundfrågorna; vem lär, varför lär de, vad lär de och hur lär de? 

Förändringsprocessen analyserar vi genom att tillämpa Engeströms cykliska modell över det 

expansiva lärandet.  

 

 Av de respondenter vi intervjuat uttryckte samtliga att de är mycket nöjda med förändringen 

och att resultatet, var organisationen befinner sig i dagsläget stämmer väl överrens med de 

visioner och mål organisationen hade med förändringen. Respondenterna anser sig även 

kunna representera övriga anställda inom organisationen och menar att de allra flesta är 

mycket nöjda. Att motstånd och problem uppkommit i samband med förändringen var något 

alla respondenter nämnde. Alla respondenter nämnde även på ett eller annat sätt att den 

interna kommunikationen varit en viktig faktor i förändringsarbetet och de anser att det rådde 

ett gott kommunikationsklimat under hela processen. Dock var de oeniga om i vilket stadie av 

förändringen som det rådde störst kommunikationsbehov, något som vi tror återspeglar deras 

eget behov av information. 

 

Den interna kommunikationen inom organisationen har bestått av en kombination av olika 

kommunikationskanaler. Bland annat visar vårt resultat att tydlig kommunikation och 

information från projektgrupp, ledning och chefer, diverse möten och forum samt workshop 

har kunnat lösa problem och bearbeta motstånd bland de anställda. Det var genom den interna 

kommunikationen som tillfälle gavs till att ständigt diskutera, reflektera och argumentera 

kring förändringen. Resultatet visar att den interna kommunikationen underlättat 

förändringsarbetet då de anställdas farhågor och frågor diskuterats och löst kontinuerligt 

under förändringsprocessen. På så sätt kan ett lärande ha stimulerats och främjats.   

 

För att undersöka huruvida ett expansivt lärande främjats i samband med 

organisationsförändringen har vi kategoriserat vårt resultat enligt Engeströms matris (se 

bilaga 1). Denna matris hjälper oss att sortera data för att skapa en översiktlig bild av 

organisationen samt var och när det expansiva lärandet kan ha främjats. Vidare har vi använt 

oss av Engeströms egen terminologi och försökt översatt denna till svenska. 

 

På frågan vem som lär visar vår data att det är organisationen som helhet och samtliga 

anställda på huvudkontoret. De anställda tillhör olika avdelningar, till exempel HR, ekonomi 

och IT. Dessa avdelningar anser vi utgör separata aktivitetssystem som samtidigt är 

underordnade ett större aktivitetssystem, organisationen som helhet. De anställda inom 

organisationen har olika bakgrund, synpunkter, intressen samt attityder och utgör därmed vad 

Engeström kallar flerstämmighet. Flerstämmigheten skapar meningsskiljaktigheter både inom 

de avdelningar som utgör aktivitetssystemen och inom organisationen som ett övergripande 

aktivitetssystem. Utifrån vårt resultat kan vi se att flerstämmigheten bland annat tog sig 



27 

 

uttryck i de anställdas attityder gentemot förändringen, då vissa var mer positivt inställda än 

andra. 

 

För att besvara frågan varför organisationen och dess anställda lär ska organisationens 

historicitet tas i beaktan och genom detta synliggörs även varför förändringen genomfördes. 

Organisationens verksamhet som tidigare präglades av ett traditionellt arbetssätt behövde 

förändras. Detta på grund av ett generationsskifte på arbetsmarknaden, lokaler som inte längre 

uppfyllde dess funktion samt nya krav från kunder och omvärlden. För att möta omvärldens 

krav beslöt organisationen att införa det aktivitetsbaserade arbetssättet och detta måste 

organisationen och dess anställda lära sig arbeta enligt.  

 

Att arbeta aktivitetsbaserat svarar på frågan vad organisationen och dess anställda lär. 

Resultatet visar att de lär sig arbeta gränsöverskridande utan fasta arbetsplatser och att arbeta 

papperslöst. I samband med detta lär de anställda även att samverka, interagera och att förstå 

organisationen ur ett större perspektiv.  

 

Hur organisationen och dess anställda lär anser vi kan besvaras dels genom att se till 

förändringsprocessen och dels genom att identifiera vilka motsättningar respondenterna själva 

angivit och hur organisationen arbetat med dessa. Vår data visar att det är i arbetet med 

motsättningarna som den interna kommunikationen har varit en förutsättning för att lösa dessa 

och på så sätt skapat en förutsättning för att främja ett expansivt lärande. Det respondenterna 

upplevt som konkreta problem eller störande moment i samband med förändringen kallar vi 

motsättningar. Vi har utifrån vårt resultat identifierat följande motsättningar: 

 

En motsättning, som även kan ses som anledningen till att förändringen genomfördes var att 

det gamla kontoret inte levde upp till omvärldens krav på organisationen och dess 

verksamhet. Det gamla kontoret som hade fasta arbetsplatser och som präglades av en 

hierarkisk struktur uppmuntrade inte till flexibilitet, samverkan och interaktion, något som 

samhället och dagens organisationer många gånger eftersträvar. I Engeströms termer var de 

verktyg som fanns till subjektens förfogande inte tillräckliga för att kunna uppnå 

organisationens objekt. Detta fick organisationen att tänka i nya banor och landade slutligen 

på det aktivitetsbaserade arbetssättet, vilket de ansåg skulle uppmuntra till det organisationen 

tidigare saknat.  

 

Ytterligare en motsättning uppstod då ledningen presenterade ramverket. Ramverket 

presenterades utan att de anställda själva hade deltagit i utformandet av detta, vilket medförde 

att en del anställda blev fientligt inställda gentemot förändringen. Vidare uppstod en 

motsättning gällande ramverkets innehåll och vad detta innebar för de anställda. Bland annat 

skulle flera separata avdelningar arbeta gemensamt, fasta arbetsplatser skulle övergå till 

flexibla och rörliga och de anställda skulle arbeta papperslöst. Vid tidpunkten då detta 

presenterades hade de anställda inte börjat arbeta enligt det nya arbetssättet och då det 

aktivitetsbaserade arbetssättet skilde sig från det gamla hade de anställda svårt att bygga upp 

en mental bild. De nya verktygen fanns inte till subjektens förfogande vilket vi tror medförde 

att motsättningen blev mycket påtaglig för organisationen.  
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Den tredje motsättningen har vi kunnat identifiera i samband med att det nya arbetssättet 

ställde krav på de anställdas sociala färdigheter, något respondenterna framhävde att vissa 

saknade. Det nya arbetssättet kräver att individer interagera, annars fallerar verksamheten. 

 

I arbetet med denna studie har vi burit glasögon präglade av Engeströms teori om expansivt 

lärande och att ett lärande, i samband med förändringen, har skett är både vi och 

respondenterna eniga om. Mycket av det lärande som skett anser vi vara av expansivt lärande 

karaktär. Att respondenterna själva ansåg det vara svårt att beskriva lärandet samt belyste den 

kollektiva aspekten stämmer överrens med vad Engeström i sin teori hävdar då mycket av 

expansiva lärandet sker omedvetet och ständigt. Det är i samband med organisationens arbete 

kring de motsättningar som uppstått i samband med förändringen och då det 

aktivitetsbaserade arbetssättet började tillämpas av samtliga anställda som vi anser att det 

expansiva lärandet, expansiva cykler, tagit sig uttryck. Det är i arbetet med dessa 

motsättningar och det nya arbetssättet som vi anser att den interna kommunikationen har varit 

av stor vikt.  

 

Gemensamt för arbetet kring motsättningarna är att organisationens anställda tillsammans 

bearbetat och diskuterat dessa. Exempel på detta är organisationens workshops, 

referensgrupper, intranät, frukostmöten och fokusgrupper. I dessa har ledning, chefer och 

medarbetare, alla med olika erfarenheter och kunskaper fört dialoger och diskussioner, utbytt 

erfarenheter, ifrågasatt förändringen och kollektivt funnit lösningar som fört verksamheten 

framåt och på så sätt menar vi att ett expansivt lärande uppstått. 

 

Som vi nämnt tidigare liknar Engeström det expansiva lärandet med en resa genom den 

proximala utvecklingszonen, där en individ tillsammans med en mer erfaren mentor eller 

kollega kan nå sin fulla potential. De anställda har, antagligen omedvetet, genomgått en 

liknande resa då de genom kollektivt samarbete och med hjälp av en extern förändringsledare 

fått vidare vägledning och på så sätt lärt sig mer än vad som hade varit möjligt individuellt. 

 

Utan en fungerande intern kommunikation vid mötet och i försöket att lösa dessa 

motsättningar uppstår hinder som sätter käppar i hjulet för att främja ett expansivt lärande.  

Att motsättningar uppstår i samband med en förändring är oundvikligt, men också något som 

vi, och Engeström, anser vara nödvändigt för att ett lärande ska ta form. Men för att 

motsättningen ska gynna ett lärande menar vi att en god intern kommunikation måste råda där 

kommunikationsklimatet är tydligt, tillåter frågor och ifrågasättande. Utan denna riskerar 

motsättningarna att endast bli något negativt för organisationen som hämmar verksamheten 

och förändringen riskerar att bli mindre lyckosam eller kanske rent ut sagt stannar av.  

 

Det aktivitetsbaserade arbetssättet som organisationen införde anser vi i sig främjar ett 

expansivt lärande. I och med detta arbetssätt arbetar nu de anställda gränsöverskridande utan 

fasta arbetsplatser, de tar större eget ansvar och utför mycket arbete gemensamt. Även om de 

anställdas sociala färdigheter sätt på prov uppmuntras interaktion och samverkan konstant. 

Eventuella problem och motsättningar löstes kollektivt. De anställda har i och med detta fått 
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1. Första motsättningen 
Lokalerna uppfyllde inte syftet 

2 Nutid- och framtidsanalys 

3 Ramverk skapas 

4. Ramverk presenteras.   
Andra motsättningen  uppstår 

workshops, referensgrupp, 
fokusgrupp.  

5. Ramverket implementeras, 
Tredje motsättningen, 

arbetssättet fungerar inte för 
vissa, social utmaning, 

Frokustmöten, intranät, forum 

6.Verksamheten fortskrider 
enligt nya ramverket 

en ökad förståelse för organisationens samtliga delar och lär genom utbyte av varandras 

kunskaper och erfarenheter. Om inte detta kan ses som ett expansivt lärande, var kan vi då 

finna det? 

 

Då vi menar att en organisation vid en förändring ställs inför en läroutmaning och då 

Engeström utformat en modell över hur det expansiva lärandet uppstår och utvecklas i 

samband med en verksamhetsförändring väljer vi att tillämpa denna för att se likheter och 

skillnader med den undersökta förändringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.1: Det expansiva lärandets utveckling i samband med förändringen (Egen tolkning av 

Engeström, 2001, s. 152)  

 

Vår data visar att den genomförda förändringen inom organisationen har vissa likheter, men 

även skillnader, med Engeströms modell. Den största likheten är att förändringsprocessen (1) 

inleddes med att ett problem, en motsättning identifierades, bland annat att lokalerna inte 

fyllde sitt syfte. Vidare utfärdade organisationen (2) en nutids- och framtids analys över var 

de befann sig och var de ville åstadkomma för att möta framtiden. Engeström menar att en 

historisk analys även ska göras inför skapandet av nya modeller, vilket organisationen inte tog 

i beaktan. Vidare kan motsättningar uppstå på grund av att dessa analyser många gånger kan 

vara tidskrävande och skapa frustration. Resultatet visade dock inte att organisationen 

upplevde några motsättningar på detta stadie.  

 

Ytterligare likhet mellan vår data och Engeströms teori är de två nästföljande stegen där (3) 

ramverket, den nya modellen, skapades och sedan (4) presenterades och  undersöktes. Vid 
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undersökningen och presentationen av ramverket skiljer sig organisationens 

förändringsprocess från Engeströms modell då motsättningar av andra graden uppstod vid 

detta stadie och inte tidigare som Engeström hävdar. Efter detta (5) implementerades 

ramverket, arbetssättet, i verksamheten vilket möttes av den tredje gradens motsättning. Detta 

tror vi beror dels på att det nya arbetssättet motsatte sig gamla traditioner och dels kräver stor 

social interaktion, en färdighet inte alla besitter naturligt.  

 

Engeström menar att processen sedan följs av ett 6:e steg där det nya lärs till andra enheter 

inom organisationen, andra aktivitetssystem, och att det då kan uppstå ytterligare 

motsättningar på grund av att nya regler och rutiner krockar med det gamla. Vår data visar att 

detta steg saknas gällande organisationens förändring då hela huvudkontoret, med alla dess 

avdelningar, berördes samtidigt. Motsättningar kan dock uppstå i framtiden om 

organisationen väljer att införa detta arbetssätt på resterande kontor.   

 

Engeströms steg 7, vilket motsvarar vårt avslutande steg 6 innebär att organisationen sätter 

bollen i rullning och fortsätter arbeta enligt det nya arbetssättet. Efter detta steg följer idag 

inga fler då Engeströms forskning fortfarande pågår kring detta. Även om förändringen inom 

organisationen till synes är klar, då alla anställda arbetar enligt den nya modellen anser vi att 

förändringsprocessen fortskrider, det finns fortfarande saker som förändras och som därför 

behöver läras. Vi skulle därför, utan ha belägg för detta, vilja påstå att organisationen kommer 

stöta på ytterligare motsättningar med tiden vilket kommer få dem att börja om. Hur lång tid 

det tar innan denna motsättning uppstår kan vi inte svara på men något som vi vet är att; 

 

Ingenting är permanent förutom förändring 

– HERAKLEITOS, ca 500 f. Kr  

(Johansson & Heide: 2008, s. 11) 
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8. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras de brister vi funnit angående metodval samt genomförande och vad 

som skulle kunna ha gjorts annorlunda. Sedan diskuteras resultatet i ett bredare perspektiv 

och sätts i relation till tidigare forskning, vilket möjliggör att en trovärdig slutsats kan dras. 

8.1 Metodval och genomförande av intervjuer 

När vi i efterhand reflekterar över metodval finns en del ställningstaganden som vi tror kan ha 

påverkat vårt resultat, och som vi idag hade gjort annorlunda.  

 

Det första ställningstagandet rör urvalet. Organisationens huvudkontor utgörs av över 100 

anställda och av dessa har vi enbart pratat med sex stycken. Detta gör att vi nu ifrågasätter hur 

pass representativt urvalet har varit och är för studiens syfte. I och med att vi själva inte valde 

respondenterna finns en risk i att de respondenter vi pratat med medvetet valts ut för att ge en 

positiv bild av organisationen och dess förändringsprocess, och på så sätt påverkat validiteten. 

Dock var vi tydliga i vår dialog med kontaktpersonen och i vårt följebrev att studien var 

konfidentiell, att materialet inte skulle kunna spåras till vår valda organisation. Därför anser vi 

att det vore konstigt om organisationen trots detta valt en bunt ”ja-sägare” för att vinkla 

information. Helt säkra kan vi dock inte vara, därför borde respondenterna valts ut genom ett 

slumpmässigt urval.  

 

Det andra ställningstagandet rör metodvalet. Vi kan i efterhand säga att det mest 

representativa tillväggångssättet hade varit att komplettera intervjuerna med en 

enkätundersökning för att kunna jämföra resultatet vi fått från intervjuerna. På så sätt hade 

också en större del av organisationens talan framförts och vi hade kunnat undvika risken med 

ett snedvridet urval och fått ett talande och mer generaliserbart resultat.  

 

Vi har upptäckt ett antal brister kring genomförandet som kan ha påverkat resultatet. Till 

dessa hör valet av i vilken miljö intervjuerna genomfördes. För att respondenterna skulle 

känna sig mer bekväma med intervjuförfarandet fick de själva välja var intervjuerna skulle ta 

plats. Det resulterade i att majoriteten av intervjuerna skedde i en rörig samt öppen miljö. 

Både respondenterna och vi blev störda och påverkade av omgivningens aktivitet och vår 

tanke med att skapa en avslappnad situation misslyckades i vissa fall. Vi tror att 

respondenterna i viss utsträckning blev hämmade i vad de kunde säga på grund av sina 

kollegors närvaro. På grund av att intervjuerna genomfördes öppet och synligt kunde övriga 

anställda se vilka som intervjuades och på så sätt äventyrades även konfidentialiteten. 

Organisationens arbetsätt präglas dock av att möten hålls öppna och synliga och på grund av 

det tror vi inte att de övriga anställda reflekterade över vår närvaro i stor utsträckning. 

Framtida intervjuer ska dock hållas avskilt.  

 

Då intervjuerna genomfördes under två dagar reflekterade vi över om respondenterna hunnit 

prata med varandra och på så sätt påverkat varandra, dock tror vi inte att så skedde då 

respondenterna inte hade något att tjäna på detta. Frågorna anser vi inte var av känslig eller 

personlig karaktär och därför tror vi inte frågorna skapat osäkerhet om vilket svar som ansågs 

vara rätt eller fel.  
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Det faktum att vi tillsammans genomförde intervjuerna tror vi kan ha skapat en negativ effekt 

som påverkat respondenterna. Även om en av oss alltid intog en mer passiv roll kan 

intervjusituationen upplevts som ett förhör. Det är vidare inte naturligt att en dialog förs på 

detta sätt vilken kan ha skapat en känsla av undergivenhet hos respondenterna. Hade vi suttit 

avskilt kunde intervjuerna med fördel ha genomförts enskilt, framförallt då vi även använde 

oss av ljudupptagning. Denna problematik var vi medvetna om redan innan intervjuerna 

genomfördes men valde trotts detta att genomföra dem tillsammans eftersom det skapar en 

trygghet för oss. Denna trygghet anser vi kan speglas till respondenterna och skapa en positiv 

effekt. 

8.2 Teoretisk ansats 
Att vi medvetet undersökt organisationsförändringen utifrån teorin om expansivt lärande kan 

ha präglat oss mer än förväntat. I och med denna teoretiska ansats var vi mindre öppna för 

faktorer som inte kunde härledas till Engeströms teori men som faktiskt kan ha påverkat 

lärandet i samband med förändringsprocessen. Att andra faktorer förbises anser vi är 

nackdelen då ett fenomen undersöks utifrån en given teori. För oss har det varit en ständig 

balansgång att inte försöka hitta eller fiska efter likheter med Engeströms teori, likheter som 

egentligen inte existerade. Under studiens gång kom vi på oss själva att tillskriva empirin 

falska likheter med teorin. Vid dessa tillfällen var det fördelaktigt att vi var två personer som 

genomförde denna studie då vi kunde påminna varandra att inta ett bredare perspektiv och 

inte sätta upp ”skygglappar”. De likheter vi presenterat har på grund av denna medvetenhet 

kritiskt granskats och ifrågasatts.  

8.3 Visar resultatet enbart på likheter med Engeströms modell och 

främjandet av ett expansivt lärande? 
Även om vi kunnat tillämpa Engeströms teori på den genomförda organisationsförändringen 

och i samband med detta sett att ett expansivt lärande främjats har vi även funnit likheter 

mellan hur organisationen gått tillväga i förändringsprocessen och vad tidigare forskning 

framhävt gällande förändringsprocesser inom organisationer. Då vi tidigare påstått att en 

organisationsförändring innebär en läroprocess kan därför en typ av lärande som inte är av 

expansivt lärande karaktär också ha uppstått. I denna studie saknar vi dock belägg för att 

uttala oss om vilken karaktär detta lärande skulle kunna ha och därför kan vi enbart spekulera 

kring detta. Betydelsen av intern kommunikation för att främja ett lärande anser vi däremot 

inte bero på lärandets karaktär. 

 

Genom att sätta vårt empiriska material i relation till de teorier vi behandlat i avsnittet 

”tidigare forskning” och på så sätt bekräfta vårt empiriska material i form av likheter med 

tidigare teorier kring ämnet anser vi att vår studies resultat samt förda argument stärks. Det är 

först då hänsyn tagits till samtliga teorier som vi anser att en trovärdig slutsats kan dras. 
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I den genomförda förändringen har vi urskilt spår av Kurt Lewins teori (refererad i Burnes, 

2004) om att en förändring genomgår tre olika faser. Den första fasen, upptiningsfasen, 

skedde då organisationen identifierade behovet av ett lokalbyte och därefter presenterade 

ramverket. Kurt Lewin menar att det i denna fas uppstår motstånd som ska minimeras, 

motstånd som inom organisationen var riktat mot ramverket. Dock kunde de 

förändringsansvariga motarbeta motståndet genom tydlig kommunikation kring ramverkets 

innehåll och vad det skulle komma att betyda för de anställda. De motiverade även 

förändringen väl, belyste dess vikt samt att de tillsammans nu hade möjlighet att skapa ökad 

interaktion, samverkan, puls och ett modigt kontor, sådant de tidigare saknat.  

 

Organisationen inträdde därefter i vad Lewin kallar förändringsfasen. I organisationen tog sig 

detta uttryck i en nödvändig beteende- och strukturförändring i samband med införandet av 

det att nya arbetssättet.  Denna beteende- och strukturförändring anser vi vara en förutsättning 

för att ett lärande ska ta form samt en konsekvens av att ett nytt arbetssätt införts, ett arbetssätt 

de anställda behövt lära sig arbeta enligt.  

 

För att möjliggöra en organisationsförändring där förändringen sker enligt de tre faserna, 

anser vi att ett lärande är nödvändigt. Vår data visar att den interna kommunikationen varit av 

stor vikt då den bland annat skapat engagemang och delaktighet bland de anställda, något vi 

anser vara en förutsättning för att ett lärande ska kunna uppstå och främjas. Genom beteende- 

och strukturförändringen möjliggjordes även stabiliseringsfasen som organisationen 

fortfarande befinner sig i. Den interna kommunikationen och lärandet som främjas genom 

detta anser vi vara av stor vikt för att förändringen ska få en varaktig karaktär.  

 

Då organisationen hade en mycket tydlig vision med förändringen, att skapa interaktion, 

samverkan, puls och ett modigt kontor, vilken de hela tiden föll tillbaka på i 

förändringsprocessen kan förändringen till viss del liknas med Rosenbergs teori (2003) om 

åtta ringar. Organisationens tydliga vision anser vi möjliggjorde förändringsarbetet. Det var 

genom dess vision som fokus och passion skapades hos medarbetarna, vilket Rosenberg 

menar är nyckeln för att skapa en miljö som uppmuntrar till hög prestation. Vidare hävdar 

Rosenberg att en organisation ska uppmuntra lärande och support, vilket vi anser att bland 

annat fokusgrupper, referensgrupper och workshops under förändringsprocessen gjort.   

 

Ytterligare har vi funnit stora likheter i organisationens interna kommunikation och St-

Amours (2001) teori om att en förändrings olika faser kräver olika typ av information. 

Inledningsvis presenterades ramverket vilket visade på tydlig struktur och organisationens 

vision I mellanfasen lät organisationen alla medarbetare komma till tals genom workshops, 

referensgrupper och frekventa möten och på detta sätt kunde ledningen tillvarata åsikter från 

medarbetarna. Vi kan inte garantera att ett lärande främjas enbart på grund av att frekventa 

möten, workshops och referensgrupper hållits, men förutsättningarna anser vi borde ha ökat 

avsevärt i samband med detta. Avslutningsvis anser vi att organisationen förde en kontinuerlig 

och öppen kommunikation, vilket St-Amour anser ska uppmuntras i avslutningsfasen för att 

undvika ett negativt resultat.  Det faktum att respondenterna var oeniga i när behovet av 

kommunikation var som störst menar vi visar på att kommunikationen inte enkelt kan 
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härledas till en förändrings olika faser. Vi anser att kommunikationen istället ska anpassas till 

individnivå där kommunikationen avgörs av vilka kommunikationsbehov olika individer har. 

 

Robertson, Roberts och Porras (1993) samt Jacobsen och Thorsvik (2002) och Johansson och 

Heide (2008) menar att en organisation ska använda sig av flera olika 

kommunikationsstrategier för att skapa en lyckad förändring, något organisationen i fråga har 

gjort. De har kommunicerat både ansikte mot ansikte samt via videokonferenser och intranät. 

Vidare har de använt sig av referensgrupper och fokusgrupper och på så sätt anser vi att 

kombinationen av dessa har varit betydelsefullt för förändringens lärandemöjligheter. 

Likheter med Elving (2005) har vi även funnit då användandet av dessa 

kommunikationskanaler vidare har lett till att en hög beredskap uppstått bland organisationens 

anställda. Den interna kommunikationen inom organisationen har skapat gemenskap, 

engagemang och förtroende gentemot ledning och förändringsansvariga, något som Elving 

menar är en förutsättning för att möjliggöra en lyckad förändring. Vi vill påstå att dessa 

kommunikationskanaler även är en förutsättning för att främja lärande i samband med en 

organisationsförändring. 

 

Att vi funnit så pass många likheter med tidigare forskning får oss att ifrågasätta om 

organisationen genomfört teoretisk efterforskning eller om deras förändringsarbete av en 

slump överensstämmer med de teorier vi funnit Detta var något vi inte frågade organisationen 

om. Oavsett påstår vi att tidigare teorier kan vägleda och underlätta ett förändringsarbete och 

genom att ta hänsyn till dessa anser vi att förutsättningar för att ett lärande ska främjas i 

samband med en organisationsförändring kan öka avsevärt. 
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9. Slutsats 

I detta avsnitt kommer vi presentera vår slutsats och på så sätt försöka uppfylla vårt syfte: att 

undersöka om Engeströms teori kan tillämpas på en genomförd organisationsförändring och 

på så sätt se huruvida ett expansivt lärande har främjats i samband med denna.  

 

Att använda Engeströms teori om expansivt lärande visade sig vara ett mycket lämpligt 

analysverktyg för att studera en genomförd organisationsförändring. Med hjälp av denna teori 

har vi kunnat urskilja organisationens olika förändringsstadier, där majoriteten av dessa 

tydligt överensstämmer med Engeströms teori.  Framförallt fann vi många likheter med 

Engeströms cykliska modell över det expansiva lärandets utveckling och organisationens 

förändringsprocess.  

 

Vidare indikerar vår data att den interna kommunikationen har varit av stor betydelse i 

förändringsarbetet. Den interna kommunikationen har motarbetat motstånd, skapat tydlighet, 

trygghet samt engagemang och delaktighet bland organisationens anställda och på sätt anser 

vi det har skapats förutsättningar för att ett expansivt lärande främjats. Den interna 

kommunikationen har möjliggjort en kollektiv lösning av de motsättningar som uppstått. Likt 

tidigare teorier vill vi trycka på att den interna kommunikationen ska vara anpassad till en 

förändrings olika faser, vara tydlig och anpassad till de som är involverade för att på så sätt 

kunna skapa gemenskap, engagemang och trygghet gällande förändringsarbetet. Något som 

Engeströms teori idag inte belyser. 

 

Vår slutsats av denna studie är att Engeströms teori kan tillämpas på en genomförd 

organisationsförändring för att undersöka huruvida ett expansivt lärande har främjats i 

samband med denna. En god intern kommunikation som är planerad och strukturerad ter sig 

till synes vara en förutsättning för att främja ett expansivt lärande i samband med en 

organisationsförändring.  
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10. Förslag till vidare forskning 
Då det aktivitetsbaserade arbetssättet är relativt nytt och då resultatet av denna studie visar att 

ett expansivt lärande främjas i samband med det aktivitetsbaserade arbetssättet är vårt förslag 

att vidare forskning utförs vad gäller lärande i samband med det aktivitetsbaserade 

arbetssättet.  

 

Ytterligare förslag är att undersöka huruvida Engeströms modell kan tillämpas som ett 

analysverktyg och en mall för att genomföra lyckade organisationsförändringar. Detta tänker 

vi oss möjliggörs genom undersökningar på ett flertal organisationer.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Engeströms matris över det expansiva lärandet 
 

 

 
Aktivitetssystem Flerstämmighet Historicitet Motsättningar Expansiva cykler 

V
em

 l
ä
r?

 Olika enheter, 

ekonomi, HR, 

jurister etc 

Olika befattningar  

inom 

organisationen, 

ledning, chef, 

medarbetare. 

   

V
a
rf

ö
r 

lä
r 

d
e
?

 

  Generationss

kifte och nya 

krav från 

omvärlden 

och kunder 

Olika 

avdelningar 

arbetar nu som 

en avdelning 

med 

gemensamma 

verktyg. 

 

V
a
d

 l
ä
r 

d
e?

 

Det 

aktivitetsbaserade 

arbetssättet, ett 

gränsöverskridan

de arbetssätt 

  Att arbeta utan 

fasta 

arbetsplatser 

genom kampen 

mellan det nya 

och gamla 

arbetssättet 

Att arbeta 

gränsöverskridan

de, samverkan, 

interaktion, skapa 

sig en helhetsbild 

för organisationen 

H
u

r 
lä

r 
d

e?
 

 Möten, dialog, 

workshops, 

pilotgrupper, 

referensgrupperfo

kusgrupper 

Ett nytt 

arbetssätt 

som är bättre 

anpassat till 

rådande 

situation 

Genom arbetet 

med 

förändringen, 

från inledande 

motsättning till 

förändringens 

avslutande 

skede.   

Genom 

förändringsproces

sen, 

frågasättande, 

kollektivt arbete, 

sociala 

utmaningar, större 

eget ansvar 
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Bilaga 2. Följebrev 

 

Uppsala 2013-04-11 

 

 

Kära informant, 

 

Vi är två studenter vid Uppsala Universitet som för tillfället läser sista terminen inom 

programmet med inriktning mot personal- och arbetslivskunskap. Vi är nu inne i ett skede av 

vår utbildning där vi ska skriva ett examensarbete. Detta arbete har som syfte att beskriva 

betydelsen av intern kommunikation i samband med förändringsprocesser på organisationer 

och planeras att vara färdigställt 2013-06-05.  

 

Då vi har vetskapen om att Ni nyligen genomfört en organisationsförändring i form av 

införande av aktivitetsbaserat arbetsätt och ”clean desk policy” är vår önskan att genom 

kvalitativa intervjuer få svar av Er angående hur organisationsförändringen genomförts samt 

hur den interna kommunikationen har fungerat i samband med denna förändring. 

 

Deltagandet i våra intervjuer är frivilligt och Ni har rätt att närsomhelst avbryta deltagandet 

eller avstå från att besvara frågor om Ni så önskar. Detta arbete är en C-uppsats och därmed 

ett offentligt dokument, men vi har inte för avsikt att publicera uppsatsen utan den är endast 

tänkt att användas i utbildningssammanhang. Vidare är det konfidentiellt och Ert namn 

kommer inte att offentliggöras. 

 

Vi ber även om Er tillåtelse att under våra intervjuer få genomföra ljudupptagningar för att 

underlätta transkribering och vårt fortsatta arbete. Ljudupptagningarna kommer enbart vi 

uppsatsförfattare ta del av och dessa kommer att raderas omedelbart efter att transkriberingen 

genomförts.  

 

Vi är oerhört tacksamma för Ert deltagande och önskar Ni att ta del av den färdigställda 

uppsatsen kontakta oss så skickar vi mer än gärna en kopia av denna. Uppstår frågor eller 

funderingar kring Ert deltagande eller vårt syfte med denna uppsats, tveka inte att höra av Er 

till oss.  

 

Tack för Ert deltagande! 

 

 

 

 

Elin Forsberg                     Emma Ryve 

examensarbete.forsberg.ryve@gmail.com                 examensarbete.forsberg.ryve@gmail.com 

070-XXX XX XX                                                     070- XXX XX XX        

  

mailto:examensarbete.forsberg.ryve@gmail.com
mailto:examensarbete.forsberg.ryve@gmail.com
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Bilaga 3. Intervjuguide: ansvariga för förändringsprojekt 

För att undersöka den interna kommunikationen vid en förändringsprocess har vi utifrån våra 

frågeställningar konstruerat ett frågebatteri. Syftet med detta är att söka svar på våra 

frågeställningar, frågorna presenteras nedan: 

Allmänna frågor 

1. Hur länge har du varit verksam inom organisationen? 

2. Vilken är din befattning/tjänst? 

3. Kan du berätta lite om verksamheten? 

4. Vad har du för erfarenhet av förändringsarbete? 

5. Vad anser du utgöra intern kommunikation? 

6. Vilka erfarenheter har du av internkommunikation i samband med förändringsarbete? 

Varför? 

7. Vad var motivet bakom organisationsförändringen? 

8. Varför togs beslutet om att genomföra förändringen? 

Vem? 

10. Hur många berördes av och involverades i förändringen? 

11. I vilket stadie av förändringen involverades samtliga medarbetare? 

11. Från vem kom initiativet till förändringen? 

12. Vem/vilka är ansvariga för förändringsarbetet? 

13. Vem/vilka kommunicerade förändringsprocessen till samtliga berörda? 

Vad? 

14. Vad bestod förändringen av? 

15. Vad gick ni från och vad gick ni till? 

16. Vad lyfte ni fram och la fokus på gällande förändringsarbetet? 

17. Vad består ett bra kommunikationsklimat av enligt dig? 

18. Vad anser du att den interna kommunikationens roll var vid detta förändringsarbete? 

19. Anser du att ett bra kommunikationsklimat är en förutsättning för en lyckad förändring? 

Varför/Varför inte? 

20. Vad anser du kännetecknar en god kommunikatör, anser du dig vara en god  

kommunikatör? Varför/varför inte? 

 Hur? 

21. Hur gick ni tillväga med förändringsarbetet, fanns det någon utarbetad plan? 

22. Har ni följt någon modell/teori kring förändringsprocesser? 

23. Vad gjorde ni för att få medarbetarna att delta i förändringen? 

24. Vad har ni gjort för att undvika att motstånd och negativa resultat uppstod kring 

förändringsarbetet? 

25. Har ni genomfört eller planerat någon utvärdering/uppföljning? 

26. Vad arbetade ni med kring den interna kommunikationen i samband med förändringen, 

fanns det någon utarbetad plan? 
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27. Vilka olika kommunikationskanaler har ni använt er av för att kommunicera förändringen 

till era medarbetare? 

28. Vilken kommunikationskanal anser ni ha varit mest effektiv? 

29. När ansåg ni att behovet av kommunikation var som störst? Vad tror ni detta berodde på? 

Avslutande frågor 

30. Hur skulle ni beskriva förändringens resultat? 

31. Vad anser du dig ha lärt dig i samband med denna organisationsförändring? 

32. Inom vilka områden har du utvecklats som resultat av den genomförda 

organisationsförändringen? 

Övrigt 

31. Har du några ytterligare uppgifter? 

32. Är det okej om vi eventuellt återkommer med kompletterande frågor och i så fall på vilket 

sätt önskar ni kontaktas? 
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Bilaga 4. Intervjuguide: medarbetare 

För att undersöka den interna kommunikationen vid en förändringsprocess har vi utifrån våra 

frågeställningar konstruerat ett frågebatteri. Syftet med detta är att söka svar på våra 

frågeställningar, frågorna presenteras nedan: 

Allmänna frågor  

1. Hur länge har du varit verksam inom organisationen? 

2. Vilken är din befattning/tjänst? 

3. Vad har du för erfarenhet av förändringsarbete? 

4. Vad anser du att intern kommunikation innebär? 

Vem? 

5. I vilket stadie av förändringen involverades du och dina medarbetare? 

6. Vem/vilka är ansvariga för förändringsarbetet? 

7. Vem/vilka kommunicerade förändringsprocessen till dig och dina medarbetare? 

Varför? 

8. Vad var motivet bakom organisationsförändringen? 

Vad? 

9. Vad består ett bra kommunikationsklimat av enligt dig? 

10. Råder ett gott kommunikationsklimat på arbetsplatsen? 

11. Anser du att ett bra kommunikationsklimat är en förutsättning för en lyckad förändring?        

Varför/Varför inte? 

12. Vad anser du kännetecknar en god kommunikatör? 

 Hur? 

13. Hur motiverades du att delta i förändringen? 

14. Upplevde du att motstånd uppstod, vad gjorde i så fall ledningen för att hantera detta? 

15. Har någon utvärdering/uppföljning skett/planerats? 

16. Vilka olika kommunikationskanaler använde sig ledningen av vid förändringen?  

17. Vilka kommunikationskanaler har du använt dig av? 

18. Vilken kommunikationskanal anser du ha varit mest effektiv? 

19. När ansåg du att behovet av kommunikation var som störst? Vad tror du detta berodde 

på? 

Avslutande frågor 

20. Hur skulle du beskriva förändringens resultat? 

21. Vad anser du dig ha lärt dig i samband med denna organisationsförändring? 

22. Inom vilka områden har du utvecklats som resultat av den genomförda 

organisationsförändringen? 

Övrigt 

21. Har du några ytterligare uppgifter? 
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22. Är det okej om vi eventuellt återkommer med kompletterande frågor och i så fall på vilket 

sätt önskar ni kontaktas? 


