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Sammanfattning 

Uppsatsens syftar till att undersöka hur uppfattningar kring kommunikation mellan chefer och 

medarbetare skiljer sig åt vid en förändringsprocess. Vi undersökte hur chefer kommunicerar 

ut en förändring till övriga medarbetare under ett förändringsprojekt. Utifrån detta 

undersöktes hur cheferna trodde att medarbetarna uppfattade förändringskommunikationen 

samt jämfördes dessa med hur medarbetarna egentligen uppfattade informationen. 

Frågeställningarna som undersökningen besvarar är: Hur kommunicerar chefer på ett mindre 

företag ut en förändring till sina medarbetare? Hur tror cheferna att medarbetarna uppfattar 

informationen om förändringen? Hur uppfattar medarbetarna förmedlingen av informationen 

om förändringen? Hur skiljer sig, respektive stämmer förändringsprocessen gentemot tidigare 

forsknings framtagna förändringsmodeller? 

Undersökningens metod baserades på tolv kvalitativa samtalsintervjuer med både chefer och 

medarbetare för att ta reda på deras åsikter och uppfattningar av förändringen. Sex 

respondenter var chefer och resterande sex respondenter var medarbetare. Resultaten från 

intervjuerna i uppsatsens studie jämfördes med varandra och tolkades utifrån valt teoretiskt 

ramverk för uppsatsen som är: Johansson & Heides (2008) förändringshjul, Kurt Lewins 

(1951) förändringsmodell samt begreppen kommunikation, förändringskommunikation och 

intern kommunikation. 

De huvudresultat vi erhållit är att människor tolkar och uppfattar förändringar olika. Det fanns 

både likheter och skillnader mellan hur cheferna och medarbetarna uppfattade huruvida 

kommunikationen vid förändringsprocessen på företagen var lyckad eller ej. Dessutom skilde 

sig medarbetarnas uppfattning till viss del från hur cheferna trodde att de skulle uppfatta 

förändringen. Slutsatser vi har dragit är att det är komplext att kommunicera ut oväntad 

information vid förändringar samt att medarbetare inte alltid uppfattar informationen så som 

chefen önskat. Ytterligare resultat och slutsatser vi har dragit är att förändringsmodeller och 

teorier är svåra att applicera på förändringar då alla förändringar är unika samt har olika 

förutsättningar för hur organisationer ska gå tillväga i sin process. I och med det är befintliga 

teoretiska modeller svåra att applicera på förändringsprocesser då alla organisationer 

genomför dem på olika sätt och vi kan urskilja att olika faser blandas och används parallellt i 

studiens förändringsprojekt.  
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Abstract 

Title: Change Communication within organizations – How perceptions differ between 

managers and employees in an organizational change 

Author: Emma Ender & Fanny Tesch 

Tutor: Anne-Marie Morhed 

Purpose: The purpose of this thesis was to study and compare different perceptions of change 

communication between managers and employees within two smaller organizations. We 

wanted to examine how the communication process within the change was carried out. We 

also aimed to compare the results with change communication models of Johansson & Heide 

(2008) and Lewin (1951), and also existing concepts, to see if our result differed from earlier 

research. Our key questions to answer were: How do managers communicate a change to the 

employees in two smaller companies? How do the managers think that the employees 

perceive the information about the change? How do the employees perceive the information 

about the change? How does change models from previous research correspond to, or differ 

from the change process? 

Method/Material: The material used in this thesis consists of a total of twelve interviews 

with both managers and employees at two small companies. 

Main results: The main results shows that communicating a change is complex, and that it is 

difficult to create models and theories for the phenomenon, as each change is unique. The 

main results further show that employees and managers have different views regarding 

change communication. The managers believe the change communication turned out well 

while the employees required more information afterwards. Although some of the employees 

already knew about the change there was a small spread of rumours and anxiety among the 

employees over all. The managers thought a few of the employees might have sensed that 

something was going to happen. 
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Förord 
 

Vi vill tacka de två företagen som vår studie har baserats på. Företagen har ställt upp för oss 

genom att delta i vår studie, givit oss ett varmt bemötande och låtit oss besöka deras 

arbetsplats där vi också har fått genomföra intervjuerna. Ett stort tack riktas även självklart till 

samtliga respondenter som ställt upp på att bli intervjuade av oss och visat stort intresse för 

vårt ämne. Genom hela perioden har Ni varit positiva, engagerade och villiga att hjälpa oss på 

bästa möjliga sätt. Utan Er hade det inte varit möjligt att genomföra denna studie.  

Ytterligare vill vi tacka Josef Pallas, som har väglett oss och gett konstruktiv feedback på vår 

uppsats vilket har uppskattats väldigt mycket från vår sida. 

Tack och trevlig läsning! 

 

Uppsala 26 januari 2014 

Emma Ender och Fanny Tesch 
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1. Inledning 

I detta inledande avsnitt introduceras det ämne som vår uppsats bygger på samt redogörs de 

problemområden som gör ämnesområdet intressant. Vidare redogörs avgränsningar som 

mynnar ut i ett syfte och frågeställningar som hela undersökningen baseras på. Slutligen i 

detta avsnitt presenteras en disposition av resterande avsnitt i uppsatsen.      

1.1 Introduktion    

Kommunikation finns i all gemenskap och i allt integrerande vi människor gör och är även 

grunden för förståelsen mellan oss (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Information som 

kommuniceras mellan oss avkodas och tolkas utifrån våra egna erfarenheter och vår egen 

referensvärld (Larsson, 2001). Detta medför att kommunikation både är en komplex och en 

utmanande process för att uppnå gemensam förståelse och tolkning av ett visst fenomen eller 

en aktivitet då alla tolkar olika. Även inom organisationer är intern kommunikation en 

avgörande och viktig del för att de ska kunna utvecklas, fortskrida och för att alla anställda 

ska sträva mot gemensamma mål. Något som ytterligare komplicerar den interna 

kommunikationsaspekten är att organisationer ständigt står inför stora och små förändringar 

både internt och externt som ställer större krav på en väl fungerande kommunikation. 

Huruvida en förändring blir lyckad eller inte beror på hur ledning och chefer kommunicerar ut 

den till medarbetarna och hur medarbetare uppfattar och tar till sig förändringen. Detta beror 

på att det är medarbetarna inom en organisation som faktiskt genomför själva förändringen 

(Heide, Johansson & Simonsson, 2005, Johansson & Heide, 2008). 

1.2 Ämnesbakgrund  

Kommunikation har, som redogjorts ovan, en viktig roll för hur organisationer fungerar och 

utvecklas. Det finns två olika inriktningar och synsätt på kommunikation som har legat till 

grund för hur ledning och chefer kommunicerar ut information till sina medarbetare. Dessa 

två övergripande perspektiv är det modernistiska perspektivet samt det tolkande perspektivet 

(Falkheimer & Heide, 2003; Heide, Johansson & Simonsson, 2005). Det som skiljer 

perspektiven åt är synen på epistemologi och ontologi, vilket är synen på vår verklighet samt 
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lärandet av hur vi ska få kunskap om den och det som finns (Heide, Johansson & Simonsson, 

2005; Hatch, 2002).  

1.2.1 Det modernistiska perspektivet 

Det modernistiska perspektivet ser kommunikation som en enkelriktad process eller en 

transmission av information, där en sändare skickar ett meddelande eller ett budskap genom 

olika kanaler som en mottagare sedan tar emot. Inom organisationer medför detta perspektiv 

att organisationens struktur är mer hierarkisk och ses som en formell struktur där ledningen 

och cheferna toppstyr och överför information till passiva medarbetare (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2005; Hatch 2002). För att belysa ett exempel kan den svenska militären tas upp. 

Inom denna organisation förekommer en högt rangordnad hierarkisk organisationsstruktur 

som påverkar kommunikationsprocessen. Chefer och ledare ger en order eller kommunicerar 

ut något till sina underlydande, som i sin tur inte ifrågasätter budskapet, utan agerar utifrån 

ordern. Detta medför att det skapas lite utrymme för interaktion, dialog och delaktighet ur ett 

medarbetarperspektiv (Hatch, 2002). 

Den mest etablerade kommunikationsmodellen i tidigare kommunikationsforskning är 

sändare-mottagare-modellen som är skapad av Claude Shannon och Warren Weavers (1949) 

(Se figur 1). Det är en linjär modell där kommunikationen förklaras som just en överföring av 

information från en sändare, via en kanal, riktad till en mottagare. Således ingår den i 

kategorin enkelriktad kommunikation. Då själva överföringen enbart ses som en överföring 

av information kallas detta synsätt för transmissionssynsättet, vilket således gör att 

mottagarens tolkning av den överförda informationen, feedback eller återkoppling av denna, 

inte anses vara relevant i modellen (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). Modellen utgår 

från att en sändare kodar in ett önskat budskap i ett bestämt medium som denne anser vara 

lämplig för överförandet av budskapet till en mottagare. När mottagaren har mottagit 

informationen avkodar de budskapet och tolkar det utifrån deras egen referensvärld (Larsson, 

2001; Heide, Johansson & Simonsson, 2005). 
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Figur 1. Sändare – mottagare-modell, förenklad. Shannon & Weaver. 

 

Enligt Heide, Johansson & Simonsson (2012) har sändare-mottagare-modellen fått utstå 

mycket kritik i modernare tid, då den inte tar med det mer moderna perspektivet på 

kommunikation som numera är en viktig och nästan avgörande faktor för hur kommunikation 

fungerar. Den utesluter vikten av att mottagaren förstår och tolkar informationen likt de mål 

och syfte sändaren avsåg med informationen. Modellen utesluter därmed vikten av dialog och 

interaktion. Då kommunikation härstammar från det som på latin betyder att göra något 

gemensamt (Heide, Johansson & Simonsson, 2012), bör modellen få mer kritik och ha mindre 

genomslagskraft än vad den har haft, då det inte torde gå att mäta om kommunikation är 

lyckad eller bristande, om det inte undersöks hur mottagaren tolkar informationen och själva 

kommunikationsprocessen. 

1.2.2 Den tolkande processen 

I modern tid har synen på kommunikation förändrats, där den numera ses som 

tvåvägskommunikation i en integrerad process som utgör grunden för det sociala, där 

mottagaren återkopplar, interagerar och för en dialog av meddelandet tillbaka till sändaren 

(Heide, Johansson & Simonsson, 2005). Således har synen från att se kommunikationen inom 

en organisation som toppstyrd gått till att ses som botten-upp-styrd, där medarbetarna inte 

längre ses som passiva, utan är en integrerad och avgörande del i kommunikationsprocessen. 

Synen på hur kommunikation har utvecklats i sociala, kulturella, organisatoriska 

sammanhang, visar att den modernare synen på kommunikation genomsyrar samtliga av 

dessa (Johansson & Heide, 2008). Synen på organisationer har således också utvecklats från 

att ses som formella till att ses som dynamiska och socialt konstruerade, vilket gör att 

tolkningen av information avgör om kommunikationen är lyckad eller inte. Medarbetarna står 

i centrum i detta perspektiv då det är de som tolkar och skapar mening av informationen i 

kommunikationsprocessen. Detta perspektiv på kommunikation är det synsätt som denna 

uppsats förespråkar då förändringsprocesser kräver interaktion mellan chefer och medarbetare 
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för att den ska kunna genomföras på ett fördelaktigt sätt (Heide, Johansson & Simonsson, 

2005). 

Kommunikation inom organisationer ter sig olika beroende på vilken sorts organisation de 

utgör. Det mest förekommande i dagens samhälle är att kommunikationen består av 

tvåvägskommunikation där den toppstyrda hierarkiska kommunikationsstrukturen får allt 

mindre utrymme (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). I det sociala, organisatoriska och 

kulturella sammanhanget torde då detta moderna synsätt ha utvecklats och förändrats i och 

med sättet vi kommunicerar på.  

1.2.3 MBL 

En bakomdrivande faktor till förändringen och utvecklingen av kommunikation inom 

organisationer som särskilt påverkar situationer som förändrar verksamheter eller 

förutsättningar för medarbetarna inom dessa, är Lag (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet (förkortad MBL). Denna lag justerar och reglerar förhållandet mellan arbetsgivare 

så som chefer eller ledning, och arbetstagare i form av medarbetare och övriga anställda 

(MBL 19-19a§). Vid just förändringar inom organisationer är chefen eller ledningen skyldig 

att förhandla med arbetstagarorganisationen samt att informera medarbetarna om 

organisationens verksamhet (MBL, 11§, 2:a st). Denna lag kan ses som en utveckling till att 

öka dialogen mellan chefer och medarbetare, samt ge medarbetarna större makt inom 

organisationen, vilket i sin tur har utvecklat kommunikationen i sociala, kulturella och 

organisatoriska sammanhang. 

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Kommunikation konstituerar organisation 

I ämnesbakgrunden har redogjorts att synen på kommunikation har utvecklats genom tid, 

däremot har inte forskningen om kommunikationens roll inom organisationer samt 

kommunikationsprocesser vid förändringsprocesser tagits upp. Kommunikation och 

information har sedan 1950- och 60-talen varit väl utforskade områden för 

organisationsforskare och kommunikationsvetare, där det har gjorts många studier som 

bidragit till olika perspektiv på kommunikationens betydelse inom organisationers 

kommunikationsprocesser samt vilken roll kommunikationen har för skapandet av 
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organisering och organisationer (Johansson & Heide, 2008; Heide, Johansson & Simonsson, 

2005; Lewin, 1951; Weick, 1995, 1999; Putnam & Nicotera, 2010; Lewis, 2007).  

Tidigare forskning och aktuella diskurser behandlande kommunikation i organisationer som 

är relevanta att belysa och som kommer att mynna ut till de valda teorierna som denna uppsats 

tolkas utifrån, är bland annat forskningen om kommunikationens roll för konstruerandet av 

organisation. Denna forskning behandlar termen Communcative Constitution of Organization 

(CCO) som är en samling perspektiv för att förstå ontologin av kommunikationens roll samt 

konstituerande av en organisation och organisering inom denna. Ytterligare diskuterar CCO-

forskare hur dessa kommunikationsprocesser och resultat reflexmässigt skapar ny 

kommunikation och förändrar synsättet av kommunikation. Inom CCO finns det tre 

grundpelare som alla har olika perspektiv på hur kommunikation skapar en organisation. 

Dessa är Luhmanns sociala systemteori, Montréalskolan samt McPhees 

struktureringsperspektiv (Weick, 1999; Putnam & Nicotera, 2010; Lewis, 2007; McPhee, 

2000). Grundpelarna och perspektiven samt de teoretiker som förespråkar dessa är överens 

om att kommunikation skapar och konstituerar organisationer, men är däremot oense om hur 

kommunikationen konstruerar den (Schoeneborn, 2011).   

Putnam & Nicotera (2010) har gjort en komparativ studie på fyra artiklar som behandlar olika 

synsätt att se på CCO. Det studien lägger stor vikt på, är att de menar att de olika 

perspektiven, skolorna, deras teoretiker samt kritiken mot dem, misslyckas med att särskilja 

begreppen organisation som en process (organisering) samt organisation som en enhet, då de 

ser och angriper begreppet olika. Putnam & Nicotera (2010) menar därmed att diskussionen 

angående hur kommunikationen konstituerar organisationer, försummas och kompliceras då 

forskare och kritiker diskuterar förbi varandra genom att de åberopar samma begrepp för att 

hänvisa till olika innebörder av organisering eller organisation. Putnam & Nicotera (2010) har 

utifrån sin studie lyckats urskilja tre betydelser av organisation som används. Dessa är att 

organisationen ses som ett objekt, alltså en enhet. Den andra är att begreppet organisation ses 

som en ständig föränderlig och utvecklande process. En tredje utgångspunkt vid användandet 

av termen organisation är att den uppstår utifrån själva processen.  

För att förtydliga denna uppsats syn på organisation redogörs två definitioner av begreppet, 

som kommer att ligga till grund för denna uppsats. Begreppet organisation definieras enligt 

Nationalencyklopedin som en “term inom organisationsteorin med två betydelser, dels en 

konkret där en planmässig samverkan mellan individer och grupper med gemensamma 
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intressen åsyftas, dels en mer allmän där ett företags eller en förvaltnings uppläggning av 

verksamheten avses” (Ne.se, 2014-01-25). Av Hedie, Johansson & Simonsson (2012) 

definieras en organisation som “ett socialt kollektiv där interaktion och kommunikation 

mellan organisationsmedlemmarna är grunden för verksamheten som vanligtvis innebär 

gemensamt och koordinerat arbete för att uppnå ett uttalat mål”. I samspel med dessa 

definitioner och Putnam & Nicoteras (2010) urskiljande av hur begreppet organisation 

används inom forskningen av CCO, utgår denna uppsats således från att organisation är en 

kombination av dessa tre utgångspunkter. 

Då många forskare och teoretiker inom organisationsteori och kommunikationslära utifrån sin 

egen forskning har kommit fram till att kommunikation konstituerar organisation, kommer 

således inte diskursen om hur kommunikationen gör det att utvecklas vidare. Utgångspunkten 

i denna studies förändringsprocess är således att det är kommunikationen som konstruerar 

organisationen. 

1.3.2 Episodisk och kontinuerlig förändring 

Karl E. Weick är en organisationspsykolog och forskare som ställt sig kritisk mot de 

traditionella synsätten på en organisation och är en av de första att förespråka att det som 

utgör en organisation är kommunikationen (Weick, 1995; Heide, Johansson & Simonsson, 

2005; Schoeneborn, 2001). Hans tes har fått stor genomslagskraft och medhåll i modernare 

litteratur (Putnam & Nicotera, 2008). Vad gäller förändringar inom organisationer har Weick 

utvecklat en organisationsteori som heter The Intervention Theory som delar in förändringar i 

två olika perspektiv. Den ena är episodisk förändring och det andra är kontinuerlig förändring 

(Weick & Quinn, 1999).  

Den episodiska förändringen innebär en förändring som sker under en viss, och oftast efemär 

period och är ibland påverkad av externa faktorer eller oförutsedda händelser som kräver att 

en förändring måste ske. Episodiska förändringar kan uppfattas uppstå när en organisation 

står inför en problematisk period och kan därför anses vara ett misslyckande att genomföra 

som organisation. I och med att en episodisk förändring sker under en så pass kort period 

skulle en svaghet med en sådan förändring kunna vara att det påverkar planeringen av 

förändringsprocessen till det sämre då det är ont om tid. Det som är typiskt för episodisk 

förändring är att den är sällan förekommande och ofta avsiktlig från ledningen eller chefernas 

sida (Weick & Quinn, 1999). Inom ramen för episodiska förändringar appliceras Lewins 



	   7	  

(1951) trestegsmodell som förklarar och påvisar olika faser inom en sådan förändring. Lewin 

menar att en organisation är statisk och definierar förändringen som ett övergående tillstånd 

som avbryter ett annars balanserat tillstånd i en organisation, vilket även är det synsätt som 

episodisk förändring innebär. Den episodiska förändringsmodellen består av tre faser som 

kallas för unfreeze (upptining), transition (övergång) och freeze (frysning). I upptiningsfasen 

blir medarbetarna informerade om förändringen som ska ske och blir motiverade att 

genomföra den. I övergångsfasen sker själva förändringen som sedan återinfryses i 

infrysningsfasen då förändringen är implementerad i organisationen.  

Det andra perspektivet på en förändring är att se den som kontinuerlig, vilket Weick menar 

lämpar sig i moderna och dynamiska organisationer då förändringen är en ständig process i 

utvecklandet av en organisation. Kontinuerlig förändring genomgår, precis som en episodisk 

förändring, tre olika faser. Jämförelsevis med Lewins (1951) trestegsmodell utgår denna 

modell från faserna freeze (infrysning), rebalance (balansera) och unfreeze (upptining). I 

dynamiska organisationer anses förändringar vara något som pågår ständigt, hela tiden. 

Istället för att tina upp medarbetarna inför förändringen, som i episodisk förändring, görs i en 

kontinuerlig förändring en infrysning i organisationen för att kunna se mönster och för att 

urskilja arbetssätt som finns i organisationen, vilket kan bidra till att ledningen får en god 

överblick över vad som sker och vilka rutiner som redan finns i företaget. I nästa fas, 

balanseringsfasen, ifrågasätts dessa gamla mönster och arbetssätt för att planera vad som kan 

förändras och utvecklas. Sista steget i faserna, upptiningsfasen, öppnar upp infrysningen för 

att frigöra de förändringar som har utförts och sedan fortsätta med inlärningarna hos 

medarbetarna. Den idealiska organisationen klarar av kontinuerlig anpassning vilket gör att 

även statiska organisationer kan innefattas i perspektivet kontinuerlig förändring.  Fördelar 

som kan kopplas till kontinuerlig förändring är att den kan appliceras på olika 

förändringsprocesser oavsett organisation (Weick & Quinn, 1999). 

I ovannämnd ämnesbakgrund redogjordes för två olika synsätt att se på kommunikation. I 

relation med dessa två perspektiv med tidigare forskning visar att den tidigare övervägande är 

studerad utifrån ett sändarperspektiv. Inom just organisationer innebär det ur ett 

ledarperspektiv, att chefernas roll som ledare analyserats och studerats för att se hur chefer 

ska kommunicera och informera sina medarbetare på det mest effektiva sättet, vilket 

samspelar med det modernistiska perspektivet. I modernare forskning har vikten att interagera 

medarbetarna i förändringsprocessen fått större genomslagskraft, då den påvisar att 
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medarbetarna har större betydelse för förändringens utfall än vad man först trott, vilket 

samspelar med tolkningsperspektivet (Heide, Johansson & Simonsson, 2005; Johansson & 

Heide, 2008). 

Catrin Johansson, professor i kommunikation i organisationer och Mats Heide, professor i 

strategisk kommunikation, har genomfört flera relaterade studier på olika företag som står 

inför förändring och har kommit fram till att medarbetarna spelar en stor roll för 

förändringens utfall. Dessutom menar de att ledning och chefer bör lägga mer fokus på att 

kontinuerligt informera och interagera medarbetarna genom hela förändringsprocessen för att 

gynna processens utfall. Detta på grund av att det är medarbetarna som faktiskt genomför 

förändringen i praktiken. Om medarbetarna inte kan relatera eller inte förstå förändringens 

syfte finns risken att förändringen kommer att misslyckas (Johansson & Heide, 2008). 

Problematiken med kommunikation vid förändringsprocesser är därför större än vad forskare 

tidigare har trott. Ytterligare svårigheter som kan uppstå vad gäller intern kommunikation vid 

förändringar, är att informationen kan missuppfattas eller vara bristfällig mellan mottagaren 

och sändaren (Balogun & Hope Hailey, 1999). Erikson (2001) som också har forskat om 

förändringsprocesser, menar att om medarbetarna inte har förståelse kring varför en 

förändring ska genomföras kan även förändringsprocessen försvagas och ointresse inför den 

kan orsaka viss turbulens i både arbetsmiljön och klimatet på företaget, både på en individuell 

och en kollektiv nivå (Erikson, 2011). Johansson & Heides resultat utifrån sin forskning visar 

att förändringar inom en organisation ytterligare kan leda till stress, ångest och oro för de 

kvarvarande medarbetarna om det inte har förmedlats konkret information om vad 

förändringen kommer att innebära för dem. Intern kommunikation vid förändringar är således 

en komplex situation både för sändare och mottagare av informationen och spelar en 

avgörande roll för organisationens utveckling (Johansson & Heide, 2008). 

1.4 Problemformulering 

Alla förändringar är unika och hanteras på olika sätt utifrån vilken typ av organisation 

företaget utgör sig för (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). Eftersom tidigare forskning 

har påvisat att medarbetarna är viktigare i förändringsprocesser än vad man tidigare trott, 

finner vi det högst relevant att undersöka medarbetarnas uppfattningar om 

förändringskommunikation och ställa dem i jämförelse med befintliga teorier och modeller 

för att bidra till forskningen. Då forskningen utifrån ett medarbetarperspektiv är relativt ny, 
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anser vi det vara aktuellt och betydelsefullt att göra en undersökning utifrån ett 

medarbetarperspektiv. Det är relevant då medarbetare är de som genomför själva förändringen 

och påverkar förändringens utfall. Det är även under förändringsprocesser som medarbetare 

efterfrågar som mest information och är den perioden då det vanligen finns minst information 

att tillgå, då cheferna ofta ännu planerar och arbetar med organisationens framtida 

förändringsprocess (Dolphin, 2005). Situationen är problematiskt både för chefer och 

medarbetare då information är en av de viktigaste faktorer som kan påverka förändringen. Att 

samtliga medarbetare känner sig trygga och förstående genom förändringsprocessen kan 

medföra att utfallet av den blir positiv (Dolphin, 2005; Johansson & Heide, 2008; Heide, 

Johansson & Simonsson, 2005). Det är intressant att undersöka ifall uppfattningar skiljs åt 

mellan chefer och medarbetare i en förändringsprocess. Detta för att kunna dra slutsatser om 

synen på förändringskommunikation behöver uppdateras.  

Ytterligare är det relevant att studera förändringsprocesser då tidigare forskning visar på att 

kommunikation inom organisationer är komplexa och framförallt att förändringar är unika 

(Johansson & Heide, 2008; Heide, Johansson & Simonsson, 2005), vilket således gör att vi 

får uppfattningen om att det är svårt att skapa och konstruera modeller och teorier som är 

applicerbara på förändringar generellt. Detta medför också att syftet med undersökningen är 

relevant då tolkningen utifrån valda teorier samt diskussion och slutsatser torde bidra till 

forskningen och förståelsen kring komplexiteten av förändringar samt kommunikation inom 

organisationer och konstruktionen av teoretiska modeller.  

Förändringsprojektet som denna uppsats utgår från är att en grundare och delägare av två 

syskonföretag har sagt upp sig, och således inte kommer att ha något ansvar över dessa 

företag längre. För att reducera viss förvirring om att förändringen sker på ett företag men 

som påverkar två företag, har vi valt att kalla förändringen för ett förändringsprojekt som 

innefattar medarbetare på två företag. Denna förändring motiverar vi vara en episodisk 

förändring då den avsiktligt genomförs av organisationen samt att det är en ovanlig förändring 

som aldrig tidigare har förekommit i de två företagens historia, vilket samspelar med Weicks 

definition av en episodisk förändring (Weick & Quinn, 1999). Detta medför att en av 

uppsatsens teorier som studiens resultat kommer att tolkas ifrån är Lewins trestegsmodell, då 

den vanligen används vid behandlingen av episodiska förändringar samt att modellen är 

traditionellt vedertagen och har använts mycket inom forskningen och har legat till grund för 

modernare förändringsmodeller som delar in förändringar i faser (Heide, Johansson & 
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Simonsson, 2005). Vidare har mycket kritik riktats mot Lewins (1951) förändringsmodell då 

den utgår från att en organisation är statisk, men i och med att förändringen är just episodisk 

anser vi att det väger tyngre till att välja modellen som teoretisk ram (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2005), även om denna uppsats utgår från att en organisation är dynamisk.   

Den andra teorin som ligger till grund för tolkningen av studiens resultat är Johansson & 

Heides (2008) modell, förändringhjulet, som även den delar in en förändringsprocess i olika 

faser. Denna modell har valts då forskarna har forskat mycket utifrån ett 

medarbetarperspektiv, vilket vi anser vara fördelaktigt då uppsatsen till stor del kommer att 

fokusera på och behandla medarbetarnas uppfattningar om förändringsprojektet. Vidare är det 

intressant att testa dessa modeller för att jämföra huruvida den förändring som sker i vår 

undersökning till fullo går att applicera på dem. Då vi utgår från att förändringen är en 

episodisk förändring är det också intressant att jämföra och diskutera om Lewins (1951) 

trestegsmodell är det tillvägagångsättet som undersökningens företag väljer att efterfölja, eller 

om deras tillvägagångssätt tydligare stämmer in på modellen för den kontinuerliga 

förändringen eller om det är en kombination av båda.  

Studien kommer att baseras på kvalitativa intervjuer som utförs på två syskonföretag. Bolagen 

har tillsammans ca 45 stycken anställda som sitter i samma lokaler belägna i Stockholm. 

Valet att utföra studien på dessa två företag baserades på att de är två mindre företag då de 

ligger inom ramen för vad Bolagsverket menar är ett litet företag (Bolagsverket.se, 2013-12-

17). Detta eftersom vi tror att vi kan få en djupare inblick i hur förändringen uppfattas på ett 

mindre företag jämförande om vi hade utfört studien på ett större företag. För att ett bolag ska 

klassas som ett mindre bolag ska det vara färre än 50 anställda, vilket är ett krav som valda 

bolag uppfyller (Bolagsverket.se, 2013-12-17). I denna studie kommer dessa två företag, som 

tidigare nämnt, att ingå i ett så kallat förändringsprojekt. Resultatet från studien kommer att 

tolkas utifrån valda teorier som hjälper att dela in processen i faser samt belyser chefernas 

respektive medarbetarnas betydelse i varje fas, samt begrepp som kommunikation, intern 

kommunikation och förändringskommunikation, som kommer hjälpa att tolka 

respondenternas uppfattningar. På så sätt samspelar vald metod för att kunna skapa ett 

sammanhang mellan vald teoriram samt undersökningens resultat. Resultatet kommer sedan 

analyseras och diskuteras i en större samhällskontext genom att vidare diskutera 

kommunikationens roll och hur förändringar och kommunikation påverkar och bearbetas av 

individer. 
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Denna studie behandlar och hamnar inom ramen för organisationslära och 

kommunikationslära så som intern kommunikation, då den interna kommunikationen vid en 

förändring inom ett förändringsprojekt. Intern kommunikation och 

förändringskommunikation hamnar även inom ramen för strategisk kommunikation, men 

utifrån denna uppsats fokus gör den i detta fall inte det. Anledningen är att strategisk 

kommunikation handlar om det organiserade informationsarbetet och fokuserar på hur en 

ledning effektivt bör kommunicera för att uppnå strategiska mål, både internt och externt 

(Falkheimer & Heide, 2007). Däremot fokuserar strategisk kommunikation nästan inte alls på 

medarbetarnas uppfattningar och synpunkter, vilket gör att denna uppsats hamnar mer inom 

ämnesområdena organisationskommunikation och intern kommunikation då det är just 

medarbetarperspektivet och medarbetarnas uppfattningar som har huvudfokus i denna 

uppsats. 

Begreppet chef definieras på Konsultakademins hemsida genom att delas upp i tre olika 

kategorier då det finns en högre företagsledning exempelvis ägare, ledning eller vd. De andra 

två kategorierna är operativ chef och mellanchef. Begreppet chef definieras i denna uppsats 

som en blandning av alla dessa tre kategorier, då valda bolags delägare, ledning och chefer 

innefattar samma individer. Mellanchefer i vår uppsats definieras som de som har ett ansvar 

över en viss grupp eller är en slags mellanhand mellan medarbetare, operativa chefer och 

företagsledning (Konsultakademin.se, 2013-12-17). Begreppet medarbetare definieras som de 

personer i en organisation som inte har ett övergripande ansvar över en specifik grupp eller 

avdelning, vilket således är den definition vi tillämpar i denna uppsats (Pug.se, 2013-12-17).   

Det personliga intresset att välja att studera intern kommunikation och framförallt fokusera på 

förändringskommunikation grundar sig i att vi båda två är intresserade av, och är av den 

uppfattningen att intern kommunikation utgör grunden huruvida ett företag kommer lyckas 

eller inte. Vi är också av uppfattning att om den interna kommunikationen brister så kommer 

den även att påverka den externa kommunikationen negativt. Detta då förståelse hos alla 

anställda inom ett företag är avgörande för hur de genomför sitt arbete, vilket i sin tur 

påverkar hur de utåt kommer att förmedla företaget till externa parter. Då alla företag ständigt 

genomgår eller står inför förändringar, valde vi att rikta in oss på denna process eftersom 

tidigare forskning tydligt pekar på att den interna kommunikationen är avgörande för 

förändringens utfall. 
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1.5 Syfte 

Denna studie ämnar undersöka hur en förändring i ett förändringsprojekt kommuniceras ut 

internt från chefer till medarbetare. Syftet är att ta reda på hur chefer anser att de 

kommunicerar ut förändringen till medarbetare, ta reda på hur cheferna tror att medarbetarna 

uppfattar och tar till sig informationen, samt jämföra det med hur medarbetarna faktiskt 

uppfattar förändringen. Genom att intervjua både chefer och medarbetare på företagen ges 

möjligheten att få insyn i hur de faktiskt uppfattar de förändringar som sker inom företagen 

(Esaiasson et al., 2012), och hur förändringskommunikationen har fungerat mellan chefer och 

anställda. Utöver detta ämnar vi även undersöka och diskutera huruvida teoretiska modeller 

för förändringskommunikation till fullo går att applicera på förändringsprocesser, samt se om 

studiens förändringsprojekt skiljer sig eller visar på att modellerna går att vidareutvecklas 

eller kombineras.  

1.6 Frågeställning 

Studiens syfte mynnar därefter ut i frågeställningarna: 

Hur kommunicerar chefer i ett förändringsprojekt ut en förändring till sina medarbetare? 

Hur tror cheferna att medarbetarna uppfattar informationen om förändringen? 

Hur uppfattar medarbetarna förmedlingen av informationen om förändringen? 

Hur skiljer sig, respektive stämmer förändringsprocessen gentemot tidigare forsknings 

framtagna förändringsmodeller? 

1.7 Sammanfattning 

I detta introduktionskapitel har redogjorts för utvecklingen av innebörden av kommunikation 

samt olika perspektiv på förändringskommunikation. Vi har valt att se en organisation som 

dynamisk, att kommunikation konstituerar en organisation och har utgått från att 

undersökningen är en episodisk förändring och det är dessa perspektiv som vi tar med i vår 

undersökning. Lewis (1951) trestegsmodell som vanligen används vid episodiska 

förändringar samt Johansson & Heides (2008) förändringshjulet utgör därmed uppsatsens 

teoretiska ramverk och kommer hjälpa oss att tolka, besvara våra frågeställningar samt uppnå 

uppsatsens syfte. Hur vi har valt att göra detta visar vi i metodkapitlet men först kommer en 

redogörelse av uppsatsens teoretiska ramverk. 
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1.8 Disposition 

Uppsatsen är disponerad så att efter detta introduktionskapitel (Kapitel 1) där uppsatsens 

problem- och forskningsområde, tidigare forskning, syfte och frågeställningar har 

uppmärksammats, kommer ett teoriavsnitt där uppsatsens teoretiska ramar presenteras (kapitel 

2). Därefter kommer ett metod-och materialavsnitt (kapitel 3), som förklarar och motiverar 

vald metod för undersökningen, urval samt genomförande. Efter metod och materialavsnittet 

presenteras det erhållna resultatet i ett resultatkapitel (kapitel 4). Därefter tolkas och ställs det 

erhållna resultatet i relation till uppsatsens teoretiska referensram, i ett analysavsnitt (kapitel 

5). Avslutningsvis knyts alla kapitel ihop till ett diskussionsavsnitt (kapitel 6), innehållandes 

diskussion med egna reflektioner, slutsatser och där även kritik av studien samt förslag på 

framtida forskning presenteras. 
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2. Teoretisk referensram 

Förändringskommunikation har i modern tid fått större utrymme inom forskningen men med 

huvudfokus ur ett ledar- eller sändarperspektiv och inte till lika stor del ur ett 

medarbetarperspektiv. På grund av detta, i samband med att förändringsprocesser är unika 

situationer, är redovisade teorier inte helt fulländade än (Heide, Johansson & Simonsson, 

2005). I detta avsnitt presenteras och motiveras de huvudteorier och begrepp som ligger till 

grund för tolkningen av undersökningens resultat. 

2.1 Kommunikation  

Det finns många olika definitioner och uppfattningar om vad kommunikation är och innebär. 

Kommunikation härstammar från latinets communicare och betyder att göra gemensamt, och 

utgör grunden för interaktion och förståelse (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Erikson 

(2005) menar att kommunikation står för en dialog mellan en sändare och en mottagare, där 

kommunikationen i en organisation har ett klart uttalat syfte för att uppnå uppsatta mål. Barret 

(2006) definierar den som både en verbal och icke-verbal överföring av information mellan en 

sändare och mottagare. Larsson (2001) menar att kommunikation är processen där människor 

interagerar med varandra samt att informationen är det som kommuniceras. Det är skillnad på 

information och kommunikation då information förutsätter att det endast är ett budskap som 

sker från ett håll. Kommunikation är det som uppstår när en dialog skapas mellan två parter 

och ger då tillfälle att kommunicera från flera håll (Strid, 1999). Larsson (2001) väljer även 

att kalla sändare och mottagare för deltagare i kommunikationsprocessen då han ser denna 

som en dialog och en interaktion mellan människor. Det de flesta definitioner har gemensamt 

mynnar ut i tre antaganden, vilka är: att kommunikation är en process, det är något som knyter 

samman människor samt har ett innehåll som görs tillsammans och gemensamt (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012). Kommunikation kan, som tidigare nämnt, delas in i två olika 

typer, den första består av enkelriktad kommunikation i form av en överföring av information 

från sändare till mottagare, och den andra innefattar dubbelriktad kommunikation som innebär 

att det sker en återkoppling av information från mottagaren till sändaren samt en delning av 

ett budskap (Larsson, 2011). I denna uppsats definieras kommunikation som en process där 

information sänds åt båda hållen mellan sändare och mottagare, vilket skapar interaktion och 

dialog. Begreppet information definieras som det som kommuniceras mellan dessa parter i en 

kommunikationsprocess. 
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2.2 Intern kommunikation inom organisationer 

Intern kommunikation är både den formella och informella kommunikationen inom en 

organisation mellan chefer och medarbetare (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Den 

interna kommunikationen kan ske genom flera olika kanaler och tack vare den 

informationsteknik som finns idag har kommunikationen underlättats betydligt både internt 

och externt. Då kommunikation utgör grunden för interaktion mellan människor är således 

också den interna kommunikationen inom organisationer grunden för interaktion och dialog. 

Kommunikation inom organisationer är ett sätt för anställda att kunna koordinera sitt arbete 

och samarbeta med kollegor för att organisationen ska fungera. Innehållet i kommunikationen 

inom företag skapas genom att interaktion mellan de anställda via olika medium och där de 

tolkar varandras uttryck (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 

2.3  Organisationsförändringar och förändringskommunikation 

Förändringar är något som ständigt sker inom organisationer som skapas av både interna och 

externa faktorer. Forskare menar att organisationers hantering av olika förändringsprocesser 

både är en komplex och utmanande uppgift för både ledning, chefer och medarbetare i en 

organisation (Lewis, 2007). Detta beror på att varje organisationsförändring är unik vilket gör, 

som tidigare nämnts, att det ställs höga krav på den interna kommunikationen vid varje 

enskild situation, då den kan anses vara nyckeln till lyckad eller en misslyckad förändring 

(Johansson & Heide, 2008). Enligt Dolphin (2005) kan intern kommunikation både hindra 

och hjälpa förändringsprocessen därför ineffektiva kommunikationsstrategier kan orsaka ännu 

mer osäkerhet och förvirring bland de anställda. I och med att det främst är under 

förändringsprocesser de anställda behöver information från sina chefer är det problematiskt då 

det under pressade organisationsförändringar ofta är svårt för cheferna att dela ut information. 

Det alla förändringar har gemensamt är att de rubbar vanor, rutiner och även tryggheten inom 

organisationer. Det är därför viktigt att sändaren av den interna kommunikation har kunskap 

om hur kommunikation fungerar för att kunna föra en lyckad kommunikation genom hela 

förändringsprocessen (Johansson & Heide, 2008). Det råder delade meningar om hur 

begreppen förändring, förändringskommunikation och organisationsförändringar ska 

definieras. Joep Cornelissen (2011) definierar förändringskommunikation som den 

kommunikationsprocess där implementeringen av förändringen sker inom organisationen. 
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Johansson & Heide (2008) definierar organisationsförändringar som både processen, i form 

av strategier, strukturer, kultur, system, och som resultatet av hela förändringsprocessen. 

Johansson & Heide (2008) menar att förändring i princip kan definieras och syfta på allt från 

mindre eller större omfattade ändringar inom organisationer. I denna uppsats definieras 

begreppet förändring som ett fenomen som förändrar vardagliga situationer inom en 

organisation, och förändringskommunikation så som att förändringssituationen skapar kravet 

på att kommunicera ut information som inte tillhör den vardagliga informationen inom 

organisationen för att skapa förståelse (Erikson, 2011). 

Kommunikationen vid förändringsprocesser är avgörande för att en förändring ska kunna 

genomföras och implementeras hos medarbetare inom organisationen. Chefernas val av 

kommunikationsstrategi beror delvis på deras egna uppfattningar om förändringssituationen 

samt deras mål med förändringen. Tillvägagångssättet att kommunicera ut förändringen 

grundar sig också i vilka uppleva hinder eller potentiella utmaningar de ser med att 

kommunicera ut förändringen (Lewis, 2007). Förståelse är den centrala och avgörande faktorn 

vid förändringar då människor handlar efter hur de tar till sig och uppfattar en situation, vilket 

gör att medarbetarnas förståelse för en förändring inom en organisation är betydande för 

förändringsprocessens utfall och för hur verksamheten kommer att fungera i framtiden. Det är 

därför avgörande att medarbetarna förstår förändringen då det är de, både som enskilda 

individer och i grupp, som genomför jobbet och således själva förändringen (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2005). 

Bristande kommunikation vid en förändringsprocess tenderar att skapa oro, ryktesspridning 

och motstånd till förändringen bland medarbetarna (Cornelissen, 2011). Att 

förändringsprocesser kan framkalla stress, oro, motstånd och ryktesspridning beror på många 

faktorer. Något som är gemensamt för alla människor är att vi tolkar och skapar förståelse 

utifrån de preferenser och tidigare erfarenheterna vi har (Heide, Johansson & Simonsson, 

2005). Motstånd kan uppstå då förändringsprocesser rubbar vanor, rutiner samt det sociala 

nätverket, men också eftersom det kan råda bristande information om vad förändringen 

kommer att betyda för medarbetarna, vilket skapar osäkerhet bland dem (Erikson, 2011). 

Enligt Johansson & Heide (2008) är det en naturlig process att undra hur ens arbetsroll 

kommer att förändras samt om ens kompetens kommer att räcka till när förändringen har 

genomförts. Erikson (2011) har listat fyra olika risker med kommunikation vid förändringar. 

Dessa är att (1) behovet om varför en förändring ska ske kommuniceras ut för dåligt samt att 



	   17	  

förändringen (2) innebär oklara mål och visioner. (3) Att informationen och budskapen oftast 

är toppstyrda av ledningen vilket skapar få möjligheter för dialog och interaktion från 

medarbetarnas sida. (4) Den sista risken menar Erikson (2011) är att ledningen inte fokuserar 

på att mellanchefer också är medarbetare, vilka också kan känna oro och stress inför 

förändringen. 

2.3.1 Lewins förändringsmodell 

Det finns många modeller som beskriver förändringsprocesser. En förändringsmodell som 

används frekvent som huvudteori vid undersökningar inom förändringsprocesser är Kurt 

Lewins (1951) trestegs-förändringsmodell. Modellen är förhållandevis enkel och konkret och 

går att applicera på merparten förändringar inom olika organisationer. I denna modell delas 

förändringsprocessen in i tre olika faser: upptining, förändring och återfrysning (Lewin, 1951; 

Heide, Johansson & Simonsson 2005, 2012). 

Den första fasen – upptiningsfasen – innebär att organisationen ställs inför en situation där en 

förändring måste genomföras. För att denna förändring ska kunna ske menar Lewin att 

situationen måste tinas upp genom att chefer och ledare ska motivera de övriga inom 

organisationen till varför förändringen behöver genomföras. Sändarna ska även konkretisera 

varför organisationen står inför en förändring och vilka bakomdrivande faktorer som har 

bidragit till denna situation. Detta för att medarbetarna ska förstå att förändringen ska leda till 

det bättre, samt för att eventuell oro som kan uppstå ska reduceras. När en upptining sker kan 

det skapas obalans i organisationens jämnvikt som annars skapar stabilitet, men enligt Lewin 

kan en obalans bidra till att beteendemönster som motstånd inför förändringen minskar 

(Hatch, 2002). Det Lewin vill göra i och med upptiningen är alltså att skapa obalans för att 

medarbetarna ska bli varse om vad som bör förändras och visa på det nuvarande systemets 

brister för att ta om en förändring ska komma på tal. Denna typ av obalans kan också skapas 

genom att informera om att en förändring ska ske (Hatch, 2002). 

I förändringsfasen eftersöks ny kunskap och analyser genomförs för att kunna genomföra 

förändringen. Det är således i denna fas där åtgärder vidtas och där nya beteenden, mönster 

och attityder hos medarbetarna skapas. Har upptiningsfasen varit lyckad i den mån att 

medarbetarna aktivt har fått medverka i planeringen inför förändringsprocessen, är 

sannolikheten större att medarbetarna ställer sig positiva till förändringen och att den således 

går att genomföra på ett effektivt sätt (Lewin, 1951; Heide, Johansson & Simonsson 2012). 
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Återfrysningsfasen innebär att förändringen ska implementeras och rota sig hos samtliga 

medarbetare i organisationen. De nya attityder, mönster och beteenden övergår i denna fas till 

nya rutiner och återinfryses in inom organisationskulturen i organisationen (Lewin, 1951; 

Heide, Johansson & Simonsson 2012). Den sista fasen, återfrysningsfasen, kommer inte att 

kunna jämföras till fullo med de resultat som erhålls i denna studie. Detta då tidsramen för 

undersökningen är för kort för att se hur förändringen faktiskt implementeras i vårt valda 

förändringsprojekt. Däremot är denna fas viktig att ta upp, då informationen som erhålls i 

intervjuerna kan komma att påvisa ett mönster för medarbetarnas attityder inför förändringen 

och kommunikationen kring den, vilket således går att analysera och diskutera i kommande 

avsnitt i denna uppsats. 

2.3.2 Förändringshjulet 

Johansson & Heide (2008) har tillsammans studerat förändringsprocesser på olika företag 

vilket har resulterat i att de har kunnat urskilja ett mönster och dela in förändringsprocesser i 

en modell om fyra faser som kallas för förändringhjulet. Modellen redovisas som ett verktyg 

för att effektivisera kommunikationen genom hela processen som i sin tur också påverkar 

utfallet av förändringen. Ytterligare belyser modellen medarbetarnas viktiga roll och vikten 

att också ha dem i åtanke genom hela kommunikationsprocessen. Förändringhjulet som vald 

huvudteori baseras på att denna studie ämnar ta reda på hur medarbetare uppfattar den interna 

kommunikationen vid förändringsprocesser, vilket gör det intressant att jämföra med de faser 

som Heide & Johansson (2008) har funnit i sina studier. Faserna har delats in efter de krav 

och utmaningar som finns på kommunikationen vid varje fas, vilka är: analys, förankring, 

genomförande och konsolidering. Författarna menar att förändringhjulet är en förenklad 

modell över förändringsprocessen som inte tar hänsyn till skillnader i olika organisationer. 

Däremot menar forskarna att modellen går att applicera på enstaka förändringar och inte 

kontinuerliga, vilket medför att denna modell torde vara lämplig för just den förändring som 

sker i de företag studien undersöker. Undersökningens valda företag har i skrivande stund gått 

ut med att en förändring ska ske inom företagen och därför kommer huvudfokus att omfattas 

ur de tre första faserna i modellen, då den sista fasen kommer att ske när undersökningens 

tidsram har passerat. 
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Forskarnas förändringshjul och modell ser ut som följande: 

 

Figur 2. Förändringshjulet, förenklad modell. Heide & Johansson. 

Analysfasen 

Den första fasen – analysfasen – är den fas då inre eller yttre faktorer i form av en händelse, 

idé, problem eller en tanke uppstår inom en organisation och är oftast den utlösande faktorn 

som gör att en diskussion om en kommande förändring kommer på tal. Denna fas kan liknas 

med Lewins (1951) upptiningsfas. I denna fas är det vanligtvis cheferna eller ledarna som 

utgör den centrala aktören i processen och det är även de som utför en grundläggande analys 

för att resonera kring om en eventuell förändring är relevant att genomföras eller inte. Någon 

förändring, eller ett beslut om förändring har inte skett än i denna fas utan diskuteras endast. 

Chefer brukar uppfatta denna fas som onödig ur ett kommunikationsperspektiv då de inte vill 

oroa medarbetarna i onödan om det skulle visa sig att förändringen inte skulle genomföras. 

Johansson & Heide (2008) menar däremot att denna fas är viktig ur ett 

kommunikationsperspektiv då medarbetare har mer koll och tar del av mer information än vad 

chefer oftast tror. Det kan leda till att det skapas ryktesspridning och oro mellan medarbetarna 

samt en generell osämja i organisationskulturen när de inte får information från cheferna. 

Därför är det viktigt att cheferna faktiskt kommunicerar med medarbetarna i denna fas och ger 

en så klar och tydlig förklaring på vad som kan komma att förändras, varför det i så fall ska 

förändras samt hur det ska genomföras. Det är också viktigt att cheferna och ledningen vänder 

sig till sina medarbetare dels för att ta till sig deras synpunkter, idéer och erfarenheter men 

också för att kommunikationen blir öppnare. Detta kan leda till att den eventuella 

förändringen kan ses som positiv av medarbetarna och att de känner sig mer delaktiga och 

betydelsefulla i förändringsprocessen. Det är viktigt att eventuella mellanchefer blir stöttade i 
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denna process då de genom processens gång kommer att få frågor från medarbetarna 

(Johansson & Heide 2008). 

Förankringsfasen 

I förankringsfasen har beslutet tagits om att förändringen ska ske, och då ligger huvudfokus 

på att förbereda sig och planera inför genomförandet av förändringen. Denna fas menar Heide 

& Johansson (2008) är den viktigaste kommunikativa fasen där det bör ges störst utrymme för 

dialog och delaktighet bland medarbetarna så att alla förstår syftet med förändringen och kan 

realisera den. Chefer bör också bygga upp förändringen ytterligare och skapa ett budskap med 

förklaringar på varför, vad och vilka konsekvenser förändringen innebär på organisationsnivå, 

gruppnivå och på individnivå. Att redogöra för dessa olika faktorer och lyfta fram det 

viktigaste inom förändringen kan istället för att skapa oro och ryktesspridning, snarare 

motivera medarbetarna till att bidra till förändringen. Det är en orolig period då negativa 

känslor lätt kan uppkomma bland anställda, därför är det viktigt att hålla dem informerade om 

själva förändringsprocessen. (Johansson & Heide, 2008) 

I denna fas börjar även förändringen att sättas i verket, då exempelvis nya poster fylls eller 

nya strukturer tas fram. Chefer är nyckelpersonerna i varje förändring som genomförs, då det 

är de som har till uppdrag att sovra bland all information och således skapa ett sammanhang 

och en mening för medarbetarna. Det är även viktigt att mellanchefer förstår förändringen så 

de vet hur de ska kommunicera och bryta ner informationen så att den blir relevant för 

medarbetarna, då det är de som står medarbetarna närmast. I detta skede är det viktigt att 

ledningen går runt hos de anställda och lyssnar på synpunkter och reaktioner, då finns 

möjligheter att ta emot argument som kan komma att förbättra förändringsprocessen. Det är 

också viktigt att medarbetarna själva aktivt också framför sina synpunkter till chef eller 

ledning för att bidra till att förändringen genomförs på bästa sätt (Johansson & Heide, 2008). 

Genomförandefasen 

Denna fas kan liknas med återfrysningsfasen i Lewins (1951) modell, och det nu som 

förändringen implementeras och realiseras helt inom organisationen. Då det är första gången 

som medarbetarna praktiskt och fysiskt arbetar i förändringen, och då det tar tid att bli 

bekväm i sin nya arbetsroll kan problem eller hinder uppstå som inte tidigare kunde förutspås. 

Cheferna måste därför arbeta med att hålla igång engagemanget hos medarbetarna genom att 
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återkoppla till huvudsyftet med förändringen men samtidigt även upprepa och konkretisera 

varje medarbetares roll inom organisationen. Ett sätt att göra det är att hitta ett forum eller 

genom något vardagligt kommunikationsmedel som medarbetarna är vana att få information 

genom. Kommunikationen i denna fas grundar därför det gemensamma lärandet, realiseringen 

och det nödvändiga kunskapsutbytet som behövs när en förändring har skett. I denna fas kan 

det hända att chefer och ledning släpper förändringen alltför snabbt och går vidare till nästa 

projekt eller uppdrag. Det är därför extra viktigt att ledningen och cheferna inte släpper sitt 

engagemang för hur förändringen vidmakthålls i organisationen i denna fas. Om 

kommunikationen upprätthålls under hela förändringens genomförande minskar risken att 

någon av medarbetarna missuppfattar sin nya roll eller nya arbetsuppgifter (Johansson & 

Heide, 2008) 

I detta kapitel har vi mer ingående lärt oss om de teoretiska modellerna som delar in 

förändringsprocessen i olika faser, som uppsatsens studie kommer att tolkas utifrån. Vidare 

har vi dels belyst vikten av att cheferna interagerar med medarbetarna och låter dem komma 

till tals vilket kan förhindra eventuella hinder så som ryktesspridning, stress, oro och motstånd 

för förändringen. Dels har vi också redogjort vikten av att medarbetarna kan förstå och ta till 

sig förändringen då det är de som faktiskt genomför den. Dessa aspekter ligger till grund för 

hur uppsatsens metod har gått till samt hur redogörandet av studiens resultat om olika 

uppfattningar presenteras i uppsatsens resultatdel. Hur vi har valt att detta visar vi i 

metodkapitlet nedan.  
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3. Metod och material 

I följande avsnitt presenteras vald forskningsmetod, val av företag och respondenter, 

materialinsamling, forskningsetiska överväganden och tillvägagångssätt som ligger till grund 

för genomförandet av vår undersökning. Vidare motiveras urval, metod, materialinsamling 

och tillvägagångssätt löpande genom hela avsnittet.          

3.1 Forskningsmetod 

Metod för undersökningen är en kvalitativ respondentundersökning, vilket innebär intervjuer 

med respondenter (Esaiasson et al., 2012). Denna undersökning baseras på tolv intervjuer i ett 

förändringsprojekt som i denna uppsats klassificeras som två mindre företag. Vi genomförde 

sex intervjuer med personer som har en chefsposition i detta förändringsprojekt, samt 

genomförde sex intervjuer med medarbetare på företagen. Enligt Esaiasson et al. (2012) är det 

av största vikt att välja rätt metod i förhållande till valt syfte och forskningsproblem för att få 

ett så giltigt resultat på undersökningen som möjligt. Då studien ämnar undersöka hur 

medarbetarna uppfattar förändringskommunikationen är i vår mening 

respondentundersökningar i form av samtalsintervjuer mest lämplig. Detta då den kvalitativa 

metoden och samtalsintervjuer söker och ger utrymme till egna självbilder, upplevelser och 

uppfattningar hos studieobjekten (Esaiasson et al., 2007). Valda teorier och 

förändringsmodeller passar med vald metod, då dessa redogör individens uppfattningar av 

kommunikation vid förändringar, vilket är det vi urskiljer genom våra samtalsintervjuer och 

insamlat material.  Resultaten som erhålls och tolkningen av dessa, bör understrykas, inte 

utgör en absolut sanning, utan är antaganden som dragits utifrån de unika material och 

situationer som har uppkommit under studiens gång. Uppsatsen utgår därför från den 

hermeneutiska vetenskapsteorin som baseras på att det inte finns några absoluta sanningar, 

vilket således gör att de inte eftersöks i denna studie (Östbye, Knapskog, Helland, Larsen, 

2008).  

3.2 Val av företag 

Studien på förändringsprojektet har genomförts i ett förändringsprojekt som har samma 

grundare och delägare. Företagen är placerade i Stockholm i samma lokaler och har totalt 

cirka 45 stycken anställda. Företagen valdes på grund av fyra orsaker. Dels för att en av oss 
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har en personlig anknytning till företagen och dels eftersom företagen skulle genomgå en 

större förändring där en av delägarna och grundarna av företagen skulle sluta. Företagen 

valdes även dels för att storleken på dem tillsammans skulle bidra till en bredare och tydligare 

inblick i båda företagen, i och med att de har ett fåtal anställda i jämförelse med ett företag 

med ett större antal medarbetare och dels för att kontoret är beläget i Stockholm, vilket 

underlättade att träffas personligen. 

3.3 Val av respondenter 

De 12 respondenterna som valdes till intervjuerna baserades på ett variationsurval. Det 

innebär att urvalet innefattade anställda från olika avdelningar med olika arbetsuppgifter, för 

att få bredare kunskaper om båda företagen (Ekström & Larsson., 2010). En av delägarna 

hjälpte till att välja ut personer som har övergripande ansvar för kommunikationen i de olika 

team som finns inom organisationerna, vilket underlättade för oss att kontakta de sex 

respondenter som i studien kategoriseras som sändare. Det finns både fördelar och nackdelar 

med att delägaren hjälpte till med urvalet. Bland annat kan det vara problematiskt då 

delägaren medvetet eller omedvetet kan styra urvalet genom att exempelvis rekommendera de 

medarbetare som är mest eniga med chefernas beslut i viktiga frågor. De positiva aspekterna 

är att delägaren har en god överblick över vilka medarbetare som har mest kunskap och 

erfarenhet i och kring ämnet som ska studeras. Att ta hjälp av en delägare kan även ge 

forskarna tillstånd att vistas i arbetsmiljön och på arbetsplatsen (Repstad, 2007). Hjälpen med 

val av respondenter gynnade undersökningen då organisationerna är uppdelade i mindre team 

med en person som övergripande har ansvar för kommunikationen och således kan ses som en 

chef eller projektledare. Det hade varit problematiskt för oss att välja ut dessa chefer själva 

utan vetskap om hur arbetsfördelningen på företagen såg ut, vilket skulle kunna leda till 

brister i resultatet för vår studie. Cheferna eller sändarna bestod av tre män och tre kvinnor. 

Medarbetarna bestod av tre män och tre kvinnor med olika arbetsuppgifter och ansvar. 

Att basera urvalet på ett variationsurval torde skapa en överskådligare bild över hur den 

interna kommunikationen genomsyrar hela organisationskulturen och klimatet på företagen, 

vilket kan gynna utfallet av intervjuerna. Utifrån resultaten från medarbetarna har dessa 

därefter jämförts med resultaten från intervjuerna med cheferna. Jämförelsen har sedan ställts 

i relation med valda teoriramar som i sin tur utgör grunden för vår analysdel samt 

diskussionsdel. 
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3.4 Materialinsamling 

I undersökningen utformades och användes två olika intervjuguider. Frågorna skiljdes åt 

beroende på om respondenten var sändare eller mottagare i kommunikationsprocessen (se 

bilaga 1 & 2). Intervjuguiderna baserades på att det fanns ett antal färdigt uppställda frågor 

och teman som ställdes till varje respondent. Båda intervjuguiderna började med 

uppvärmningsfrågor, där syftet var att ta reda på bakgrundsfakta om respondenten samt ta 

reda på vilken befattning personen hade inom företaget. Sedan följdes dessa av tematiska 

frågor med teman: (1) förändringen, (2) chefernas/medarbetarnas uppfattning om 

förändringsprocessen, (3) hur de tror att cheferna/medarbetarna uppfattade förändringen, (4) 

ryktesspridning, oro och motstånd, (5) feedback och (6) interna kommunikationen. På dessa 

frågor fick respondenterna svara brett och spontant vilket gjorde att svaren inte blev styrda av 

oss samt att vi utifrån dessa svar kunde ställa snävare frågor senare i intervjun. Intervjuerna 

avslutades med att det ställdes spontana uppföljningsfrågor- och tolkande frågor som 

baserades på svaren från de tematiska frågorna. Avslutningsvis fanns även tillfälle att ställa 

ytterligare konkreta frågor på sådant som inte tidigare hade tagits upp och försäkra oss om att 

svaren hade tolkats korrekt (Kvale, 1997). Att intervjua respondenterna utifrån 

intervjuguiderna skapade alltså utrymme att ställa öppna frågor som uppmuntrade till 

personliga svar och som skapade möjligheter att ställa mer snäva och inriktade frågor utifrån 

respondenternas svar (Esaiasson et al., 2007). Detta är fördelaktigt för vår undersökning då vi 

ville få reda på personliga uppfattningar och synpunkter på förändringskommunikationen i 

företagen. 

För att försäkra oss om att våra intervjuer skulle vara så effektiva som möjligt samt för att se 

hur lång tid genomförandet av dessa skulle ta, genomfördes pilotundersökningar innan de 

riktiga intervjuerna ägde rum. Två testintervjuer genomfördes med respondenter som inte 

arbetar inom området för vårt forskningsproblem för att testa intervjuguiderna och se hur 

testrepondenterna uppfattade frågorna. Den ena fick testa frågorna som skulle ställas till 

sändaren och den andra respondenten fick testa frågorna som skulle ställas till mottagaren. 

Pilotundersökningen hjälpte oss att göra ändringar som försäkrade oss om att skulle tolkas rätt 

av undersökningens respondenter (Ekström & Larsson, 2010). De faktiska intervjuerna 

genomfördes enskilt med varje respondent i ett konferensrum i företagens lokaler. Valet att 

utföra intervjuerna hos företagen baserades på att intervjupersonerna lätt skulle kunna ta sig 

tiden att medverka i undersökningen utan att behöva förflytta sig bort från kontoret. Vi utgick 
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även från att de skulle känna sig tryggare om de blev intervjuade i en, för dem, vardaglig 

miljö. Vid samtliga intervjutillfällen närvarade vi båda och arbetsfördelningen såg ut som 

följande att en av oss ställde frågorna och den andra antecknade respondentens svar samt 

ansvarade för att inspelningen av intervjun fungerade. Intervjuernas längd varierade mellan 

30-45 minuter beroende på hur utförligt respondenten svarade på frågorna samt hur mycket 

tid personen kunde avlägga på undersökningen. 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

De etiska överväganden som har setts över i denna studie utgår bland annat från de fyra krav 

som finns på individskyddskravet, vilka är (1)informationskravet – att respondenterna innan 

intervjuerna fick reda på undersökningens syfte och deras bidragande roll till undersökningen. 

(2) samtyckeskravet – att respondenterna innan intervjutillfällena blev tillfrågade efter 

samtycke att delta, samt informerades att de när som helst fick avbryta intervjun om så 

önskades.   (3)Konfidentialitetskravet – att både företagen och respondenterna har valts att 

hållas anonyma, samt (4) nyttjandekravet – att insamlat svar endast skulle användas för vårt 

forskningsändamål (Vetenskapliga rådet, 2013-12-18). Att hålla företagen anonyma valdes 

dels på grund av att deras konkurrenter inte skulle kunna ta del av hur företagens interna 

kommunikation och hur förändringsprocessen gick till. Dels då undersökningens fokus inte 

låg i att enbart se hur förändringskommunikation uppfattas i just detta förändringsprojekt, 

eller på andra företag i samma bransch. Kritik mot att hålla företagen anonyma är att det 

vidare inte kan ge en inblick i varken företagens bransch eller företagsverksamhet. Utan 

anonymitet skulle undersökningens resultat skapat möjligheter att resonera kring huruvida 

kommunikation vid förändringsprocesser ser lika respektive olika ut i dessa 

verksamhetsområden som företagen är verksamma i. Respondenterna hölls anonyma i både 

behandlingen och redogörande av resultatet samt informerades om att materialet skulle 

raderas efter att intervjuerna hade transkriberats och deras svar hade använts i uppsatsens 

resultat, analys och diskussionsdel. Detta då vi utgår från att det kan vara känsligt att besvara 

frågor berörande uppfattningar om hur en chef kommunicerar internt eller hur man anser att 

förändringskommunikationen på företaget fungerar generellt. Det är därför viktigt att 

respondenterna är anonyma så att svaren inte kan spåras till respondenten. 



	   26	  

3.6 Reliabilitet och validitet  

De etiska överväganden som har setts över i denna studie utgår bland annat från de fyra krav 

som finns på individskyddskravet, vilka är (1)informationskravet – att respondenterna innan 

intervjuerna fick reda på undersökningens syfte och deras bidragande roll till undersökningen. 

(2) samtyckeskravet – att respondenterna innan intervjutillfällena blev tillfrågade efter 

samtycke att delta, samt informerades att de när som helst fick avbryta intervjun om så 

önskades.   (3)Konfidentialitetskravet – att både företagen och respondenterna har valts att 

hållas anonyma, samt (4) nyttjandekravet – att insamlat svar endast skulle användas för vårt 

forskningsändamål (Vetenskapliga rådet, 2013-12-18). Att hålla företagen anonyma valdes 

dels på grund av att deras konkurrenter inte skulle kunna ta del av hur företagens interna 

kommunikation och hur förändringsprocessen gick till. Dels då undersökningens fokus inte 

låg i att enbart se hur förändringskommunikation uppfattas i just detta förändringsprojekt, 

eller på andra företag i samma bransch. Kritik mot att hålla företagen anonyma är att det 

vidare inte kan ge en inblick i varken företagens bransch eller företagsverksamhet. Utan 

anonymitet skulle undersökningens resultat skapat möjligheter att resonera kring huruvida 

kommunikation vid förändringsprocesser ser lika respektive olika ut i dessa 

verksamhetsområden som företagen är verksamma i. Respondenterna hölls anonyma i både 

behandlingen och redogörande av resultatet samt informerades om att materialet skulle 

raderas efter att intervjuerna hade transkriberats och deras svar hade använts i uppsatsens 

resultat, analys och diskussionsdel. Detta då vi utgår från att det kan vara känsligt att besvara 

frågor berörande uppfattningar om hur en chef kommunicerar internt eller hur man anser att 

förändringskommunikationen på företaget fungerar generellt. Det är därför viktigt att 

respondenterna är anonyma så att svaren inte kan spåras till respondenten. 

3.7 Analysmetod    

De etiska överväganden som har setts över i denna studie utgår bland annat från de fyra krav 

som finns på individskyddskravet, vilka är (1) informationskravet – att respondenterna innan 

intervjuerna fick reda på undersökningens syfte och deras bidragande roll till undersökningen. 

(2) samtyckeskravet – att respondenterna innan intervjutillfällena blev tillfrågade efter 

samtycke att delta, samt informerades att de när som helst fick avbryta intervjun om så 

önskades.   (3) Konfidentialitetskravet – att både företagen och respondenterna har valts att 

hållas anonyma, samt (4) nyttjandekravet – att insamlat svar endast skulle användas för vårt 
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forskningsändamål (Vetenskapliga rådet, 2013-12-18). Att hålla företagen anonyma valdes 

dels på grund av att deras konkurrenter inte skulle kunna ta del av hur företagens interna 

kommunikation och hur förändringsprocessen gick till. Dels då undersökningens fokus inte 

låg i att enbart se hur förändringskommunikation uppfattas i just detta förändringsprojekt, 

eller på andra företag i samma bransch. Kritik mot att hålla företagen anonyma är att det 

vidare inte kan ge en inblick i varken företagens bransch eller företagsverksamhet. Utan 

anonymitet skulle undersökningens resultat skapat möjligheter att resonera kring huruvida 

kommunikation vid förändringsprocesser ser lika respektive olika ut i dessa 

verksamhetsområden som företagen är verksamma i. Respondenterna hölls anonyma i både 

behandlingen och redogörande av resultatet samt informerades om att materialet skulle 

raderas efter att intervjuerna hade transkriberats och deras svar hade använts i uppsatsens 

resultat, analys och diskussionsdel. Detta då vi utgår från att det kan vara känsligt att besvara 

frågor berörande uppfattningar om hur en chef kommunicerar internt eller hur man anser att 

förändringskommunikationen på företaget fungerar generellt. Det är därför viktigt att 

respondenterna är anonyma så att svaren inte kan spåras till respondenten. 

I detta kapitel har vi redogjort att vi har valt att genomföra kvalitativa samtalsintervjuer med 

både chefer och medarbetare, då det är en fördelaktig metod för att kunna studera olika 

uppfattningar om förändringen samt se hur cheferna har valt att kommunicera ut förändringen 

för att kunna koppla dem till uppsatsens förändringsmodeller. Vidare har vi presenterat de 

teman som intervjuerna grundar sig på och som även kommer att utgöra strukturen för 

presentationen av resultatdelen. Detta för att senare kunna tolka resultatet och jämföra 

skillnader och likheter bland dessa utifrån studiens teorier och för att kunna besvara studiens 

frågeställningar och uppnå dess syfte.       
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4. Resultat 

I följande kapitel presenteras de resultat som erhållits utifrån våra intervjuer, med huvudfokus på 

de delar ur vårt material som är centrala och jämförbara med de teorier och begrepp som 

redogjorts i tidigare avsnitt i anslutning till valda frågeställningar. Resultatet kommer att 

redovisas i en löpande text baserat på samtliga respondenters svar samt innehållandes vissa 

belysta citat. 

4.1 Chefernas uppfattning 

4.1.1 Förändringen 

Den förändring som har legat till grund för denna studie innefattar att en av de fyra delägare 

av förändringsprojektet skall avgå till årsskiftet. Detta har diskuterats sedan ett par månader 

tillbaka och hållits hemligt av delägarna för resterande medarbetare på företagen. I och med 

att en delägare slutar på företaget kommer dennes tidigare arbetsuppgifter att fördelas ut till 

tre medarbetare som då istället blir mellanchefer över varsin grupp på syskonbolaget där 

delägaren tidigare varit ansvarig chef. Dessa mellanchefer får därmed ett större ansvar inom 

företaget och kommer dessutom att arbeta närmare delägarna som sitter vid moderbolaget. 

Mellancheferna, tidigare medarbetare, har successivt arbetats in i sina nya roller och har under 

hösten fått mer ansvar och blivit gruppchefer över varsin grupp, och därmed även 

mellanchefer. De delägare som är kvar på moderbolaget kommer tillsammans med de nya 

mellancheferna på syskonbolaget att ha gemensamma möten för att ventilera och planera 

tillsammans. Två chefer förklarade: ”Vi vill väl ha en större grupp som är med och 

bestämmer, det var inte förbjudet förut heller men nu finns det ett större forum för att uttrycka 

sig” (C4, 2013). och “Vi har bäddat för att göra starka team” (C6, 2013). Utöver att en större 

ledningsgrupp bildas på båda företagen tillsammans, kommer delägarnas arbetsuppgifter att 

förändras till den del att de kommer att ha mer kontakt med mellancheferna och bli 

rapporterade till dessa. Tidigare rapporterade de nya mellancheferna till delägaren som 

kommer att lämna bolaget. En av cheferna menar att denne i förändringsprocessens början 

kommer ha mycket att göra, men att arbetet över tid kommer att minska i takt med att de nya 

mellanchefernas ansvar ökar.  
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4.1.2 Förändringskommunikationen 

Förändringen att en av delägarna ska lämna syskonbolaget innebar att det krävdes planering 

mellan samtliga delägare för att bestämma hur de skulle gå tillväga i denna förändring. Från 

det att de började diskutera hur detta skulle gå till och planera framtiden för företagen var det 

många beslut som skulle fattas. Delägarna ville inte att någon information om varken avhopp 

eller förändring skulle läcka ut innan alla beslut var fattade. Innan förändringen skulle 

meddelas till de anställda på företagen, kallade delägarna in de nya mellancheferna till ett 

möte där de tillsammans planerade hur och när det stora informationsmötet skulle ske. 

Delägarna och mellancheferna ansåg att den bästa metoden att informera de anställda om 

förändringen var genom att hålla ett extrainsatt möte med de anställda på syskonbolaget samt 

med de anställda från moderbolaget som var på plats på kontoret. Några veckor innan mötet 

skulle äga rum planerade delägarna att de först skulle informera de tre nya gruppcheferna om 

förändringen eftersom de skulle få ta mer ansvar på företaget framöver. De ansåg att det var 

viktigt att så många delägare som möjligt var närvarande vid detta tillfälle. Detta var viktigt 

för att det skulle bli en så naturlig övergång av ansvar som möjligt innan alla andra 

medarbetare blev varse förändringen. De ansåg även att det var viktigt att informera ut 

förändringen till mellancheferna på en annan dag än en måndag eller fredag. “Det var viktigt 

att det var en speciell dag som inte var en måndag, och inte var fredag, för på fredagar är inte 

alla här och det är inget bra medskick med sig. Vill man tänka mycket på helgen så kan man 

inte ställa frågor förrän på måndagen” (C6, 2013). På måndagar har de sitt ordinarie 

veckomöte så då passade det inte heller, detta för att mellancheferna skulle förstå storheten 

och allvaret med förändringen. 

Under det första informationsmötet bestämde delägare och nya mellanchefer tillsammans hur 

de skulle informera de övriga medarbetarna. Det tog två veckor mellan det första 

informationsmötet och det möte som skulle involvera alla övriga medarbetare. Detta 

extrainsatta möte skedde i företagens gemensamma lokaler där måndagsmötet brukar äga 

rum. Där samlades samtliga medarbetare och chefer från syskonbolaget samt några från 

moderbolaget som var på plats för att ta del av informationen som skulle delas ut. Mötet 

leddes av tre utav delägarna och inleddes av en av delägarna som meddelade att en förändring 

skall ske. Dock angående själva offentliggörandet om delägarens avhopp informerade 

delägaren själv till medarbetarna under mötet. Detta för att medarbetarna spontant skulle få 

komma med frågor direkt riktade till delägaren. Samtliga anställda från båda företagen skulle 
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senare på kvällen äta en middag tillsammans och ledningen hade tidigare bestämt att det var 

bra att ge beskedet innan middagen så att det skulle uppstå ett naturligt tillfälle att prata om 

situationen på ett avslappnat sätt. En av delägarna menar att: “Så det var ganska välplanerat, 

rätt eller fel, så tänkte vi och det blev bra. Så bra som det kunde bli” (C3, 2013). 

Delägarna hade även innan redogörandet gjort en så kallad “Q and A”, vilket står för 

questions and answers, innehållandes fem till sex punkter med frågor som de trodde att 

medarbetarna skulle ställa och som skulle dyka upp på informationsmötet. Detta för att vara 

förberedda att kunna ge mer svar på frågor och ytterligare information som efterfrågades från 

medarbetarna för att minska eventuella negativa effekter och negativ stämning inom företaget 

och arbetsklimatet. 

4.1.3 Hur de tror att medarbetarna uppfattar förändringen 

Förändringen att en av delägarna ska lämna syskonbolaget innebar att det krävdes planering 

mellan samtliga delägare för att bestämma hur de skulle gå tillväga i denna förändring. Från 

det att de började diskutera hur detta skulle gå till och planera framtiden för företagen var det 

många beslut som skulle fattas. Delägarna ville inte att någon information om varken avhopp 

eller förändring skulle läcka ut innan alla beslut var fattade. Innan förändringen skulle 

meddelas till de anställda på företagen, kallade delägarna in de nya mellancheferna till ett 

möte där de tillsammans planerade hur och när det stora informationsmötet skulle ske. 

Delägarna och mellancheferna ansåg att den bästa metoden att informera de anställda om 

förändringen var genom att hålla ett extrainsatt möte med de anställda på syskonbolaget samt 

med de anställda från moderbolaget som var på plats på kontoret. Några veckor innan mötet 

skulle äga rum planerade delägarna att de först skulle informera de tre nya gruppcheferna om 

förändringen eftersom de skulle få ta mer ansvar på företaget framöver. De ansåg att det var 

viktigt att så många delägare som möjligt var närvarande vid detta tillfälle. Detta var viktigt 

för att det skulle bli en så naturlig övergång av ansvar som möjligt innan alla andra 

medarbetare blev varse förändringen. De ansåg även att det var viktigt att informera ut 

förändringen till mellancheferna på en annan dag än en måndag eller fredag. “Det var viktigt 

att det var en speciell dag som inte var en måndag, och inte var fredag, för på fredagar är inte 

alla här och det är inget bra medskick med sig. Vill man tänka mycket på helgen så kan man 

inte ställa frågor förrän på måndagen” (C6, 2013). På måndagar har de sitt ordinarie 
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veckomöte så då passade det inte heller, detta för att mellancheferna skulle förstå storheten 

och allvaret med förändringen. 

Under det första informationsmötet bestämde delägare och nya mellanchefer tillsammans hur 

de skulle informera de övriga medarbetarna. Det tog två veckor mellan det första 

informationsmötet och det möte som skulle involvera alla övriga medarbetare. Detta 

extrainsatta möte skedde i företagens gemensamma lokaler där måndagsmötet brukar äga 

rum. Där samlades samtliga medarbetare och chefer från syskonbolaget samt några från 

moderbolaget som var på plats för att ta del av informationen som skulle delas ut. Mötet 

leddes av tre utav delägarna och inleddes av en av delägarna som meddelade att en förändring 

skall ske. Dock angående själva offentliggörandet om delägarens avhopp informerade 

delägaren själv till medarbetarna under mötet. Detta för att medarbetarna spontant skulle få 

komma med frågor direkt riktade till delägaren. Samtliga anställda från båda företagen skulle 

senare på kvällen äta en middag tillsammans och ledningen hade tidigare bestämt att det var 

bra att ge beskedet innan middagen så att det skulle uppstå ett naturligt tillfälle att prata om 

situationen på ett avslappnat sätt. En av delägarna menar att: “Så det var ganska välplanerat, 

rätt eller fel, så tänkte vi och det blev bra. Så bra som det kunde bli” (C3, 2013). 

Delägarna hade även innan redogörandet gjort en så kallad “Q and A”, vilket står för 

questions and answers, innehållandes fem till sex punkter med frågor som de trodde att 

medarbetarna skulle ställa och som skulle dyka upp på informationsmötet. Detta för att vara 

förberedda att kunna ge mer svar på frågor och ytterligare information som efterfrågades från 

medarbetarna för att minska eventuella negativa effekter och negativ stämning inom företaget 

och arbetsklimatet. 

4.1.4 Ryktesspridning, oro och motstånd  

När vi frågade om det förekom någon ryktesspridning bland medarbetarna generellt inom 

företagen och specifikt vid förändringen, menade en av cheferna att medarbetarna nog hade 

på känn att något skulle hända när de blev kallade till det extra informationsmötet. Då nästan 

all kommunikation hålls på företagens måndagsmöten och att detta möte skedde vid ett annat 

tillfälle fanns misstankar om vad som skulle annonseras. “Det är sällan, om vi kallar till ett 

möte någon annan tid, då ska det nog ha hänt något drastiskt alltså så. Dels om man kanske 

vill fira något som om man har vunnit en kund eller så, men oftast kan det vara negativt eller 
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liksom nu måste vi prata om någonting” (C1, 2013). En annan chef menade också att 

ryktesspridning förekommer inom alla organisationer eller grupper och att folk pratar mer 

med varandra än vad man som chef kanske tror. “Om det är någon som ska sluta är det ju lite 

hysch hysch om det ett tag, men på det här stället kommer det fram ändå och då blir det 

kanske lite hysch hysch för länge innan den ska sluta. Då är det bättre att få ut det så fort som 

möjligt avklarat, för jag tror att man måste förstå att folk snackar” (C3, 2013). En annan chef 

menar att: “Man är lite dum om man tror att alla tycker att det känns kanonbra. Man ska ha 

med sig att folk tycker att det känns sämre än man tror” (C5, 2013). Flera chefer menade 

också att de tror att det kan uppstå oro och ryktesspridning inom ett företag om information 

hålls tillbaka samt att medarbetarna kan skapa sin egen historia som inte är sann. 

När man väl går ut med någonting så måste man liksom ha en plan. Men det tycker jag ändå att 

…  och … och dem förstår att det är så här: ”vi vet att saker och ting är på gång, men vi väntar 

lite tills vi kan säga något konkret”, för jag tror precis som du säger att folk blir oroliga, man vet 

inte, och pratar med varandra. Och annars så kanske de har skapat en egen historia som inte ens är 

sann, för att man inte vet, så det tror jag är superviktigt (C1, 2013). 

En av mellancheferna tror också att vissa innan informationsmötet hade klurat ut det och 

några hade tjuvlyssnat och visste om vilken förändringen som skulle ske redan innan, men en 

av cheferna trodde också att det blev en stor nyhet för många också. “I ett drömscenario hade 

det kommunicerats med en lösning. Det är en knivig sak att kommunicera. Det är viktigt att 

kommunicera ut det rätt annars kan det sprida otrygghet för att man tror att det kommer ske 

massa förändringar och så börjar spekulationerna” (C5, 2013). Ingen av cheferna nämner 

något om att de har upplevt att någon av medarbetarna har försökt att göra någon form av 

motstånd mot förändringen som sker. En av cheferna nämner att förändringen är oundviklig 

och förmodligen har medarbetarna insett att det inte tjänar någonting till att försöka sätta sig 

emot besluten då de redan är fastställda. 

4.1.5 Feedback 

På frågan om det förekommer och finns utrymme för feedback inom organisationen är chefer 

ense om att medarbetarna sällan ger feedback. ”Det finns ju inget forum egentligen för att få 

feedback, men det kan väl vara någon spontan kommentar på något man nämner vid något 

tillfälle eller så. Mer än så är det väl inte” (C4, 2013). De menar på att feedback inom deras 

bransch inte förekommer och att alla medarbetare är olika, vilket resulterar i att vissa ger 
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feedback mer än andra. En annan mellanchef menar att det är viktigt att oftare stämma av med 

medarbetarna i mindre möten hur de tycker och tänker kring projekt eller om de har några 

funderingar kring något. 

Jag vet inte hur de andra avdelningarna jobbar, men jag tycker att det är viktigt att man i små 

korta avstämningar med varje person i teamet och inte tar allt på måndagsmötet för alla kanske 

inte känner sig bekväma med att ta upp idéer där. Många har jättebra åsikter och tankar men som 

helst inte delar det i den typen av forum (C3, 2013). 

Något cheferna också är ense om är att det är högt i tak på båda företagen. En chef menar att: 

“De flesta här är ganska raka. Det här känns jättebra. Jag tycker att de flesta här säger vad de 

tycker tänker och känner. Det är ganska öppet och högt i tak. Det uppskattas om man säger 

vad man tycker” (C3, 2013). Även om feedback från medarbetarna uppfattas som bristande 

menar en av cheferna ändå att alla anställda får möjlighet att vara delaktiga när det sker 

förändringar eller när något nytt kommuniceras ut, vilket är ett sätt att ge feedback. 

Respondenten menar att: 

Men ändå att man kan få vara delaktig i det som händer som kommer att påverka. Och hela 

företaget bygger ju på personalen, alltså deras kunskap, så det är ju ytterst viktigt att de trivs och 

har det bra och tycker att det är kul att vara här liksom. Annars så tror jag inte att man gör ett bra 

jobb, om man inte tycker att det är kul att gå till jobbet (C1, 2013). 

4.1.6 Synpunkter på förbättring av den interna kommunikationen 

På frågan om det förekommer och finns utrymme för feedback inom organisationen är chefer 

ense om att medarbetarna sällan ger feedback. ”Det finns ju inget forum egentligen för att få 

feedback, men det kan väl vara någon spontan kommentar på något man nämner vid något 

tillfälle eller så. Mer än så är det väl inte” (C4, 2013). De menar på att feedback inom deras 

bransch inte förekommer och att alla medarbetare är olika, vilket resulterar i att vissa ger 

feedback mer än andra. En annan mellanchef menar att det är viktigt att oftare stämma av med 

medarbetarna i mindre möten hur de tycker och tänker kring projekt eller om de har några 

funderingar kring något. 

Jag vet inte hur de andra avdelningarna jobbar, men jag tycker att det är viktigt att man i små 

korta avstämningar med varje person i teamet och inte tar allt på måndagsmötet för alla kanske 
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inte känner sig bekväma med att ta upp idéer där. Många har jättebra åsikter och tankar men som 

helst inte delar det i den typen av forum (C3, 2013). 

Något cheferna också är ense om är att det är högt i tak på båda företagen. En chef menar att: 

“De flesta här är ganska raka. Det här känns jättebra. Jag tycker att de flesta här säger vad de 

tycker tänker och känner. Det är ganska öppet och högt i tak. Det uppskattas om man säger 

vad man tycker” (C3, 2013). Även om feedback från medarbetarna uppfattas som bristande 

menar en av cheferna ändå att alla anställda får möjlighet att vara delaktiga när det sker 

förändringar eller när något nytt kommuniceras ut, vilket är ett sätt att ge feedback. 

Respondenten menar att: 

Men ändå att man kan få vara delaktig i det som händer som kommer att påverka. Och hela 

företaget bygger ju på personalen, alltså deras kunskap, så det är ju ytterst viktigt att de trivs och 

har det bra och tycker att det är kul att vara här liksom. Annars så tror jag inte att man gör ett bra 

jobb, om man inte tycker att det är kul att gå till jobbet (C1, 2013). 

4.2 Medarbetarnas uppfattning 

4.2.1 Förändring och förändringskommunikation 

På frågan om det förekommer och finns utrymme för feedback inom organisationen är chefer 

ense om att medarbetarna sällan ger feedback. ”Det finns ju inget forum egentligen för att få 

feedback, men det kan väl vara någon spontan kommentar på något man nämner vid något 

tillfälle eller så. Mer än så är det väl inte” (C4, 2013). De menar på att feedback inom deras 

bransch inte förekommer och att alla medarbetare är olika, vilket resulterar i att vissa ger 

feedback mer än andra. En annan mellanchef menar att det är viktigt att oftare stämma av med 

medarbetarna i mindre möten hur de tycker och tänker kring projekt eller om de har några 

funderingar kring något. 

Jag vet inte hur de andra avdelningarna jobbar, men jag tycker att det är viktigt att man i små 

korta avstämningar med varje person i teamet och inte tar allt på måndagsmötet för alla kanske 

inte känner sig bekväma med att ta upp idéer där. Många har jättebra åsikter och tankar men som 

helst inte delar det i den typen av forum (C3, 2013). 

Något cheferna också är ense om är att det är högt i tak på båda företagen. En chef menar att: 

“De flesta här är ganska raka. Det här känns jättebra. Jag tycker att de flesta här säger vad de 
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tycker tänker och känner. Det är ganska öppet och högt i tak. Det uppskattas om man säger 

vad man tycker” (C3, 2013). Även om feedback från medarbetarna uppfattas som bristande 

menar en av cheferna ändå att alla anställda får möjlighet att vara delaktiga när det sker 

förändringar eller när något nytt kommuniceras ut, vilket är ett sätt att ge feedback. 

Respondenten menar att: 

Men ändå att man kan få vara delaktig i det som händer som kommer att påverka. Och hela 

företaget bygger ju på personalen, alltså deras kunskap, så det är ju ytterst viktigt att de trivs och 

har det bra och tycker att det är kul att vara här liksom. Annars så tror jag inte att man gör ett bra 

jobb, om man inte tycker att det är kul att gå till jobbet (C1, 2013). 

4.2.2 Ryktesspridning, oro och motstånd 

Medarbetarna är i stort sett överens om att det har förekommit en del ryktesspridning på 

arbetsplatsen och att en del har känt på sig att någonting är på gång under en relativt lång tid. 

Markant visade det sig vara kvinnliga medarbetare som uppfattade att det förekom mer 

ryktesspridning på arbetsplatsen än vad manliga medarbetare gjorde. “Det tror jag säkert att 

det har varit, absolut. Det har väl säkert funnits det ett tag. Man känner ju av på ett 

företagsklimat om något är på väg att hända. Framförallt när man inte är så stora. Vi är inte så 

jättemånga” (M5, 2013). En annan menar att det uppstod en ryktesspridning på grund av 

onödiga misstag och att misstag ofta ligger till grund för läckage av information vilket skapar 

möjligheter för ryktesspridning och onödigt prat bakom ryggen. En annan medarbetare 

berättade också att han hade haft på känn att någonting var på gång och hade frågat en av 

cheferna rakt ut, men hade då fått svaret nej ingenting är på gång. 

Det var någon som hade glömt ett papper i en skrivare från början, det började så. Då var det 

någon som drog slutsatser. Sedan så satt delägaren som ska avgå i soffan i en och en halv månad 

och jobbade istället för att sitta på en kontorsplats, då började det väl gå lite rykten och sådär 

(M5, 2013). 

Andra medarbetare menar att de inte har hört så mycket kring förändringen innan 

offentliggörandet av förändringen, och att det kanske går rykten i vissa kretsar men inte hos 

alla team och avdelningar på företagen. En annan uttryckte att: ”Man sitter där man sitter och 

ibland hör man saker man inte ska höra. Alla visste väl om det internt men man kunde inte gå 

ut med det innan bläcket hade torkat på vissa papper” (M1, 2013). En av medarbetarna 
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menade också att det finns en uttalad regel på båda företagen som säger att det inte ska tisslas 

och tasslas bakom ryggen, utan att det finns en regelbok som explicit säger att saker och ting 

ska diskuteras öppet mellan berörda parter och att det ska vara en organisationskultur där det 

är högt i tak och där alla ska få komma tills tals. Medarbetarna är ense om att det är en 

intressant förändring som sker och ingen av dem har upplevt att någon av medarbetarna skulle 

ha varit missnöjd eller ha försökt motarbeta förändringsprocessen. 

4.2.3 Feedback 

Medarbetarna är i stort sett överens om att det har förekommit en del ryktesspridning på 

arbetsplatsen och att en del har känt på sig att någonting är på gång under en relativt lång tid. 

Markant visade det sig vara kvinnliga medarbetare som uppfattade att det förekom mer 

ryktesspridning på arbetsplatsen än vad manliga medarbetare gjorde. “Det tror jag säkert att 

det har varit, absolut. Det har väl säkert funnits det ett tag. Man känner ju av på ett 

företagsklimat om något är på väg att hända. Framförallt när man inte är så stora. Vi är inte så 

jättemånga” (M5, 2013). En annan menar att det uppstod en ryktesspridning på grund av 

onödiga misstag och att misstag ofta ligger till grund för läckage av information vilket skapar 

möjligheter för ryktesspridning och onödigt prat bakom ryggen. En annan medarbetare 

berättade också att han hade haft på känn att någonting var på gång och hade frågat en av 

cheferna rakt ut, men hade då fått svaret nej ingenting är på gång. 

Det var någon som hade glömt ett papper i en skrivare från början, det började så. Då var det 

någon som drog slutsatser. Sedan så satt delägaren som ska avgå i soffan i en och en halv månad 

och jobbade istället för att sitta på en kontorsplats, då började det väl gå lite rykten och sådär 

(M5, 2013). 

Andra medarbetare menar att de inte har hört så mycket kring förändringen innan 

offentliggörandet av förändringen, och att det kanske går rykten i vissa kretsar men inte hos 

alla team och avdelningar på företagen. En annan uttryckte att: ”Man sitter där man sitter och 

ibland hör man saker man inte ska höra. Alla visste väl om det internt men man kunde inte gå 

ut med det innan bläcket hade torkat på vissa papper” (M1, 2013). En av medarbetarna 

menade också att det finns en uttalad regel på båda företagen som säger att det inte ska tisslas 

och tasslas bakom ryggen, utan att det finns en regelbok som explicit säger att saker och ting 

ska diskuteras öppet mellan berörda parter och att det ska vara en organisationskultur där det 

är högt i tak och där alla ska få komma tills tals. Medarbetarna är ense om att det är en 



	   37	  

intressant förändring som sker och ingen av dem har upplevt att någon av medarbetarna skulle 

ha varit missnöjd eller ha försökt motarbeta förändringsprocessen. 

4.2.4 Synpunkter på förbättring av den interna kommunikationen 

Medarbetarnas uppfattning om den interna kommunikationen är att den, förutom på de 

ordinarie måndagsmötena, främst sker via mail-konversationer. “Framförallt mail och 

kalendern har en viktig del, att man synkar, vi har tajta scheman och möten som man ska 

stämma av med de andra att det funkar. Sen är det mycket över skrivbord också, vi sitter ju så 

nära. Det handlar om att prioritera, att ta med rätt människor på rätt möten“ (M5, 2013). 

Några av de andra medarbetarna menar att vissa saker som ska kommuniceras ut bör 

kommuniceras ut genom fler kanaler. Exempelvis bör viss information kommuniceras ut både 

på möte och i mail, i fall att inte alla var närvarande vid mötet så ska samtliga kunna ta del av 

informationen. 

Där finns det mer att önska. Intern kommunikation är inte jättesvårt. Oftast handlar det om när 

man är flera, att nu är vi ju 40 ungefär, då kan man inte bara ha ett möte och berätta det för då är 

inte alla där, då är många ute på möte och sådär. Och har man inte fått reda på det då får man höra 

det ryktesvägar. Utan då ska det vara både ett möte och det ska mailas ut så alla får reda på det 

(M1, 2013). 

Många av medarbetarna anser att de helst skickar mail till varandra men att det också är 

enkelt att gå förbi varandras skrivbord och stämma av med varandra i och med att de sitter så 

pass nära varandra. En respondent berättar att det ibland känns lämpligt att maila personen 

först innan denne går över till personens skrivbord, för att försäkra sig att hon/han inte stör 

och för att dubbelkolla att personen inte är upptagen. Samtliga medarbetare anser att den 

interna kommunikationen behöver förbättras och framförallt när det är oväntad information i 

form av förändringen som kommuniceras ut. De anser att mötet innan middagen var en lyckad 

tid för att meddela förändringen men att det redan då hade krävts mer information angående 

hur det kommer att förändra deras dagliga rutiner och hur det kommer att bli i framtiden på 

företagen. “Det är inte heller jättetydligt kommunicerat hur det kommer vara i framtiden” 

(M1, 2013). En annan medarbetare menar också på att det skulle vara bra om det kunde sättas 

in fler möten av generell karaktär för att prata om riktning och mål tydligare för att försäkra 

sig om att alla arbetar i samma riktning. 
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Jag tror att det här med att hålla ihop gänget och prata om riktning, mål och vision att ha det lite 

tätare skulle gynna oss. För det som är nu när alla springer och jobbar och genererar projekt och 

lönsamhet så behövs det ju inte förändras. Om alla mår bra och gör det då behövs ingen större 

förändring, men då kanske inte alla drar i samma riktning, utan alla gör det som de är duktiga på. 

Då kan det behövas någonting som stämmer av att alla ligger på samma linjer (M2, 2013). 

Mer generellt ser vissa medarbetare att den viktigaste informationen bör tas upp på möten 

face-to-face, men att man även mailar ut det man kom fram till på mötet i ett mail så att andra 

medarbetare kan ta del av informationen om så efterfrågas. En medarbetare Annan 

information som inte är lika central tycker flera medarbetare räcker med att kommunicera ut 

via mail. Andra medarbetare menar att det behövs hållas fler samlade och sammansvetsade 

möten i olika mindre grupper än att bara ha ett måndagsmöte. Detta för att de anser att mycket 

informationsutbyte sker över skrivbordet, och att dessa möten behövs då företagen konstant 

växer och att de skulle främja och stärka organisationskulturen. “Vi kommer komma till en 

brytpunkt där vi blir så många att vi inte kan ha gemensamma möten på ett vettigt sätt, vi har 

börjat delat upp så att de olika projektgrupperna har egna möten. Det kommer bli en stor 

förändring i framtiden. Tror att kittet kommer gå lite förlorad om vi inte har kulturen mellan 

oss“ (M6, 2013). 

I detta kapitel har undersökningens resultat presenterats och vi har lärt oss att cheferna och 

medarbetarna uppfattar och tolkar förändringen på olika sätt. Vidare visar resultatet att 

cheferna interagerar med medarbetarna och låter dem påverka och ge feedback, om de själva 

vill, på förändringsprocessen samt att det förekommer en del ryktesspridning vilket bidrar till 

en vis oro på företaget. Däremot existerar knappt stress och motstånd för förändringen inom 

företagen. Resultatet visar också att studiens förändringsprocess delas in i två parallella 

förändringsprocesser då vissa medarbetare fick veta om förändringen före de övriga 

medarbetarna och att de fick vara med och planera hur de skulle kommunicera ut 

förändringen till dem. Dessa resultat tolkas utifrån uppsatsens teoretiska ramverk för att 

urskilja likheter och skillnader i faserna samt för att kunna urskilja information som vidare 

kan diskuteras i uppsatsens sista kapitel och som kan bidra till forskningen och perspektivet 

på förändringskommunikation. Tolkningen kommer att presenteras i nästa kapitel som är 

uppsatsens analyskapitel. 
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5. Analys 

I följande kapitel presenteras en analys innehållande en jämförelse mellan de två olika 

uppfattningarna från resultatkapitlet som tolkas och jämförs utifrån de valda huvudteorierna 

för denna uppsats. 

5.1 Förändringsprocessen och förändringskommunikationen 

5.1.1 Förarbete och planering 

Det finns en markant skillnad mellan undersökningens förändring och en av huvudteoriernas 

redogörelse av förändringsprocesser som är viktigt att redogöra innan analys och tolkning 

presenteras. Utifrån Johansson & Heides (2008) teorier om förändringsprocesser inleds 

förändringsmodellen med en analysfas. Teorin utgår från att en utlösande faktor skapar ett 

behov av förändring, vilket i vår studie är att en av delägarna ska avgå. Däremot menar 

författarna också att det i den första fasen - analysfasen, inte är bestämt huruvida en 

förändring ska ske eller genomföras, utan att det i denna fas enbart diskuteras om en 

förändring skall genomföras eller ej. Detta samspelar inte med den förändring som undersökts 

i denna uppsats. Studiens resultat visar att förändringsprojektet stod inför en förändring 

oavsett vare sig de ville det eller ej, vilket således gör att själva beslutsfattandet om 

förändringen inte går att analysera men däremot hur planeringen och förarbetet innan själva 

offentliggörandet går att analysera.  

I Lewins (1951) upptiningsfas bör medarbetare tinas upp genom att motivera dem inför de 

förändringar som kommer att genomföras. Detta liknas vid det som cheferna i 

förändringsprojektet också gjorde genom informationsmötet där informationen delades ut 

men istället för att genomdriva en process där alla medarbetare blev informerade om 

förändringen samtidigt, fick vissa medarbetare redan innan förändringen informationen om 

den, och då i huvudsak de som kommer att få en ny arbetsroll med chefsposition i och med 

denna. Denna process även kan liknas med Johansson & Heides (2008) förankringsfas och till 

viss del med Lewins (1951) förändringsfas med skillnaden att också vissa medarbetare fick 

delta i denna fas och inte enbart ledningen i företagen som teorierna förespråkar. Skillnaden 

med detta tillvägagångssätt är att de nya cheferna fick tid till att bearbeta den nya arbetsrollen 

som förändringen skulle innebära för dem, och har kunnat ha en dialog med de övriga 
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etablerade cheferna för vad denna förändring betyder för dem innan de resterande 

medarbetarna i förändringsprojektet blev informerade. Erikson (2011) har utformat fyra risker 

med förändringskommunikation och menar att en av dem är att chefer inte tänker på att 

mellanchefer också är medarbetare. Utifrån vårt resultat torde chefernas agerande att 

informera de nya mellancheferna innan alla andra informerades vara ett tillvägagångssätt att 

reducera negativa risker i kommunikationsprocessen. Mot bakgrund av förankringsfasen och 

förändringsfasen pekar vårt resultat på att cheferna ville få feedback och åsikter av vissa 

medarbetare innan de offentliggjorde förändringen. Detta menar Johansson & Heide (2008) är 

en viktig faktor till en lyckad förändringsprocess och som de ytterligare menar inte är vanligt 

förekommande då chefer inte vill oroa medarbetarna i onödan ifall förändringen i slutändan 

inte skulle genomföras.  

Dock visade resultatet att detta tillvägagångssätt ökade risken för onödigt läckage av 

information när offentliggörandet delades upp i delar och informeras till olika medarbetare i 

olika tidsfaser. Bland de övriga medarbetare som inte blev informerade i det tidigare stadiet 

började vissa märka av att något var på gång, vilket ledde till att det skapades viss 

ryktesspridning och osäkerhet hos de övriga medarbetarna. Ett exempel på detta är när en av 

de anställda hittade ett papper i företagets skrivare innehållandes information som behandlade 

förändringen, lång tid före själva offentliggörandet. Detta scenario kan kopplas samman med 

det Johansson & Heide (2008) menar att chefer under förändringar har svårt att dela ut 

information därför att det är en komplex och unik situation, samt det som Dolphin (2005) 

menar att tillvägagångssättet att kommunicera ut förändringsprocesser både kan hindra och 

hjälpa förändringsarbetet och hur medarbetarna tar till sig den. 

Ytterligare pekar vårt resultat på att de olika förändringsfaserna som Johansson & Heide 

(2008) och Lewin (1951) tar upp, existerar samtidigt i undersökningens förändringsprocess. I 

Lewins (1951) förändringsfas redogörs för beslutet som har fattats och ger utrymme för 

dialog hos medarbetarna. Återkopplat till förändringsprocessen denna studie undersöker 

liknar dessa faser varandra.  Cheferna förberedde ett extra insatt möte med tillhörande A&Q, 

då utrymme för dialog och frågor fanns då en av cheferna trodde att medarbetarnas 

uppfattningar skulle kunna delas in i olika faser som denne benämnde som en chockfas, 

ilskefas, frustrationsfas och sedan en frågefas och ansåg att det var viktigt att kunna besvara 

medarbetarnas frågor direkt vid det insatta mötet (C6, 2013). Eftersom de nya mellancheferna 

fick reda på förändringen innan övriga medarbetare informerades, kan deras situation liknas 
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som en del av Johansson & Heides (2008) genomförandefas, samt Lewins (1951) 

återfrysningsfas. Detta då förändringen har börjat implementeras och realiserats för dem, och 

att de för första gången praktiskt jobbar i sina nya arbetsroller. Dock har mellancheferna inte 

kunnat arbeta in nya rutiner till fullo då de övriga medarbetarna inte har varit informerade. I 

denna fas är det viktigt att chefer arbetar med att hålla igång engagemanget hos medarbetarna 

samt att upprepa och konkretisera förändringens syfte och hur den kommer att påverka 

medarbetarna (Johansson & Heide, 2008). Således innebär det att de övriga medarbetarna är i 

Johansson & Heides (2008) förankringsfas eller Lewins (1951) upptiningsfas, medan de nya 

mellancheferna redan är i genomförandefasen och påbörjat återinfrysningsfasen. Johansson & 

Heide (2008) menar att det i genomförandefasen kan hända att chefer kan släppa förändringen 

och gå vidare till ett nytt projekt, och menar därför att det är extra viktigt att de inte släpper 

sitt engagemang för hur förändringen implementeras hos övriga medarbetare. Våra resultat 

pekar mot att cheferna inte kommer att släppa engagemanget för förändringen hos 

medarbetarna. 

5.1.2 Offentliggörandet av förändringen 

Offentliggörandet av förändringen till övriga medarbetare skedde vid ett extrainsatt möte en 

dag som inte förknippas med vanliga rutinmöten, exempelvis måndagsmöte, vilket var på 

kvällen strax innan syskonbolaget hade planerat att de skulle gå ut och äta middag 

tillsammans. Denna del av processen kan liknas med Johansson och Heides (2008) 

förankringsfas som innebär att det är då huvudfokus på själva genomförandet av förändringen 

sker och också då det bör ges störst utrymme för dialog och delaktighet med medarbetarna. 

Författarna menar ytterligare att det är viktigt att cheferna lyssnar på medarbetarnas 

synpunkter och reaktioner för att ta till sig argument och åsikter som kan förbättra själva 

förändringsarbetet (Johansson & Heide, 2008). Våra resultat visar att cheferna, när de 

offentliggjorde förändringen, var öppna för dialog med sina medarbetare, då de innan det 

extrainsatta mötet suttit i planeringsmöten och gjort en så kallad Q and A, där de försökte 

förutspå vilka frågor som skulle kunna dyka upp så att de hade bra svar och kunde besvara 

dem. De ansåg även att det var viktigt att delägaren själv skulle informera och svara på 

frågorna angående beslutet att avgå för att medarbetarna skulle få så konkret och ärlig 

information som möjligt. Cheferna menade ytterligare att det var bra att informera om 

förändringen innan den gemensamma middagen eftersom de trodde att det skulle bli en 

avslappnad situation då de tillsammans skulle kunna sitta och diskutera och prata om vad 
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förändringen kommer att innebära. Med återkoppling till både Johansson och Heides (2008) 

förankringsfas och Lewins (1951) förändringsfas, är det större sannolikhet att förändringen 

blir lyckad om medarbetarna aktivt har fått medverka och ge synpunkter i planeringen innan 

genomförandet av förändringen sker då det i denna fas uppkommer nya beteenden och 

attityder hos medarbetarna. 

I samspel med båda huvudteorier medförde förändringen att nya strukturer och nya poster 

uppkom på företaget. Teoriförfattarna menar också att cheferna har till uppdrag att sovra ut 

information som skapar ett sammanhang och mening för medarbetarna så att samtliga förstår 

syftet med förändringen och kan realisera den (Johansson & Heide, 2008 & Lewin, 1951). 

Vårt resultat visar att cheferna har planerat och resonerat kring vilken metod som är den bästa 

för att informera medarbetarna om förändringen. Metodvalet är viktigt då förståelse för syftet 

med förändringen är en avgörande faktor för hur medarbetare ska ta till sig den samt att det 

påverkar utfallet av den (Johansson & Heide, 2008). Vårt resultat visar samtidigt utifrån 

svaren från medarbetarna att uppfattningen huruvida förändringen informerades ut effektivt 

skiljer sig åt gentemot chefernas uppfattning. Medarbetarna ansåg att det var positivt att 

cheferna kallade in till ett extramöte, men ansåg att det hade behövts ytterligare information 

om vad förändringen skulle innebära för dem och vad som komma skall i framtiden på 

företaget. Utifrån det Johansson & Heide (2008) beskriver i sitt förändringshjul att i 

genomförandefasen önskar medarbetare ofta ytterligare information genom, något för dem, 

vardagligt forum eller kommunikationskanal som används ofta. Vilket samspelar med vårt 

resultat då de önskade få det via mail då det är deras vardagliga kommunikationskanal.   

Utifrån chefernas svar menade de att de nya mellancheferna tillsammans med medarbetarna 

successivt ska diskutera och komma fram till hur förändringen kommer att påverka dem på 

gruppnivå i framtiden. Vårt resultat visade även att medarbetarna ansåg att många andra 

medarbetare som inte närvarade vid mötet fick ta reda på informationen om förändringen 

själva, vilket kunde leda till missförstånd kring själva förändringen. Mot bakgrund av 

Johansson & Heides (2008) förankringsfas torde cheferna ha behövt informera medarbetarna 

ytterligare, då författarna menar att det är viktigt att cheferna skapar ett budskap med 

förklaringar på varför, vad och hur förändringen kommer påverka dem på en 

organisationsnivå, gruppnivå samt på individnivå. Författarna menar ytterligare att vara 

konkret och redogöra dimensionerna av förändringen är fördelaktigt för att minska faktorer 

som ryktesspridning och motstånd hos medarbetarna (Johansson & Heide, 2008). 
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5.2 Ryktesspridning, oro och motstånd 

Vårt resultat från intervjuerna i förändringsprojektet visade att cheferna har försökt att vara 

tysta om förändringen som ska ske, trots att vissa medarbetare har frågat sin chef om det är 

något som är på gång, så har chefen svarat nej. Medarbetarna menade att det till viss del 

förekommer ryktesspridning på företagen och att flertalet medarbetare tagit del av någon sorts 

information om att en av delägarna skulle sluta, trots att det inte än har uttalats från ledningen 

eller mellancheferna. Andra medarbetare menar att de inte har hört så mycket kring 

förändringen innan offentliggörandet, och att det kanske går rykten i vissa kretsar men inte 

hos alla team och avdelningar på företagen. Johansson och Heide (2008) menar att bristande 

information och oklara mål om vad som ska ske kan skapa stor osäkerhet bland medarbetare 

och kan därmed också bidra till att medarbetarna skapar sin egen information, genom 

ryktesspridning. Detta resonemang samspelar med vad en av cheferna menade att om det 

förekommer bristande informationen så skapar medarbetare en egen historia via 

ryktesspridning, som ibland inte stämmer överens med hur situationen är i verkligheten. 

Förståelsen för förändringen är övergripande positiv bland medarbetarna trots att några av 

dem nämnde att det saknades mål och riktlinjer för hur framtiden skulle bli på företaget och 

att de därför var de lite oroliga för deras egen arbetsroll. Detta kan kopplas samman med 

Eriksons (2011) framtagna risker med förändringskommunikation, att det ofta förekommer 

bristande information om varför en förändring ska ske samt vilka mål och visioner 

förändringen innebär. Ytterligare samspelar vårt resultat med det Cornelissen (2011) menar 

att bristande kommunikation tenderar att skapa oro eller ryktesspridning bland medarbetarna. 

En av cheferna menar att folk pratar mer med varandra än vad man som chef tror och att 

faktorn att alla sitter i ett öppet kontorslandskap öppnar upp för möjligheterna att tjuvlyssna 

vilket bidrog till att många medarbetare fick reda på förändringen innan den informerades ut. 

Vårt resultat visar också att medarbetarna har känt på sig att något är på gång under en relativt 

lång tidsperiod och menar ytterligare att ryktesspridningen startades på grund av misstag 

vilket gjorde att informationen läckte. Att det uppstod ryktesspridning och oro bland 

medarbetarna kan kopplas samman med det Erikson (2011) menar att bristande information 

om vad som kommer att ske i framtiden skapar osäkerhet bland medarbetarna. Både cheferna 

och medarbetarna menar att förändringen inte har gett upphov till någon form utav motstånd, 

då båda parter menar att förändringen kommer att ske oavsett vad de tycker och att 

förändringen på så sätt är oundviklig. Mot bakgrund att förändringsprocesser rubbar vanor 
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och rutiner vilket skapar osäkerhet och kan skapa motstånd (Erikson, 2011), visar vårt resultat 

tydligt att motstånd således inte förekommer i den undersökta förändringsprocessen. 

5.3 Feedback  

Erhållet resultat visar att det finns en viss öppenhet och möjlighet till dialog, vilket Johansson 

& Heide (2008) menar är en av de viktigaste förutsättningarna för att en förändring ska kunna 

vara genomförbar. De menar ytterligare att det är viktigt att det finns en öppenhet och ett 

tillfälle för samtal och interaktion genom hela förändringsprocessen, vilket våra resultat visar 

sig vara en tudelad uppfattning. Cheferna har olika uppfattningar vad gäller möjligheter till 

feedback på företagen. Vissa menar att möjligheterna finns men att medarbetarna sällan ger 

dem feedback, vilket de saknar och vill ta emot oftare. Cheferna anser också att medarbetarna 

har fått möjlighet att vara delaktiga när det sker förändringar, vilket de klassar som ett sätt att 

ge feedback men också att alla kanske inte känner att de vill ställa frågor i det forumet som 

förändringen annonserades i, utan istället hellre vill få möjlighet till att ge feedback i enrum 

med en chef eller annan medarbetare. En annan menar att det inte finns något forum för 

feedback på företagen och menar ytterligare att det sällan förekommer i deras bransch. 

Medarbetarna å andra sidan uppfattar att det förekommer mycket lite utrymme för feedback 

och att man jobbar istället för att ifrågasätta, vilket inte öppnar upp för dialog mellan chefer 

och medarbetare. En viktig del som Johansson & Heide tar upp i deras forskning är att det 

också är viktigt att medarbetarna själva tar initiativ för att få fram sina synpunkter till 

cheferna för att bidra till att genomförandet av förändringen genomförs så effektivt som 

möjligt. 

En faktor som både chefer och medarbetare är överens om är att behovet av att ge feedback 

sker på individnivå och att alla människor är olika, vilket således resulterar i att vissa ger mer 

feedback än andra. Cheferna tycker att det är viktigt att prata med medarbetarna i mindre 

grupper för att alla ska ha möjlighet att ge sina synpunkter och åsikter. Medarbetarna anser att 

det är lättare att ge feedback om man har jobbat ett tag på företagen och menar ytterligare att 

det kan finnas viss rädsla för att tala med sin chef om man som anställd har negativa 

synpunkter eller uppfattning. Vilket som följd kan leda till att man väljer att inte ge feedback 

till chefen. Våra resultat visar ytterligare att båda grupperna i stor mån ändå uppfattar att det 

är högt i tak på företagen men att tillfällena för att säga vad man tycker ter sig olika från 

situation till situation. Mot bakgrund av Eriksons (2011) fyra framtagna orsaker till bristande 
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internkommunikation vid förändringsprocesser, samspelar inte vårt resultat med hans tredje 

orsak att toppstyrd information skapar få möjligheter för dialog och interaktion. Även om 

båda grupperna menar att det förekommer för lite feedback på båda företagen finns 

fortfarande möjligheten till det, men att initiativtagandet ligger hos varje enskild individ. 

5.4 Synpunkter på den interna kommunikationen  

Intern kommunikation enligt Heide, Johansson & Simonsson (2012) innefattar både den 

formella och den informella kommunikationen inom en organisation. Den interna 

kommunikationen skapas därmed genom att de anställda interagerar med varandra genom 

olika medium och kanaler. På båda företagen som vår undersökning baseras på, sker den 

interna kommunikationen via samma kommunikationskanaler och på samma 

tillvägagångssätt. Både chefer och medarbetare är överens om att de tre främsta kanalerna, där 

information kommuniceras ut till de anställda, är på deras gemensamma måndagsmöten, via 

mail eller face-to-face. Uppfattningarna skiljer sig däremot om vilken kanal som är viktigast 

och mest effektiv, både inom de två olika företagen och mellan cheferna och medarbetarna. 

Cheferna menar att de föredrar kommunikation face-to-face framför mail-konversationer, men 

att det är mailen som används flitigast på båda företagen. De skulle hellre önska att fysisk 

interaktion ska få mer utrymme i framtiden, då det är lättare att uttrycka sig när man träffas än 

via mail. De menar ytterligare att mail-konversationer ökar risken för missförstånd. Många av 

cheferna anser också att möten är bra att ha men att de skulle behövas omstruktureras så som 

att möten hålls när det verkligen behövs istället för att hålla dem bara för att det är en befintlig 

rutin på företagen. Medarbetarna samtycker med cheferna att kommunikationen främst sker 

via mail-konversationer, men att de vill se mer fysisk interaktion i 

kommunikationsprocesserna samt att fler möten ska hållas när det är viktig eller oväntad 

information i form av förändringsprocesser som ska kommuniceras ut. Detta för att 

medarbetarna vill ha mer konkret information angående hur deras dagliga rutiner kommer att 

förändras men även för att de lättare tillsammans ska kunna diskutera hur förändringen 

kommer att påverka dem i framtiden. 

Vårt resultat visar att medarbetarna önskar fler mindre möten eller korta personliga samtal där 

de kan uppdatera varandra om vad som sker i företaget. De flesta medarbetare tycker att det är 

enkelt att gå över till personen de behöver prata med och att mindre möten då skulle 

underlätta för kommunikationen. Samtliga respondenter är eniga om att måndagsmötena är en 
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bra kommunikationskanal men i och med att bolagen växer tror de att det i framtiden kommer 

krävas ett annat sätt då det förmodligen blir fler anställda på företagen. En av medarbetarna 

menar ytterligare att mindre möten är bra att hålla för att prata om riktning och mål för att 

som chef lättare kunna försäkra sig om att alla förstår förändringen och arbetar i samma 

riktning. Medarbetaren menar ytterligare att det kan vara bra att upprepa informationen i ett 

mail så att de som inte kan närvara på mötena kan ta del av informationen, vilket samspelar 

med det Johansson & Heide menar på att det är viktigt att upprepa förändringen och att göra 

det via en kommunikationskanal som medarbetarna brukar få information genom.  

Mot bakgrund av resultatet av företagens kommunikation vid förändringsprocessen samspelar 

den med den modernare synen att kommunikation är dubbelriktad och öppnar upp för dialog 

och interaktion, där sändaren kodar in ett budskap i ett bestämt medium som i detta fall var på 

ett extrainsatt möte, där sedan medarbetarna och mottagaren tolkar och avkodar informationen 

utifrån dennes egen referensvärld (Larsson, 2001). Resultatet pekar således också på att 

kommunikationen inte enbart ses som ett överföringssätt av information vilket Claude 

Shannon och Warren Weavers (1949) sändare-mottagare-modellen förespråkar (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2005). 

I detta kapitel har vi lärt oss att studiens resultat både samspelar och skiljer sig utifrån 

teoriernas faser och att samma förändringsprocess tolkas olika utifrån om individen är sändare 

eller mottagare av informationen i förändringsprocessen. Denna tolkning och aspekter av 

likheterna och skillnaderna medför att slutsatser och diskussionsämnen har uppkommit som 

vidare presenteras i uppsatsens diskussionskapitel där även uppsatsens frågeställningar och 

syfte kommer att besvaras.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt summeras uppsatsens syfte, frågeställning och teoretiska ram med 

undersökningens resultat. Därefter diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning och 

uppsatsens slutsatser presenteras löpande i avsnittet. Slutligen presenteras två avsnitt som är 

kritik av studien samt förslag på vidare forskning kring forskningsämnet.      

6.1 Diskussion och Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur chefer kommunicerar ut en förändring till 

övriga medarbetare i ett förändringsprojekt. Studien ämnade undersöka hur cheferna 

förmedlade förändringen, hur de trodde att medarbetarna uppfattade 

förändringskommunikationen samt jämföra det med hur medarbetarna egentligen uppfattade 

och tog till sig den. Vidare syftade studien undersöka och diskutera huruvida teoretiska 

modeller för förändringskommunikation till fullo går att applicera på förändringsprocesser, 

samt se om studiens förändringsprojekt skiljde sig eller visade på att modellerna går att 

vidareutveckla eller kombineras. Frågeställningarna som undersökningen baserades på var 

således: Hur kommunicerar chefer i ett förändringsprojekt ut en förändring till sina 

medarbetare? Hur tror cheferna att medarbetarna uppfattar informationen om förändringen? 

Hur uppfattar medarbetarna förmedlingen av informationen om förändringen? Hur skiljer sig, 

respektive stämmer, förändringsprocessen gentemot tidigare forsknings framtagna 

förändringsmodeller? 

Undersökningen genomfördes genom kvalitativa samtalsintervjuer med både chefer och 

medarbetare för att få reda på deras åsikter och uppfattningar om förändringen. Totalt 

intervjuades tolv respondenter där sex av dessa var chefer och sex personer var medarbetare. 

Inom varje grupp var hälften kvinnor och hälften män. Intervjuerna genomfördes i företagens 

lokaler och intervjufrågorna delades upp i två olika intervjuguider – en till cheferna och en till 

medarbetarna. Resultaten från intervjuerna jämfördes sedan med varandra och tolkades 

utifrån valt teoretiskt ramverk för uppsatsen. 

Ett av studiens huvudresultat visade att cheferna uppfattade att offentliggörandet av 

förändringen genomfördes på ett effektivt sätt och att medarbetare efteråt haft möjlighet, om 

de själva vill, att ge feedback, synpunkter och även kunnat ställa frågor. Cheferna ansåg även 

att de förmedlade förändringen på det mest effektiva tänkbara sättet i och med att de noga 
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hade planerat hur de skulle informera ut den och valde att informera medarbetarna face-to-

face. Detta då de ansåg att planeringen innan offentliggörandet skulle reducera eventuella 

missöden eller frågetecken som skulle kunna uppstå hos medarbetarna. Resultatet visade att 

ett extrainsatt möte kan betyda att cheferna tidigare har tänkt på hur den interna 

kommunikationen fungerar på företaget, då det utifrån intervjuerna med cheferna visade sig 

att de ansåg att kommunikationen i vanliga fall främst består av mail-konversationer och att 

samtliga ansåg att det behövdes implementeras mer kommunikation face-to-face.   

Innan själva förändringen tillkännagavs till medarbetarna valde cheferna att informera de 

medarbetare som skulle få nya arbetsroller som mellanchefer. Innan tillkännagivandet 

arbetades mellancheferna även in i sina roller för att de skulle bli naturliga gruppchefer till 

medarbetarna. Detta tillvägagångssätt anser vi har både sina fördelar och nackdelar. Å ena 

sidan är det positivt att de nya mellancheferna fick vara delaktiga och ge synpunkter i 

förändringsprocessen och i förändringskommunikationen, men å andra sidan innebar detta 

tillvägagångssätt att mellancheferna inte helt kunde realisera förändringen då deras 

medarbetare inte hade informerats än. Ytterligare är det positivt att både cheferna och 

mellancheferna inte kommer släppa förändringen och gå vidare till nya projekt då 

medarbetarna informeras vid olika tidpunkter, vilket är det som Johansson & Heide (2008) 

utifrån sina studier har kommit fram till är fördelaktigt för att förändringen ska implementeras 

hos övriga medarbetare. 

Vidare kan det ytterligare ifrågasättas om det inte hade varit mer effektivt att offentliggöra 

förändringen till samtliga medarbetare samtidigt än att dela upp tillkännagivandet? Detta på 

grund av att det förekom en viss ryktesspridning på företagen och vissa medarbetare redan 

hade fått reda på förändringen trots att de inte skulle det. Det kan ses som en effekt av att 

informationen till viss del var bristfällig och att det är svårt att endast informera vissa inom en 

organisation och inte alla samtidigt. Detta resonemang kan därför kopplas samman med att 

det Johansson & Heide (2008) menar att det är viktigt att kommunicera till medarbetare så 

fort en förändring kommer på tal, då de i sina studier har kommit fram till att medarbetare har 

mer koll än vad chefer oftast tror. Ytterligare kan det kopplas samman med det Dolphin 

(2005) menar att ineffektiva kommunikationsstrategier kan orsaka förvirring hos medarbetare 

då det är i denna process som de vill ha information medan cheferna har svårt att dela ut 

informationen. Med detta menar vi inte att vi anser undersökningens 
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förändringskommunikation var ineffektiv, utan menar mer på att den till viss del ökade 

möjligheterna för ryktesspridning på företagen. 

Studiens resultat visar att uppfattningen skiljde sig åt mellan hur chefer trodde att 

medarbetarna skulle ta till sig informationen gentemot hur medarbetarna faktiskt uppfattade 

den. Utifrån detta har vi dragit slutsatsen att individer uppfattar och tolkar förändringar olika 

utifrån deras egen referensvärld samt att informationen i vissa fall tolkades olika gentemot 

chefernas intentioner med informationen, vilket i sin tur komplicerar 

förändringskommunikationen. Vissa medarbetare var nöjda med att offentliggörandet av 

förändringen ägde rum på det extrainsatta mötet, medan andra ansåg att det hade behövts mer 

förtydligande information efter mötet. De ansåg även att det behövdes mer redogörande 

information och en lösning på vad som kommer att hända i framtiden i både mail och mer 

personliga samtal efter tillkännagivandet för att de lättare skulle sträva mot de nya riktlinjerna 

och kunna ta dem till sig. Detta för att öka förståelsen och reducera den ryktesspridning som 

förekom bland vissa team och mellan vissa medarbetare på båda företagen. Förståelsen och 

uppfattningen av själva förändringen var allomfattande positiv och vårt resultat pekar på att 

medarbetarna kände att de kunde ge feedback på förändringen. Utifrån detta har slutsatsen 

dragits att kommunikationen i förändringsprojektet samspelar den med den modernare synen 

att en organisation är dynamisk och att kommunikationen är dubbelriktad och öppnar upp för 

dialog och interaktion, samt att kommunikationen på företagen inte enbart ses som ett 

överföringssätt av information vilket Claude Shannon och Warren Weavers (1949) sändare-

mottagare-modellen förespråkar (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). 

Även om det förekom viss ryktesspridning samspelar resultatet inte med de resultat som 

Cornelissen (2011) kom fram till att bristfällig intern kommunikation vid 

förändringsprocesser kan tendera att skapa motstånd mot genomförandet av förändringen. 

Detta då ingen av våra respondenter ansåg att någon i förändringsprojektet var emot 

förändringen. Snarare ansåg de att det var tråkigt att en delägare sagt upp sig, samtidigt som 

de såg fram emot att någonting nytt skulle hända, vilket också var det som cheferna trodde att 

medarbetarna skulle anse om förändringen. En anledning till varför det inte uppkom något 

motstånd till förändringen kan bero på att delägaren skulle sluta oavsett om det skulle uppstå 

motstånd eller inte. Denna situation torde därför leda till att medarbetarna får göra det bästa 

av situationen och utifrån erhållet resultat hade medarbetarna den inställningen. 
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Ytterligare skillnader mellan studiens resultat, teorier och forskning är att de utgår från att 

chefer och ledning står inför ett aktivt val att genomföra en förändring. I denna studie var 

förändringen ett faktum då en av delägarna sade upp sig och ville sluta. De övriga cheferna 

kunde således inte fatta ett beslut ifall förändringen skulle ske eller inte, utan förändringen var 

oundviklig. Eftersom förändringen var ett faktum snarare än en diskuterbar utveckling blev 

det en annorlunda förändringsprocess och förändringskommunikation i jämförelse med valda 

teorier i denna uppsats. Detta resultat samspelar med Johansson & Heides (2008) resultat att 

förändringar inte liknar varandra och är unika samt att alla förändringsprocesser genomförs på 

olika sätt, vilket vi finner är intressant att diskutera. 

Forskningsresultatet visade att en av cheferna menade på att de trodde att det skulle finnas 

olika faser i hur medarbetarna tog till sig förändringen, och delade in dessa uppfattningar i 

chock, ilska och frågefaser. Detta tror vi kan ha påverkat deras planering inför 

tillkännagivandet hur de skulle informera medarbetarna genom att ha dessa i åtanke, då dessa 

faser skulle kunna ses som potentiella utmaningar från chefernas sida, vilket i sin tur 

samspelar med det Lewis (2007) menar att chefernas val av kommunikationsstrategi baseras 

på deras egna uppfattningar av förändringen. Detta torde bekräfta att organisationer hanterar 

förändringar olika och att förändringar, i samspel med resultat från tidigare forskning, är 

unika. 

En slutsats som dragits utifrån denna undersökning är att förändringsprocesser svårligen 

endast kan analyseras utifrån en teori eller föras in i en teoretisk modell då organisationer idag 

ser olika ut och varje förändring hanteras olika. Denna tolkning baseras på undersökningens 

resultat som visade att de valda teoriernas faser förkom parallellt i förändringsprocessen, där 

vissa medarbetare hade kommit längre in i faserna än vad andra medarbetare hade gjort. Detta 

medför att förändringsprocesser torde kunna jämföras utifrån flera olika förändringsmodeller 

eller att faserna från olika modeller kan blandas, då inte alla faser möjligtvis stämmer överens 

med den fasen förändringen genomgår utifrån en specifik förändringsmodell. 

Faserna i studiens förändringsprocess anser vi å ena sidan likna Lewins (1951) trestegsmodell 

då den till viss del går att applicera på studiens förändringsprocess, samt att förändringen är 

av en kortvarig karaktär som var avsiktlig att genomföra, vilket innebär att den ingår i Weick 

& Quinns (1999) klassificering av en episodisk förändring. Å andra sidan anser vi det 

intressant att diskutera huruvida en kortvarig och en avsiktlig förändring också kan klassas 

som en kontinuerlig förändring eller ingå i en organisation där kommunikationen utgår från 
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det tolkande perspektivet (Falkheimer & Heide, 2003; Heide, Johansson & Simonsson, 2005). 

Utifrån teorierna om en episodisk förändring i samverkan med Lewins (1951) trestegsmodell, 

så anses organisationen vara statisk. Som tidigare redogjorts i denna uppsats 

problemformulering, utgår vi från att en organisation är dynamisk, vilket även studiens 

undersökning bekräftar. Ytterligare bekräftar forskningsresultatet en kombination av 

toppstyrd och botten-upp-kommunikation vid förändringsprocessen då det är cheferna som 

har fattat de övergripande besluten om förändringen men som har låtit de nya mellancheferna 

vara med och diskutera hur förändringen skulle genomföras vidare, samt informeras ut till 

övriga medarbetare. Vidare har de övriga medarbetarna fått komma till tals och ge feedback 

om de vill, vilket således gör att kännetecknen för en kontinuerlig förändring blandas med 

känneteckna för den episodiska förändringen. Torde inte Lewins (1951) trestegsmodell då 

kunna appliceras på kontinuerliga förändringar där man utgår från att kommunikationen i 

organisationen är just dynamisk? Vidare påvisar studiens förändringsprocess och 

kommunikationsprocess att cheferna anser att interaktion är viktigt vilket gör att studiens 

förändringsprojekt kan återkopplas till CCO-perspektivet som menar att det är 

kommunikationen och interaktionen mellan medlemmarna i företaget som konstruerar 

organisationen. 

Utifrån detta drar vi slutsatsen, tillsammans med valda teorier och tidigare studier och 

forskning, att varje förändringssituation är unik och det att det finns svårigheter att 

kommunicera ut förändringar på grund av detta. Ytterligare medför det att Johansson & Heide 

(2008) och Lewins (1951) förändringsmodeller inte helt går att applicera på uppsatsens studie 

vilket bekräftar komplexiteten med förändringsprocesser, hur förändringar ska kommuniceras 

ut samt hur man teoretiskt ska kunna utforma en modell som kan appliceras på flera olika 

förändringar. 

6.1.1 Övergripande diskussion 

Utifrån våra resultat och i jämförelse med befintliga teorier, har vi dragit slutsatsen att 

forskningen om förändringsprocesser är komplex, och att det finns svårigheter med att studera 

och undersöka vad som är mest effektivt ur ett sändarperspektiv och ställa det i relation till 

mottagandet av den ur ett mottagarperspektiv. Med detta menar vi att det torde vara lättare att 

forska och resonera kring uppfattningen utifrån sändarens perspektiv då de har en enad 

uppfattning gentemot att studera mottagargruppens uppfattning, som uppfattar och tolkar 
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informationen olika. Med detta menar vi att sändarna av informationen innan 

tillkännagivandet har haft möjlighet att diskutera, kompromissa och resonera fram en enad 

åsikt om hur förändringen ska kommuniceras ut, vilket kan vara lättare och mer konkret att 

studera. Ytterligare kan resoneras kring om storleken på företag och antal anställda påverkar 

planeringen för hur chefer och ledning ska kommunicera ut en förändring till sina 

medarbetare. Det kan tänkas att det är svårare att informera förändringen i ett möte face-to-

face om det är många anställda. Det innebär således också att möjligheten för medarbetare att 

interagera, kunna ge synpunkter på förändringen samt att påverka utveckling av den, bör 

minska. Detta torde vidare kunna innebära att mer förvirring, oro, ryktesspridning och 

motstånd existerar vid en förändring på ett större företag. 

Studiens forskningsresultat bedömer vi kunna bidra till och är relevant för hur man ser på 

kommunikationens roll i olika verksamheter, i demokratin, i organisationer, hur man ser på 

maktförhållanden och eventuella samhällsproblem som råder. Detta då samtliga av dessa 

faktorer precis som företag, ständigt står inför förändringar. Studiens resultat i samspel med 

Johansson & Heides (2008) samt Lewis (2007) resultat om interaktion, visar att det är 

fördelaktigt att låta medarbetare inom organisationer eller medborgare i ett samhälle komma 

till tals och få interagera med chefer eller ledning, därför att det är de som genomför 

förändringen. Detta medför att man kan se det som att det är de som har den faktiska makten. 

På ett mer generellt plan kan därför medborgarna ses som de som har makten att demokratiskt 

rösta fram vilka som ska styra Sverige. 

Våra forskningsresultat visar också på att det kan vara bättre att tillkännage en förändring 

inom en organisation till samtliga medarbetare samtidigt, för att minska uppkomsten av 

ryktesspridning. Hade cheferna i vår studie gått tillväga på det sättet samt offentliggjort 

förändringen tidigare, hade det funnits tid och möjligheter för samtliga medarbetare att få 

komma till tals och ge synpunkter på hur förändringen ska implementeras. Detta resultat 

spelar en viktig roll för hur kommunikationsprocesser kan förändra olika verksamheter och 

organisationer. Dessutom ökar det demokratiska perspektivet och maktförhållandet minskar 

när medarbetare får interagera och komma till tals. Vidare betydelse kan studiens 

forskningsresultat bidra till de flesta problemområden som finns i dagens samhälle, då 

kommunikation utgör grunden för allt gemensamt samt att vi ständigt, både på individuellt 

plan och mer generellt, står inför faktorer som kräver förändring. Studien redogör hur 
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människor förmedlar, uppfattar och tar till sig information på olika sätt, vilket således är 

viktigt i all interaktion. 

6.2 Kritik av studien  

Den valda metoden för vår empiriska undersökning fungerar väl gentemot syftet med 

uppsatsen. Samtliga intervjuer skedde i företagens lokaler vilket vi tror uppskattades från 

företagens håll eftersom de lätt kunde ta sig tid att sätta sig med oss i ett konferensrum under 

intervjutillfället. Under samtliga intervjuer ställdes de frågor som vi hade utformat i vår 

intervjuguide till respondenterna och vi anser att frågorna var okomplicerade att svara på samt 

att inga missförstånd uppstod kring dem. Respondenterna gav ingående svar som vi har haft 

stor hjälp av i vår bearbetning av materialet och följdfrågor kom naturligt i samtliga 

intervjuer. Respondenterna var öppna för vår studie och tyckte själva att det var intressant att 

medverka i den. I och med att vi utförde pilotundersökningar innan de verkliga intervjuerna 

ägde rum, var vi väl förberedda på hur frågorna kunde tänka besvaras och inte misstolkas. 

Intervjuguiderna var utformade som så att vi ställde några öppningsfrågor som fungerade som 

uppvärmningsfrågor för att respondenterna skulle känna sig trygga och säkra i sina svar. I vår 

bearbetning av det insamlade materialet kunde vi dock inte använda oss av informationen från 

uppvärmningsfrågorna på grund av de etiska övervägandena att vi höll samtliga respondenter 

anonyma. Att använda oss av svaren från uppvärmningsfrågorna skulle ha lett till att 

respondenternas anonymitet skulle undanröjts. Det var alltså mycket material vi hade samlat 

in som vi inte kunde använda oss av i vår studie. Det som skulle kunna förbättras i framtida 

studier är således att antalet uppvärmningsfrågor reduceras. Urvalet på företagen kan också 

kritiseras då vi fick hjälp med detta av en av delägarna, då urvalet kan styras och kan påverka 

utfallet av vårt resultat. Däremot hade vårt resultat kunnat bli mindre täckande på företagen 

om delägaren hade hjälpt till med urvalet, vilket hade gjort att vi hade behövt genomföra fler 

intervjuer för att samla in material till studien. 

Tidsramen för vår uppsats har minskat då förändringen på företagen offentliggjordes mitt i  

perioden då uppsatsen planerades och skrevs. Detta medförde att vi fick vänta med att 

genomföra intervjuerna tills det extrainsatta mötet hade ägt rum på företaget och förändringen 

hade annonserats till medarbetarna, samt planera och strukturera upp resterande tid för att 

kunna genomföra samtliga moment i denna uppsats.  Att studien genomfördes när 

förändringen precis hade offentliggjorts gör således att själva förändringen är i Johansson & 
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Heides (2008) genomförande- och förankringsfas, samt Lewins (1951) förändringsfas. Båda 

teoriernas sista faser går således inte att analysera till fullo, vilket hade varit ett bra 

komplement för att se hur medarbetarna utför själva förändringen och för att se om det går att 

urskilja mönster mellan uppfattning och utförande. Däremot är uppsatsens syfte att jämföra de 

uppfattningar som finns, vilka skapas i de första faserna i båda teoriernas modeller, vilket gör 

att syftet ändå går att uppfylla i denna uppsats. 

6.3 Framtida forskning   

I detta avsnitt kommer vi presentera förslag på̊ vidare forskning för vad som skulle vara 

intressant och vidareutveckla utifrån vår studie. Vid analys samt diskussionsavsnitten har 

sidospår och vidare funderingar uppstått som inte har rymts för tidsramen för denna uppsats. 

För framtida forskning skulle det dels vara intressant att studera uppfattningen av 

förändringskommunikation samt effekterna vid förekommande brister i processen ur ett 

genusperspektiv. Då vi bland annat kunde urskilja att fler kvinnor än män uppfattade att det 

förekom ryktesspridning på företagen både innan och under förändringsprocessen, torde det 

vara intressant att undersöka huruvida genusaspekten präglar hur intern kommunikation vid 

förändringsprocesser uppfattas och hur situationen bearbetas och realiseras av medarbetare av 

olika kön. Det torde även vara intressant att studera olika uppfattningar och attityder som 

finns hos sändare kring hur förändringar ska kommuniceras ut internt ur ett genusperspektiv, 

för att se om det går att urskilja mönster i beteenden som kan vara viktigt att beakta ur ett 

kunskap- och utvecklingsperspektiv. 

Då studiens förändring inte går att applicera till fullo på valda teoriers sista faser, skulle det 

vara intressant att genomföra samma studie på en förändring som har kommit längre fram i 

sin process för att studera om mönster går att urskilja mellan medarbetarnas uppfattning vid 

redogörandet av en förändring tills att den ska genomföras och implementeras hos dem och 

slutligen förändringens resultat. Eller att göra en ytterligare studie på de företag som utgör 

materialet för denna studie, för att se hur medarbetarnas uppfattning har förändrats i och med 

tiden och för att se utfallet av förändringen. Utfallet av förändringsprocessen i denna studie 

kan förändras med tiden och antingen innebära att en ytterligare följd av förändringar som ska 

implementeras i företagen, vilka kanske innebär att en ny typ av förändringsprocess kan 

komma att uppstå. En annan aspekt som vore intressant att undersöka är hur dessa nya 

förändringsprocesser planeras att kommuniceras ut inom företaget i framtiden. Med detta 
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menar vi att det torde finnas svårigheter att kommunicera ut en negativ förändring 

jämförelsevis med en positiv förändring. Med positiva förändringar menar vi förändringar så 

som att företagen ska flytta till nya lokaler, få nytt material till arbetsplatsen eller att 

organisationen expanderar. Med negativa menar vi exempelvis nedskärningar. Vid en sådan 

komparativ studie skulle dels fokus kunna ligga på att studera skillnaderna mellan hur 

förändringen kommuniceras ut, dels vidareutveckla denna uppsats syfte att studera hur 

medarbetare uppfattar och tar sig informationen vid dessa olika situationer.      
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Intervjuguide med chefer: 

Uppvärmningsfrågor 

Kan du berätta lite om dig själv, vem är du? 

Vilken är din yrkesroll och vilka arbetsuppgifter har du på företaget? 

Hur länge har du haft anställning? 

Vilka tidigare arbetsuppgifter har du haft på företaget samt i tidigare anställningar? 

Hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet? 

Tema 1 – Förändringen 

Sker det några förändringar i företaget för tillfället? 

Kan du beskriva vilka förändringar som sker- eller har skett nyligen inom företaget? 

Hur blev du informerad inför förändringen? Av vem, hur och när? 

Kan du beskriva hur du la upp och planerade att kommunicera ut förändringen? 

Hur kommunicerar du ut förändringen till dina medarbetare? 

Tema 2 - Uppfattning om förändringsprocessen 

Hur känner du inför dessa förändringar? 

Tema 3 - Hur de tror att övriga anställa uppfattar förändringsprocessen 

Hur tror du att de övriga anställda uppfattar och tar till sig förändringen? 

Då förändringen tillkännagavs, såg du några reaktioner redan då? 

Tema 4 – Ryktesspridning, oro och motstånd 

Har du märkt av någon skillnad i arbetsklimatet mellan de anställda efter att ni informerade 

om förändringen? 
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Har du märkt av någon ryktesspridning mellan de anställda innan och under 

förändringsprocessen? 

Tema 5 - Feedback 

Brukar ni ta emot feedback från medarbetarna? Om ja, hur går det till?  

Är det något ni uppmuntrar de anställda om att ge? 

Är feedback något ni önskar få oftare? 

Hur ser det ut på företaget, brukar medarbetare ta plats? Är det högt i tak här? 

Tema 6 - Intern kommunikation 

Hur fungerar den interna kommunikationen på företagen? 

Om ni har möten, vem är det som brukar hålla i mötena? 

Vilka kommunikationskanaler använder du dig av när du kommunicerar till medarbetarna? 

Hur brukar du informera dina medarbetare och kommunicera med dem? Möte med personen, 

via mail, telefon? 

Finner du några svårigheter eller brister med den interna kommunikationen på företaget? 

Hur brukar du lägga upp det då när du ska informera medarbetare? Bukar du planera möten 

eller skicka ut ett mail eller hur brukar du lägga upp det? 

Vill du berätta om några tillfällen där du i efterhand skulle ha kommunicerat på ett annat sätt? 

Avslutande frågor 

Kan du mer ingående redogöra för hur du tror att de anställda uppfattar förändringarna på 

företaget? Sammanfattningsvis, hur skulle du önska att den interna kommunikationen kunde 

förändras? 

Har du några frågor eller funderingar? 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide med medarbetare: 

Uppvärmningsfrågor 

Kan du berätta lite om dig själv, vem är du? 

Vilken är din yrkesroll och vilka arbetsuppgifter har du på företaget, hur länge har du haft 

anställning? 

Har du haft några tidigare arbetsuppgifter på företaget  (vilka) samt i tidigare anställningar? 

Hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet? 

Tema 1 – Förändringen 

Sker det några förändringar just nu inom företaget? 

Kan du beskriva vilka förändringar som sker- eller har skett nyligen inom företaget? 

Kommer din arbetsroll att förändras i och med förändringen? 

Hur blev du informerad inför förändringen? Av vem, hur och när? 

Tema 2 – Uppfattningar om förändringsprocessen 

Hur känner du inför dessa förändringar? 

Tema 3 – Hur de tror övriga anställda uppfattade förändringsprocessen 

Hur tror du att de övriga medarbetarna uppfattar och tar till sig förändringen? 

Då förändringen tillkännagavs, såg du några reaktioner redan då? 

Tema 4 – Ryktesspridning, oro och motstånd 

När förändringar sker, märker du av någon förändring i arbetsklimatet på arbetsplatsen mellan 

kollegorna? Har du märkt av någon ryktesspridning mellan de anställda innan och under 

förändringsprocessen? 

Tema 5 – Feedback 

Brukar ni ge feedback till cheferna? 

Känner du att du kan lämna feedback till cheferna? 

Tror du att det är något som de skulle tycka är positivt att få? 
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Hur ser det ut på företaget, brukar medarbetare ta plats? Är det högt i tak här? 

Tema 6 – Intern kommunikation 

Hur brukar den vardagliga interna kommunikationen gå till? Möten, samtal, mail? 

Vilka svårigheter finner du med den interna kommunikationen på företaget? 

Är det något du skulle vilja förbättra? 

Avslutande frågor 

Kan du mer ingående redogöra för hur du uppfattar förändringarna på företaget? 

Sammanfattningsvis: Hur tror du att den interna kommunikationen skulle kunna fungera på 

effektivaste sätt på företaget? 

Har du några frågor eller funderingar? 
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Bilaga 3. 

Om uppsatsen har två författare 

Uppsatsens upplägg vad gäller arbetsfördelning har fördelats på det viset att båda aktivt har 

skrivit i samtliga kapitel och har tillsammans bearbetat varje del av uppsatsen.  Däremot har 

båda i vissa kapitel skrivit majoriteten av dessa men som senare har korrigerats och utvecklats 

av den andra uppsatspartnern 

Abstract och Inledning är till majoriteten skrivna av Emma förutom underavsnitten 

ämnesbakgrund och syfte som är skrivet av Fanny. Teoriavsnittet har båda uppsatsförfattare 

skrivit tillsammans. Metoddelen är till majoritet skriven av Fanny med undantag för 

underrubrikerna: val av företag samt val av respondenter. Resultatdelen har båda tagit fram 

tillsammans. Analyskapitlet är till största del skriven av Fanny med undantag för 

underavsnittet: offentliggörandet av förändringen som Emma har skrivit. 

Diskussionen är skriven mestadels tillsammans men Emma har haft fokus på att redogöra för 

hur cheferna kommunicerade ut förändringen samt hur cheferna trodde att medarbetarna 

skulle uppfatta den. Emma har även fokuserat på slutsatsen. Underavsnittet: koppling till 

tidigare forskning och teorier, samt kritik av studien har båda skrivit tillsammans. Fanny har 

fokuserat på att redogöra hur medarbetarna faktiskt uppfattade förändringen och 

kommunikationen vid den, samt har fokuserat på övergripande diskussion samt framtida 

forskning. 
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”Ingenting är permanent förutom förändring” 

Pressmeddelande 

Medarbetare har först nu i modern tid fått mer utrymme att komma till tals i 

organisations- och förändringsprocesser. Dock är majoriteten kring all tidigare 

forskning endast ur ett ledarperspektiv och medarbetarna kommer återigen i 

skymundan. Detta är synd då det egentligen är medarbetarna som utför själva 

förändringen i organisationen. Två studenter från Uppsala Universitet har tagit till sig 

frågan och forskat i en förändringsprocess där de tar reda på hur medarbetare i två 

företag, ett förändringsprojekt, uppfattade en förändringsprocess och dess 

förändringskommunikation.  

De frågor som blev grunden för den kandidatuppsats som sedan växte fram i syfte att göra 

medarbetares åsikter och uppfattningar hörda i en förändringsprocess var huruvida en 

förändringsprocess gick till och planerades inför. Tidigare forskning har främst fokuserat och 

lyft fram hur chefer på bästa sätt bör kommunicera med sina medarbetare. Där väcktes 

intresset av att studera medarbetarnas perspektiv när det kommer till intern kommunikation 

och förändringskommunikation. Genom kvalitativa intervjuer på två företag undersöktes 

dessa frågor närmare vad gäller hur medarbetare generellt uppfattar chefernas 

förändringskommunikation i en förändringsprocess som företagen ställts inför. Även 

företagens chefer deltog i intervjuer jämföra och finna likheter och skillnader i 

uppfattningarna kring förändringskommunikationen. 

Resultaten från intervjuerna visade att de flesta på företagen ansåg att den interna 

kommunikationen kunde förbättras och utvecklas. Då båda företagen växer kommer de i 

framtiden att behöva mer täckande information genom fler kanaler än de som finns idag vilket 

samtliga medarbetare var överens om. Studiens resultat visade även att några få av 

medarbetarna under en period fått nya arbetsroller och hade jobbats in i dessa, utan de andra 

medarbetarnas vetskap om att en förändring skulle ske. 

Vidare resultat visade även att cheferna överlag var tillfreds med den utförda 

förändringskommunikationen som använts för att genomföra förändringsprocessen. Några av 

medarbetarna var överens om att de hade önskat mer information om förändringen som skall 

ske och hur framtiden kommer att se ut i företagen. Oklarheter kring innebörden av 
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förändringen bidrog till viss ryktesspridning och oro bland medarbetarna och detta kan ofta 

vara en följd av otillräcklig information. 

I framtiden kan kunskaperna från denna studie bidra till att medarbetares uppfattningar och 

åsikter får mer fokus i förändringsprocesser och i planeringen av dem, samt kommunikationen 

kring dessa. Detta är extra viktigt då det är medarbetarna som utför förändringen och lägger 

grunden för hur företagets rutiner i framtiden fungerar.    

                                                         

För att få mer information kontakta Emma Ender på 0735552128, emmaender@gmail.com, 

eller Fanny Tesch på 0723587755, fanny.tesch@gmail.com. 

Ender, E, Tesch, F. Förändringskommunikation i organisationer – Hur uppfattningar skiljer 

sig mellan chefer och medarbetare i en förändringsprocess. 2014 januari 26. 

 
 

 

 
 

 

 


