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Aim: The challenges that arise from the development of the digitalization are forcing 
organizations to adjust their activities and operations to meet the needs of the society and 
organization´s important stakeholders. To be able to keep up with the developments 
organizations are constantly changing. These changes must be communicated to their 
stakeholders in a way that makes sense to them and to ensure that mutual understanding is 
achieved for the change to be succesful throughout the organization. The main purpose of this 
paper is to study an organizations communication during a change process. The focus lies on 
organizational communication strategies and the sensemaking processes as organization 
communicates about the change to its important stakeholders. 	  

Contribution: This paper will contribute to the field of organizational communication by filling 
a gap on empirical studies of internal communication during an organizational change. 

Method: The main method for this paper is the qualitative interviews. We conducted a series of 
interviews with respondents from four different Swedish companies. The qualitative data was 
transcribed resulting in around 100 pages of raw material. The interviews were then categorized 
and coded. The results of the coding are presented in four data tables to illustrate the findings.  
The results were then operationalized to be able to match them to theories in a later analysis. 
Analysis was done with the operationalized results.	  

Results & Conclusions: In our conclusion we find that a carefully planned way of 
communicating within an organization contributes to the efficiency of communication, which in 
turn provides great opportunity to create meaning in a process of change. It is necessary for an 
organization to take into account the communicative needs of different stakeholders. To be able 
to achieve sensemaking is certain screening of information needed and that the screened 
information is put into the right context. Different phases of a change project contain different 
contexts, which enables sensemaking through communication. This in turn can lead to a 
successful change process and mutual understanding among stakeholders. In short: 
Communication works for those who work at it.	  	  

Keywords: Sensemaking, Communication, Communication strategy, Sensemaking through 
communication, Digitalization, Organizational communication	  



	  

	  
	  

	  
3	  

Förord 

Vi vill framföra vårt stora tack till våra familjer som stöttat oss under detta uppsatsarbete. Tack 

till Claes Thorén, vår handledare för visat intresse och inspiration. Vi vill även tacka de företag 

som varit delaktiga i vår undersökning och gett oss förutsättningen att fördjupa oss i detta 

intressanta ämne.	  

	  

	  

	  

	  “Det enda som är konstant är förändring”	  

Herakleitos, 500 f. Kr	  

	  

	  

Redan de gamla grekerna insåg att allt är i rörelse, att allt förändras konstant. Livet är i ständig 

rörelse och rörelse betyder förändring. I samhället medför denna rörelse nya utmaningar som 

påverkar individerna som lever i det. De måste då skapa mening i de förändringar som dessa 

utmaningar bidrar till, för att förstå dem. Organisationer ställs även inför dessa utmaningar. Då 

krävs det att de kommunicerar förändringen så att grupper av individer, alla med sitt eget sätt 

att skapa mening, ska kunna uppnå en gemensam förståelse för vad förändringen innebär för att 

den ska lyckas.  	   	  
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Sammanfattning	  

Digitaliseringen i samhället har fått allt större betydelse när det gäller kommunikationen mellan 

människor och för företag har denna snabba utveckling inneburit både möjligheter och 

utmaningar. För att leva upp till samhällets krav på företagen att anpassa sig till digitaliseringen 

och för att möta kundernas nya behov, förändrar företag sin verksamhet och uppdaterar sin 

teknik. I en organisations förändringsarbete är då kommunikation viktigt för att förmedla och 

skapa mening kring förändringen hos dess intressenter. Vårt mål med denna studie är att 

undersöka hur en organisation i sin strävan att anpassa verksamheten genom kommunikation i en 

förändringsprocess kan skapa mening kring förändringen hos dess intressenter. Studien 

genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer med respondenter från totalt fyra svenska företag 

där förändringsarbetet med BIMS-projektet, Upplands Lokaltrafiks nya biljettsystem står i 

centrum. De övriga tre företagen är, Nobina, Gamla Uppsala Buss och DSB. I resultatet av vår 

undersökning kan vi identifiera spår av olika kommunikativa strategier under 

förändringsprocessens faser. Dessa kommunikationsstrategier har utifrån synen på 

kommunikationen, som överföring - enligt transmissionssynen eller den meningsskapande synen 

på kommunikation, varit olika effektiva i avseende att skapa mening hos mottagarna. I vår 

slutsats noterar vi att i en väl genomtänkt och bearbetad kommunikation under ett 

förändringsarbete krävs det att olika intressenters behov tillgodoses för att de ska kunna skapa 

mening kring förändring. Kort och gott: Communication works for those who work at it.	  

 	  

Nyckelord: meningsskapande, kommunikation, kommunikationsstrategi, meningsskapande 

kommunikation, digitalisering, organisatorisk kommunikation	  
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1.	  INLEDNING	  
Förändringar i samhället såsom digitalisering och kontantlöshet utmanar och ställer krav på 

organisationer som måste anpassa sin verksamhet till dessa krav för att inte hamna efter i 

samhällsutvecklingen. Detta kan ställa till problem om organisationer inte är redo att ta emot ny 

teknologi eller inte är förberedda att göra större förändringar i verksamheten med kort varsel. 

Krav och utmaningar kan komma från olika håll.  Krav kan komma från organisationens 

intressenter, regeringen eller marknaden och anpassning av verksamheten för att möta alla krav 

kan vara en stor utmaning som vissa organisationer inte klarar av. Vissa lyckas med att 

genomföra denna typ av förändringar men det krävs ofta enorma satsningar, inte bara pengar 

men även mycket tid och resurser. En av de vanligaste orsakerna till förändring är att 

organisationer försöker anpassa sig till sin omvärld (Johansson & Heide 2008a, s 12). När 

världen blir mer tekniskt avancerad med digitalisering och kontantlöshet måste företag hänga 

med i utvecklingen för att leva upp till de krav och förväntningar som kunderna har (Regeringen 

2014). Att lyckas med sitt förändringsarbete är då en förutsättning för att företag ska överleva i 

värld som förändras (Lewis 2000). Detta är ett komplext arbete då förändringar påverkar både 

organisationen och dess intressenter (Johansson & Heide 2008a). Kommunikationen har en 

central roll i ett förändringsarbete då förändringar är ett resultat av att människor kommunicerar 

(Johansson & Heide 2008a, s 23) och mening till förändringar skapas genom kommunikation 

(Weick et al. 2005, s 413). Weick (1995) beskriver vidare hur människor skapar mening genom 

en ständigt pågående process där vi ser tillbaka på händelser, och utifrån tidigare erfarenheter 

extraherar signaler genom vilka vi tolkar händelsen och skapar mening. Denna process skapar 

situationer som andra människor i sin tur använder i sitt meningsskapande. (Weick 1995) 

Kommunikation i samband med förändring ger organisationens medlemmar och övriga 

intressenter möjlighet att skapa mening i en förändring. Detta kan leda till att minska osäkerhet 

hos intressenterna samt öka företagets chanser till lyckade förändringar. (Johansson & Heide, 

2008a, s 29) I denna uppsats vill vi undersöka hur ett företag i sitt förändringsarbete har arbetat 

med kommunikation under en förändring. Under 2013 genomfördes en förändring på Upplands 

Lokaltrafik då man implementerade ett nytt biljettsystem. Detta nya system är anpassat till 

samhällets digitalisering och kontantlöshet. I och med detta möter UL nya utmaningar, både 
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tekniska och kommunikativa. Tekniska utmaningar såtillvida att ett nytt biljettsystem kräver ny 

teknik som ska installeras och läras ut samt kommunikativa utmaningar då informationen kring 

systemets funktioner samt att hantering av nya bussbiljetter och kort ska kommuniceras till 

medarbetarna. Då delar av verksamheten på UL är på entreprenad är det ett flertal organisationer 

som berörs av denna genomgripande förändring, således måste förändringen kommuniceras till 

alla berörda parter. Vi vill undersöka detta arbete, eventuella kommunikationsstrategier man 

använt sig av samt hur den meningsskapande processen kring förändringen ser ut. 

1.1 PROBLEMFORMULERING	  	  

Samhällets utveckling mot ökad digitalisering och kontantlösa transaktioner ger ett ökat behov 

för olika digitala tjänster och ställer krav på organisationer att anpassa sin verksamhet. För att 

kunna vara konkurrenskraftig och tidsenlig måste organisationer förändra sin 

verksamhetsstruktur och anpassa sig till de krav som omgivningen ställer på dem. Förändringar i 

olika former sker konstant inom organisationer (Elving 2005; Jian 2007; Johansson & Heide 

2008b; Christensen 2014) Det kan vara stora omfattande förändringar som påverkar hela 

organisationsstrukturen och alla aktörer som kommer i kontakt med organisationen. Det kan 

även vara mindre interna förändringar som exempelvis handlar om omorganisering av 

verksamheten (Johansson & Heide 2008a, s 13). Oavsett vilken typ av förändring som sker i 

organisationen är det mest centrala kommunikationen kring förändringen (Daly et al. 2003; 

Elving 2005; Johansson & Heide 2008b; Christensen 2014). Kommunikation är en central faktor 

i organisatoriska förändringar och därför finns det behov av väl planerad kommunikation och 

strategier kring kommunikationen under en förändring (Elving 2005; Christensen 2014). 

Kommunikation möjliggör att alla intressenter och aktörer som berörs av en förändring 

engageras i förändringen och ges möjlighet att skapa mening och förståelse kring varför en 

förändring krävs (Johansson & Heide 2008a, s 21). Förändring ska kunna kommuniceras på ett 

effektivt och entydigt sätt så att en gemensam förståelse vidare ska kunna bildas mellan 

organisationen, dess omgivning och de aktörer och intressenter som påverkas av förändringen. Ju 

mer komplex en organisation är desto högre krav ställer detta på det kommunikativa arbetet 

kring organisatoriska förändringar. I en organisation som använder sig av leverantörer för att 

utföra en del av verksamheten, i vårt fall Upplands Lokaltrafiks samarbete med olika trafikbolag 
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som trafikerar deras busslinjer, finns det en komplexitet då ett samarbete kräver en gemensam 

förståelse för att fungera. Skilda organisationskulturer kan orsaka att denna gemensamma 

förståelse inte infinner sig. Gemensam förståelse genom meningsskapande kommunikation är en 

av grundstenarna i ett väl fungerande förändringsarbete (Weick et al. 2005). Detta tillsammans 

med samhällets krav på organisationer, gör det intressant att studera hur kommunikationen 

gällande en större förändring ser ut när den ska överbrygga sådana barriärer som exempelvis 

skild organisationstillhörighet. Genom att undersöka hur en komplex organisation arbetar med 

denna problematik hoppas vi kunna belysa detta område inom intern kommunikation.	  

1.2	  FORSKNINGSFRÅGA	  

Hur kan organisatoriska kommunikationsstrategier bidra till meningsskapande under en 

förändringsprocess?	  

1.2.1	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  	  

För att kunna svara på forskningsfrågan kommer uppsatsen att ha som syfte att undersöka 

kommunikationen till interna och externa intressenter hos Upplands Lokaltrafik under ett 

förändringsarbete. För att studera detta närmare kommer vi att ha följande frågeställningar:	  

● Hur har Upplands Lokaltrafik organiserat det kommunikativa arbetet kring 

förändringen? 	  

● Hur skiljer sig förändringskommunikationen när den riktas mot de interna respektive 

externa intressenterna?	  

	  

1.2.2	  UPPSATSENS	  BIDRAG	  	  

Det finns mycket forskning kring intern kommunikation under organisatoriska förändringar. 

Forskare är eniga om att kommunikation har en central roll för att en förändring ska kunna 

lyckas (Daly et al 2003; Elving 2005; Johansson & Heide 2008b; Christensen 2014). Samtidigt 

kan problem uppstå om kommunikation och information kring en förändring inte organiseras på 

ett effektivt och strategiskt sätt (Christensen 2014). Det finns ett behov av att identifiera 

strategier för information, samt att planera kommunikationen väl, under en förändringsprocess 

för att öka möjligheten för att ett förändringsarbete ska kunna lyckas (Christensen 2014). I och 
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med detta finns det ett behov av empirisk forskning kring intern förändringskommunikation 

(Elving 2005; Johansson & Heide 2008b). Vi vill med denna uppsats bidra till den empiriska 

forskningen genom att undersöka om information och kommunikation under ett 

förändringsarbete har inslag av kommunikationsstrategier och om dessa strategier kan bidra till 

att mening kring förändringen kan skapas hos de interna och externa intressenter som berörs av 

förändringen. 	  

2.	  BAKGRUND	  
Bakgrunden beskriver den digitalisering som pågår i samhället idag, vilka faktorer som 

påverkar denna utveckling samt vilka krav detta ställer på organisationer. 	  

2.1	  DIGITALISERING	  	  

Den samtida digitala samhällsutvecklingen bidrar till stora möjligheter och även utmaningar för 

företag idag. (SKL 2013). Privatpersoner, näringsliv och den offentliga sektorn ställs inför allt 

större utmaningar för att möta utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin för 

att inte hamna på efterkälken i denna utveckling. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har 

tagit fram en handlingsplan för att kunna möta sådana utmaningar. Handlingsplanen är en 

konkretisering av en strategi för eSamhället skapat 2011. Handlingsplanen grundas i 32 initiativ 

som strävar mot tre övergripande mål för “e-samhället”, det ska bli enklare, öppnare och 

effektivare. Syftet är att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, bilda en smartare 

och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt säkra högre kvalité och 

effektivitet i verksamheten. (SKL 2013) Tillgången till digitala kommunikationskanaler såsom 

smartphones och surfplattor med snabb uppkoppling till internet har lett till att användarna av 

dessa kommunikationskanaler kräver en mer samlad digital vy över sina ärenden. Exempelvis på 

sådana ärenden är när användarna kommer i kontakt med kommunen, landstinget, eller statliga 

myndigheter (E-delegationen SOU 2013 s 75). E-delegationens uppdrag är att koordinera och 

driva den digitala utvecklingen, eller den så kallade e-utvecklingen inom offentlig sektor som ska 

leda till en enklare vardag för privatpersoner och företag samt ge en öppnare offentlig sektor (E-

delegationen 2014).  En samlad digital vy underlättar användarnas möjligheter att hålla reda på 

vilken offentlig myndighet som ansvarar för vad samt ger en större lättillgänglighet (SKL 2013; 
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E-delegationen 2014). Den offentliga sektorn ställs därmed inför en utmaning att erbjuda digitala 

tjänster som möjliggör en enklare vardag för privatpersoner och företag exempelvis genom att 

kunna överblicka sina övriga offentliga ärenden (SKL 2013; E-delegationen 2014). 	  

Den offentliga sektorn lägger mycket resurser på att köpa IT-lösningar, under 2012 uppgick 

denna summa till 47 miljarder (Dagens Samhälle 2012) vilket ger flertalet skilda plattformar och 

differentierande lösningar. Genom att utnyttja offentlighetsprincipen kan offentlig sektor bygga 

på etablerade standarder och öppna sina datakällor samt göra information och data tillgänglig till 

allmänheten (Regeringen 2014). Detta öppnar upp möjligheter till nya innovationer och 

utveckling av nya smarta tjänster (Regeringen 2014). Många kommuner förväntas öppna sina 

datakällor och skapa e-arkiv till 2015 (SKL 2013, s 9).  PSI-direktivet, public sector information, 

är ett direktiv från EU som lett till lagen, 2010:566, om vidare utnyttjande av handlingar från den 

offentliga förvaltningen (Regeringen 2014). Avsikten med PSI-direktivet är att underlätta 

enskildas och företags användning av offentliga handlingar, om möjligt ska handlingar göras 

tillgängliga i elektronisk form och lagen 2010:566 reglerar hur detta ska ske (Riksdagen 2014). 

Utvecklingen av det digitala samhället har som följd att den offentliga sektorn måste förändra sin 

verksamhet för att möta de möjligheter informations- och kommunikationsteknologin ger 

(Regeringen 2014). Övergången från det manuella arbetsflödet mot ett digitalt arbetssätt ska 

säkerställa kvalitét och ökad effektivitet samt gör det möjligt att följa upp verksamheten på ett 

mer överskådligt sätt än tidigare (SKL 2013). För att kunna erbjuda flera digitala lösningar och 

e-tjänster samt bidra till utvecklingen krävs det samverkan mellan kommuner, landsting och 

olika regioner (E-delegationen, 2014). IT kan samlas exempelvis i regionala kluster där 

kommuner, landsting och flera regioner hittar ett gemensamt arbetssätt (E-delegationen, 2014). 

Detta för att exempelvis motverka att man som i dagsläget inom offentlig sektor upphandlar 

identiska IT-lösningar och spenderar mycket tid och resurser på att framställa underlag och 

upphandla enskilt, då övriga aktörer har samma behov och liknande processer. (SKL 2013, s 16) 

2.1.1	  DET	  KONTANTLÖSA	  SAMHÄLLET	  

Digitaliseringen har de senaste 10 åren lett till att flera företag såsom exempelvis Nordea och 

Swedbank, väljer att minska sin hantering av kontanter och ha en ökad mängd digitala lösningar 

som en permanent del av sin verksamhet. (Länsstyrelserna 2013; Arvidsson 2013) Anledningar 
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till varför organisationer och företag väljer bort kontanter är flera. En av de största anledningarna 

är att öka säkerheten för betalningar och minska brottslighet, exempelvis butiks-, post-, bank-, 

värdetransportrån (Arvidsson 2013, s 32). Det mest centrala i ett kontantlöst samhälle är att de 

nya betaltjänsterna medför nya värden för banker, handeln och konsumenter. (Arvidsson 2013; 

Insight Intellicence 2013) Detta grundar sig dels på att konsumenternas beteende har ändrats så 

att de är mer benägna att betala via mobila tjänster och dels att denna typ av betalningstjänster 

bidrar till ökad säkerhet och minskad brottslighet i samhället. (Arvidsson 2013, s 38) Samhället 

drivs mot kontantlös handel både från handelns- och konsumenternas sida. Konsumenterna visar 

ett allt större intresse kring nya typer av betaltjänster samtidigt som det uppstår nya direktiv från 

EU och andra regleringar som avser att minska hanteringen av kontanter för att minska 

brottslighet. (Arvidsson 2013, s 4) Detta visar att trafikbolagen och kollektivtrafik har mycket att 

vinna på ett kontantlöst samhälle. Många kollektivtrafikbolag och kollektivtrafikförvaltningar 

såsom SL (Stockholm Länstrafik) och UL (Upplands lokaltrafik) redan har helt kontantlös 

betalning ombord på deras fordon. Anledningen till detta beror på regleringar från 

arbetsmiljöverket som dikterar att förarna inte får hantera kontanter ombord. Regleringen gjordes 

för att minska risken för rån och eller överfall. (Linqvist, 2010) UL införde kontantlös betalning 

innan årsskiftet 2011 och två år senare införde UL ett nytt biljettsystem som erbjöd andra, nyare 

betalningsalternativ som ersätter betalning med kontanter. Införandet av det nya biljettsystemet 

skapade möjlighet att införa nya typer av E-tjänster som inte var möjligt i det tidigare systemet. 

Att organisationer och företag väljer bort det kontantlösa betalningssättet leder till att nya 

betalningsalternativ måste införas. E-tjänster är en möjlighet för kunder eller medborgare att 

kommunicera med företag eller offentliga myndigheter genom olika digitala lösningar. (SKL 

2013)	  

Vi har i bakgrunden beskrivit digitaliseringen i samhället, med bland annat utveckling av 

kontantlös handel och vilka utmaningar och krav detta ställer på företag och organisationer. Vi 

har även konstaterat att det är tydligt att förändringar och utveckling sker konstant och att det är 

nödvändigt för företagen att anpassa sin verksamhet till denna utveckling. I denna strävan att 

anpassa sig genom förändring är kommunikation en viktig faktor för att lyckas med ett 
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förändringsarbete. I nästkommande kapitel går vi igenom den tidigare forskning som gjorts inom 

organisatorisk kommunikation i samband med förändring.	  

3.	  TIDIGARE	  FORSKNING	  
Detta kapitel beskriver tidigare forskning kring organisatorisk kommunikation. Fokus ligger på 

organisatorisk kommunikation utifrån förändringar samt meningsskapande. 	  

3.1	  KOMMUNIKATION	  I	  ORGANISATIONER	  

Ordet kommunikation kommer från latinets communis som betyder gemensam, således betyder 

kommunikation att göra något gemensamt, att dela något (Hård af Segerstad 2002). 

Kommunikation är en viktig förutsättning för att organisationer ska existera.  Genom en ständigt 

pågående formell och informell kommunikation mellan organisationens medlemmar och ut till 

omvärlden formas en organisation. Utan kommunikation finns inte någon organisation (Weick et 

al. 2005, s 409). Kommunikationen mellan organisationsmedlemmarna skapar den bild av vad 

som utgör organisationen och dess strukturer samt hur arbetsprocesser verkar och hur 

kommunikationsklimatet uppfattas.  Det som även påverkas av detta är uppfattningen av vilka 

som är dess konkurrenter, om upplevda hot och utsikter för framtiden. 	  

Organisatorisk kommunikation kan betraktas från många olika perspektiv. Det finns en 

modernistisk syn på organisatorisk kommunikation vilket grundar sig på en positivistisk 

vetenskapstradition (von Platen 2002, s 32). Utifrån detta perspektiv finns den sociala 

verkligheten utanför individerna. Organisationer ses som byggnader och maskiner där de 

formella strukturerna är oberoende av de personer som finns där. Individerna är passiva och 

kommunikationen ses som en transmissionsprocess för att överföra information från en individ 

eller organisatorisk nivå till en annan. (Simonsson 2002; von Platen, 2006) Sådana traditionella 

organisationer bygger sin kommunikation på formella och ofta enkelriktade 

kommunikationsprocesser. (Simonsson 2002, s 25) Organisationshierarkin i en traditionell 

organisation är top down vilket innebär att kommunikationen flödar vertikalt, uppifrån och ner i 

den organisatoriska hierarkin. Kommunikationens uppgift blir alltså att överföra samma 

information från en nivå till en annan via olika kanaler. (Simonsson 2002, s 25) Information och 
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kommunikation blir ett instrument, ett verktyg som företagsledning och chefer kan använda för 

att skapa effektivitet (von Platen 2006, s 32).	  

I organisationer som är mer organiska flödar kommunikationen i sin tur via social och informell 

interaktion mellan individer och organisationens nivåer (Simonsson 2002, s 25). Detta sätt att se 

på organisationer och organisatorisk kommunikation kallas det tolkande eller meningsskapande 

perspektivet. (Weick 1995; Simonsson 2002; von Platen 2006) Ur detta perspektiv är 

organisationer socialt konstruerade i jämförelse med det modernistiska perspektivet.	  

 “Organisatorisk kommunikation sker ständigt via pågående 

kommunikationsprocesser genom känslor, språk och symboler som skapar och 

utvecklar organisationer. [...] Kommunikation är ett mönster av handlingar som har 

förmågan att skapa, upprätthålla men även upplösa organisationer” (von Platen 

2006, s 33). 	  

Det finns en öppenhet och dynamik inom organisationen och kommunikationen är horisontell 

och interaktiv. Individerna är inte passiva utan aktiva tolkare och medskapare. I organiska 

organisationer läggs större vikt på decentralisering, flödesorienterade processer och nätverk 

(Simonsson 2002, s 25).  Den enkelriktade, vertikala kommunikationen kan ses vara homogen då 

innebörden av information är densamma för alla oavsett vilken nivå av organisation den skickas 

till. Däremot är den horisontella, interaktiva kommunikationen ömsesidig och heterogen då 

innebörden för information kan anpassas till olika organisationsnivåer. (Simonsson 2002, s 43) 	  

Då kommunikation utgör grunden för alla organisationer och dess verksamhet och den dagliga 

organiseringen sker lika mycket genom samtal i fikarummet som genom de formella besluten. 

(Weick 1995; Simonsson 2002; von Platen 2006) Idag satsar organisationer en hel del pengar på 

kommunikation och information, ofta på den formella kommunikationen i form av den senaste 

informationsteknologin eller interna informationskampanjer. (Simonsson 2002) Krav på hur 

chefer ska kommunicera idag innebär att de ska kunna kommunicera värden, visioner, 

målsättningar och organisationsidentitet samt organisationskultur till olika mottagande 

intressentgrupper, inom likväl som utanför organisationen (Simonsson 2002; Cornelissen 2011). 

Därmed är kommunikationen inte enbart något som kommunikatörer eller marknadsförare 
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arbetar med utan något som i allra högsta grad även berör alla chefer och organisationens 

ledningsgrupp (Simonsson 2002; Falkheimer & Heide 2007). I organisationers verklighet som 

idag består av expansion, uppköp och ständig förändring finns en benägenhet att koncentrera 

kommunikationsaktiviteterna på ett sätt som liknar andra organisationer. Formad av komplexa 

frågor kring organisationslegitimitet och anseende har nu kommunikation fått en betydligt mer 

strategisk roll i organisationer. Till skillnad från tidigare då kommunikationen användes för att 

hänvisa till ett distinkt yrke eller profession, används idag kommunikationen som en 

ledningsfunktion med strategiskt ansvar (Christensen et. al 2008).	  

3.1.1	  LEDARSKAP	  OCH	  KOMMUNIKATION	  

Tidigare forskning kring organisatorisk kommunikation har övervägande behandlat ämnet 

ledarskap och hur ledare och chefer bäst kan kommunicera för att uppnå organisatoriska mål, 

särskilt i samband med organisatoriska förändringar (Simonsson 2002; Barrett 2002; Lewis et al. 

2006; Lewis 2007). Denna tidigare forskning om kommunikation kring ledarskap och 

förändringar konstaterar att det viktigaste verktyget för ledare är effektiv och strategisk 

kommunikation samt bra kommunikationsfärdigheter. Charlotte Simonsson undersöker i sin 

avhandling (Simonsson 2002) kommunikation mellan chefer och medarbetare och bland annat 

hur dessa intressenter uppfattar varandras kommunikativa roller samt om införandet av den 

moderna informationsteknologin har förändrat kommunikationen mellan chefer och medarbetare. 

Simonsson (2002) gör en distinktion mellan ledare och chefer och deras syn på kommunikation. 

Ledare har en mer innebördscentrerad syn på kommunikation vilket innebär att ledare har en 

ömsesidig relation med sina medarbetare och de tillsammans skapar en gemensam 

verklighetsuppfattning och kommunikationen är interaktivt och flödar horisontellt (Simonsson 

2002, s 156). Chefer i sin tur har en transmissionssyn på kommunikation vilket innebär att det 

finns ett enkelriktat, vertikalt sätt att kommunicera med sina medarbetare och alla får samma 

information via denna enkelriktade kommunikation (Simonsson 2002, s 157). Slutsatsen i denna 

avhandling är att transmissionssynen på kommunikation genomsyrar organisationer (Simonsson 

2002, s 229). Även om informationsteknologin med exempelvis intranät och mailkonversationer 

möjliggör att en dialog mellan chefer och medarbetare kan skapas används det oftast enbart för 

enkelriktad kommunikation. De kommunikativa rollerna mellan medarbetare och chefer 
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diskuteras sällan och ingen metakommunikation, kommunikation om hur kommunikationen 

mellan två parter fungerar, skapas (Simonsson 2002, s 138). Rollerna för chefer och medarbetare 

uppfattas lika av båda parter. Det anses viktigt att en chef eller ledare ska formulera 

verksamhetsmål och inriktning och ge stöd och hjälp till sina medarbetare. Som en medarbetare 

ska man vara delaktig, ta egna initiativ och eget ansvar. (Simonsson 2002, s 147) 	  

3.1.2	  STRATEGISK	  KOMMUNIKATION	  	  

Samlingsnamnet för all organisatorisk kommunikation, formell samt informell, ur ett 

ledningsperspektiv är strategisk kommunikation (Falkheimer & Heide 2007). 	  

“Strategisk kommunikation omfattar ledning, planering och genomförande av reflexiva och 

kritiska kommunikationsprocesser och aktiviteter i relation till dess olika publiker, intressenter 

och målgrupper, dels samhället som offentlighet, med syfte att uppnå övergripande 

organisatoriska verksamhetsmål”	  (Falkheimer & Heide 2007, s 37). 	  

Som formell kommunikation avses ledningens kommunikation med medarbetarna via formella 

kommunikationskanaler som följer organisationsstrukturen. Exempel på detta kan vara som 

muntlig information från chefer via stormöten, skriftlig information via pressmeddelanden samt 

digital information i mailkonversationer om kommande förändringar inom organisationen. Den 

formella kommunikationen är kommunikation mellan medarbetare, chefer och medarbetare 

emellan i formella sammanhang. Informell kommunikation är den övriga kommunikationen som 

oftast är personlig och där innefattas rykten och samtal kring fikabordet. Strategisk 

kommunikation är en grundläggande del av en organisations ledningsfunktion vilket innebär 

kartläggning av behov, planering, strategiformulering samt kommunikationsprocesser. Den utgör 

den övergripande strategiska planeringen, utförandet samt utvärdering av en organisations 

kommunikation både internt likväl som externt (Falkheimer & Heide 2007; Cornelissen 2011). 

Strategisk kommunikation är idag formad av digitala medier, då de möjliggör för ett gemensamt 

kommunikationssätt som gör att de anställda, utan särskilda tekniska förkunskaper kan utbyta 

och dela information över olika funktioner utan platsbundenhet. Den digitala informations- och 

kommunikationstekniken (IKT), via internet, intranät, mail, bloggar och så vidare har idag 

medfört att informationsmängden i organisationer är omfattande (Cornelissen 2011; Christensen 
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et.al 2008; Falkheimer & Heide 2007). Nu kan organisationsmedlemmarna få information på ett 

snabbt enkelt sätt.  De kan därmed uppnå förståelse och producera kunskap på ett mer 

lättillgängligt sätt än tidigare. Den stora mängden information innebär även att det tar tid att 

sortera och hantera samt läsa denna information (Falkheimer & Heide 2007). Det kan även vara 

svårt att avgöra vad i informationen som är viktigast. (Simonsson 2002) Därför är en viktig 

kommunikationsuppgift för chefer att hjälpa medarbetarna att sålla i detta informationsflöde 

(Simonsson 2002 s 232). En annan effekt som detta informationsöverflöd får, med möjlighet att 

lagra nästan obegränsade mängder information, är att det finns ett ökat krav på transparens i 

organisationer (Falkheimer & Heide 2007). Det tas för givet att organisationer ska vara 

transparenta både inåt och utåt mot omvärlden (Falkheimer & Heide 2007). Med en ökad insyn 

och transparens i organisationer, som förenklas genom användning av IKT är det inte bara 

kunderna som är en viktig målgrupp utan alla företagets intressenter är viktiga målgrupper 

(Falkheimer & Heide 2007; Cornelissen, 2011). En del av den strategiska kommunikationen är 

kommunikation vid förändringar i organisationen. Vid förändringar i organisationer är 

kommunikationen av yttersta vikt för ett lyckat resultat. (Erikson 2011; Falkheimer & Heide 

2007) I första hand behövs tydliga förklaringar till varför en förändring behövs. Ett ökat 

informationsflöde under hela förändringsprocessen kan minska den osäkerhet som följer med 

någon typ av förändring hos de berörda parterna i organisationen. (Falkheimer & Heide 2007; 

Johansson & Heide 2008; Erikson 2011; Cornelissen 2011) Medarbetarna behöver förstå orsaker 

och nyttan med olika typer av förändringar för att göra detta måste man skapa förutsättningar för 

att känna samhörighet och förståelse från alla som är direkt påverkade av en förändring (Erikson, 

2011). Något som frekvent sker enligt Falkheimer & Heide (2007) är att chefer ofta 

undervärderar den informationsmängd som de anställda önskar, samt övervärderar den mängd 

information de själva ger ut, detta är problematiskt då kommunikation är en förutsättning för att 

lyckas med en förändring. Det krävs att kommunikationen under en förändring är både frekvent 

och icke motsägelsefull. Vidare är det viktigt att ha en öppen kommunikation där alla kan delta 

(Falkheimer & Heide 2007; Erikson 2011). Johansson & Heide (2008a) påpekar vikten av att 

kommunicera rätt under en förändrings olika faser. 
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3.1.3	  ORGANISATORISKA	  FÖRÄNDRINGAR	  

Organisatoriska förändringar kan definieras på olika sätt beroende på vilken typ av förändring 

som ska genomföras i organisationen. Förändringar kan vara mindre, konvergenta förändringar 

eller större och radikala. (Cornelissen 2011) Det finns två typer av organisatoriska förändringar; 

planerade och utvecklande (van Vuuren & Elving 2008).	  Planerade förändringar handlar om att 

målet för förändringen redan är klart. 	  

En definition av en planerad förändring lyder: 	  

“Planned organizational change takes place when a change agent intentionally takes 

actions and creates interventions through a deliberate process with the goal of 

achieving a different state of behavior, structure, and/or conditions.”	   (Jian, 2007, s 

7)	  

Vid en planerad förändring vet organisationen vad syftet med förändringen är och förändringen i 

sig har en mer informativ och anpassningsbar karaktär. (von Platen 2006; van Vuuren & Elving 

2008) Kommunikationens roll är att övertala organisationens medlemmar att enbart acceptera 

förändringen. (van Vuuren & Elving 2008) Förändringar kan även vara utvecklande då 

organisationer utgår från att organisatorisk kunskap härstammar från aktörer i organisationer och 

att de är en viktig källa som organisationen bör rikta intresset mot. Om organisationer riktar sitt 

intresse mot den organisatoriska kunskapen och interagerar med aktörerna kan de lösa och 

identifiera möjliga problem kring förändringen på ett mycket bättre sätt. De utvecklande 

förändringarna bör vara större förändringar som eventuellt påverkar organisationens struktur 

eller då målet för förändringen är inte klart. (van Vuuren & Elving 2008) Vid utvecklande 

förändringar är kommunikation interaktiv och syftet är “att skapa en gemensam förståelse i 

organisationen kring förändringen”. (van Vuuren & Elving 2008, s 351) 	  

Kommunikationens roll vid organisatoriska förändringar är mångfaldig. Det kan handla om att 

informera (Simonsson 2002; von Platen 2006), engagera och skapa mening (Weick 1995; 

Simonsson, 2002; von Platen, 2006; van Vuuren & Elving 2008), minska osäkerhet (Weick 

1995; van Vuuren & Elving 2008) och/eller minska förändringsmotstånd (Jian 2007; Iveroth 
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2010; Torppa & Smith 2011). Oavsett vilket ändamål kommunikationen har är det ett faktum att 

effektiv kommunikation behövs, speciellt i samband med organisatoriska förändringar.  

3.2	  MENINGSSKAPANDE	  VID	  ORGANISATORISKA	  FÖRÄNDRINGAR	  

För att organisationer ska kunna skapa mening kring förändringar som sker måste det finnas 

interaktion och ömsesidighet i kommunikationen. (Weick 1995; Simonsson 2002; von Platen 

2006; van Vuuren & Elving 2008) Vid förändringar handlar kommunikationen om att skapa en 

annan förståelse för arbete och organisation (von Platen 2006). Den meningsskapande 

kommunikationen gör det möjligt för olika organisationsmedlemmar att utbyta tankar och åsikter 

och på det sättet skapa gemensam förståelse kring förändringar (von Platen, 2006; van Vuuren & 

Elving 2008). Mening skapas genom förståelse, förklaringar, känslor och agerande gentemot 

olika fenomen (von Platen 2006). Meningsskapande kommer att vara den grundläggande teorin 

för vårt arbete i synnerhet Karl E Weicks teori om meningsskapande. Detta kommer vi beskriva 

närmare i nästa kapitel. 	  

4.	  TEORETISKT	  RAMVERK	  	  
Det teoretiska ramverket består av teorier som hjälper oss att förstå och analysera vårt 

empiriska material.  

Tidigare forskning om kommunikation i samband med organisatoriska förändringar visar att 

kommunikation under organisatoriska förändringar är nödvändigt och att den säkerställer att alla 

aktörer och intressenter som berörs av förändringen ska engageras i kommunikationen. 

Forskningen kring förändringskommunikation koncentreras även mycket kring hur effektiv och 

välplanerad strategisk kommunikation bidrar till att minska förändringsmotstånd eller osäkerhet 

kring förändringar. Kommunikationens roll kan variera beroende på vilken typ av förändring en 

organisation ska genomgå. Forskningen kring förändringar har en sak gemensam; att 

kommunikation har en central och avgörande roll (Daly et al. 2003; Elving 2005; Christensen 

2014). Kommunikation ses vara en förutsättning för att förändringar ska lyckas. Att enbart 

kommunicera om förändring är dock inte tillräckligt för att genomföra en lyckad förändring. 

Kommunikationen måste anpassas, effektiviseras och bearbetas genom strategiskt arbete så att 
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den ska kunna uppfylla vissa funktioner och användas i olika stadier av en förändring som i sin 

tur så småningom kan leda till lyckade resultat (Barrett 2002; Elving 2005; Lewis 2007; 

Christensen 2014). 	  

Det finns två dominerande synsätt i kommunikationen; den traditionella, planerade synen där 

kommunikationen flödar vertikalt och är enkelriktad och den interaktiva, meningsskapande 

synen på kommunikation där kommunikationen flödar horisontellt och sker via 

tvåvägskommunikation (Carey 2008; Heide et. al, 2012). Detta är en utgångspunkt vi kommer att 

använda i vårt teoretiska ramverk. Vi kommer att presentera två olika synsätt på kommunikation 

i samband med förändringar; den traditionella, planerade synen på kommunikation samt den 

meningsskapande synen på kommunikation. Dessa två sätt att se på kommunikation ger en 

grundläggande förståelse för hur kommunikation kan se ut i samband med organisatoriska 

förändringar. 	  

4.1	  TVÅ	  SYNSÄTT	  PÅ	  KOMMUNIKATION	  

Det finns alltså två övergripande synsätt på kommunikation inom kommunikationsforskningen 

(Simonsson 2002; von Platen, 2006). Dessa två är: kommunikation som överföring av ett 

budskap och kommunikation som delning av ett budskap. Det första synsättet, kommunikation 

som överföring av budskap, kallas ofta transmissionssynsättet eller överföringsmetoden (Carey 

2008; Heide et.al 2012, s 30). I en av de tidigaste modellerna av Shannon & Weaver (Heide et.al 

2012, s 30) beskrivs en linjär modell av kommunikationsprocessen. I Shannon & Weavers 

kommunikationsmodell utgår information från en informationskälla som producerar ett 

meddelande. Detta meddelande förändras av sändaren till en signal som via någon kanal överförs 

till mottagaren. Där avkodas slutligen meddelandet och når informationsmålet, det mål som 

källan ville påverka. Signalen kan vara utsatt för brus, eller störningskälla som eventuellt 

förvränger signalen och i sådana fall påverkar det meddelandet som slutligen når mottagaren 

(Shannon 1948; Fiske 2004; Hård af Segerstad, 2002). En annan viktig modell är Lasswell’s 

kommunikationsmodell, han presenterar en syn på kommunikation som en transmissionsprocess 

där överföring av en bestämd mängd information, ett meddelande, utgår från en sändare till 

mottagare (McQuail 2010, s 70). Kommunikationsprocesser ur detta synsätt har blivit kritiserade 
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för att de anses vara för enkla och inte tillräckliga för att människor som tar emot meddelanden 

ska kunna skapa förståelse för det de har mottagit (Carey 2008). Detta grundar sig på att 

människor tolkar meddelanden olika baserat på deras egen förståelse av saker och ting (Axley 

1984).	  

I det andra synsättet ser man på kommunikation som delning av ett budskap. Det kallas också för 

en rituell eller meningsskapande syn på kommunikation (Carey 2009; Heide et.al 2012, s 33). 

Denna syn är kopplad till hur samhällen hålls samman över tid och hur handlingar och händelser 

bidrar till skapandet av gemensam eller delad mening (Heide et. al 2012, s 33). 	  

“Vi använder språket och kommunikationen för att sätta etiketter eller ord på det 

som sker runt omkring oss. Genom en kontinuerlig kommunikation (dialog) mellan 

människor skapas och upprätthålls således en viss social verklighet bland en grupp 

människor. Det är sedan utifrån denna mentala bild - vår uppfattning av 

verkligheten- som vi tänker och agerar. “ (Heide et.al 2012 s 33) 	  

De förkunskaper man har, tidigare erfarenheter, attityder, status och värderingar påverkar vilka 

delar som betonas i en situation, och hur innehållet tolkas (Axley 1984). Detta betyder att det är 

genom kommunikationsprocesserna som människors handlande, kunskaper, känslor och 

förståelse förändras (Axley 1984; Weick 1995). 	  

Dessa båda synsätt kan sägas vara komplementära och båda är viktiga för en väl fungerande 

kommunikation (Elving 2005; Heide et. al 2012, s 34). Vilken syn på kommunikation som 

används, transmissions- eller meningsskapande, är beroende på den situation som 

kommunikationen placeras i (Elving 2005; Heide et. al 2012, s 34). Därför kan 

kommunikationsstrategier anses vara till hjälp när kommunikationen kring olika situationer ska 

organiseras och anpassas. Nästa kapitel presenterar kommunikationsstrategier som är anpassade 

för informationsspridning och kommunikation om organisatoriska förändringar samt hur dessa 

kan fungera som ett hjälpmedel eller vägledare för organisationer under förändringstider.	  
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4.1.1	  KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER	  

I tider av osäkerhet då organisationer exempelvis genomgår förändring beskriver Clampitt et.al 

(2000) hur val av kommunikationsstrategi kan bidra till eller hindra meningsskapande i 

organisationer. Enligt Clampitt et.al (2000) har organisationers kommunikation drag av en eller 

flera av fem typiska kommunikationsstrategier beskrivna nedan. Dock finns en tendens enligt 

Falkheimer & Heide (2007) att organisationsmedlemmar antingen får all information enligt 

spraya och bönfalla-strategin eller i stort sett ingen information enligt undanhålla och försvara-

strategin. Båda dessa extrema förhållanden bidrar till ett grundläggande problem, det blir svårt 

för medlemmarna i organisationen att förstå vad som händer då det försvårar meningsskapande i 

organisationen (Falkheimer & Heide 2007). Vilken kommunikationsstrategi en organisations 

ledning väljer kan visa på hur pass effektiv kommunikationen är. Clampitt et.al (2000, s 47-48) 

beskriver de olika kommunikationsstrategierna på följande sätt:	  

Spraya och bönfalla (Spray and pray) är en strategi där ledningen översköljer medarbetarna med 

all sorts i information. Det förutsätts av ledningen att medarbetarna är så kompetenta att de själva 

klarar att sortera ut den viktiga informationen från den mindre viktiga. Ledningen anser att 

medarbetarna fattar bättre beslut om de har gott om information. Detta bygger på uppfattningen 

om att människor har en obegränsad förmåga att ta till sig information samt att de sedan kan 

analysera denna för att fatta optimala beslut.	  

Berätta och sälja (Tell and sell), i denna strategi får organisationens medlemmar en något 

mindre mängd information än i spraya och bönfalla-strategin. Här kommunicerar ledningen 

endast det man anser har att göra med kärnverksamheten. I denna strategi lyfter ledningen fram 

viktiga punkter och försöker sedan med exempelvis snygga presentationer övertala medarbetarna 

om saken, man säljer in sin syn på det som ska ske. Man lägger mindre tid på att skapa 

meningsfulla diskussioner med medarbetarna och feedback från medarbetarna ses heller inte som 

så viktigt.  Ledningen är övertygad om att de vet bäst.	  

Understryka och undersöka (Underscore and explore) är en strategi där ledningen väljer ut de 

viktigaste idéerna och låter medarbetarna diskutera kring dessa. Här hyser ledningen stor tilltro 

till att medarbetarnas åsikter är betydelsefulla för organisationens utveckling. I denna strategi 
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lyssnar ledningen inåt i organisationen för att få veta om det föreligger hinder eller problem i en 

förändring. De minskar även risken för missförstånd på detta sätt.	  

Identifiera och besvara (Identify and reply), i denna strategi är medarbetaren i centrum och 

vikten läggs vid meningsskapande. Här antar ledningen en defensiv roll och försöker ta reda på 

vad medarbetarens behov är genom att identifiera de frågor som finns och besvara dem. 

Medarbetarens behov styr och ledningen svarar på de antydningar och rykten som finns. Här har 

ledningen den inställningen att medarbetarna vet bäst om de kritiska faktorer som påverkar 

organisationen.	  

Undanhålla och försvara (Withhold and uphold) är en strategi där ledningen håller tillbaka 

information tills de blir tvungna att delge den till medarbetaren. Ledningen anser att information 

är ett maktmedel som de inte vill inte dela med sig av. Här vill man inte ge mer information än 

nöden kräver då man anser att de anställda ändå inte kommer att kunna förstå helheten.	  

Bilden nedan visar effektivitetsnivå och mängd av information enligt Clampitt et. al (2000, s 47) 

av de olika kommunikationsstrategierna. 	  

	  

Figur	  1.	  Källa:	  Clampitt	  et.al,	  A	  strategy	  for	  communicating	  about	  uncertainty	  (2000).	  

Det finns en koppling mellan meningsskapande och kommunikationsstrategier. Om 

organisationer använder kommunikationsstrategier i sin förändringskommunikation kan det alltså 
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bidra till eller hindra meningsskapande i organisationen. Denna koppling leder oss till nästa och 

den mest grundläggande delen av vårt teoretiska ramverk nämligen, meningsskapande. 	  

4.2	  MENINGSSKAPANDE	  I	  ORGANISATIONER	  	  

Ur ett organisatoriskt perspektiv är meningsskapande en pågående process som ger mening till 

varför människor agerar som de gör. Meningsskapande är situationsberoende och tar avstamp i 

människors tidigare erfarenheter. (Weick et al. 2005; Boland 2008). Organisationers intressenter 

skapar mening genom ord, språk, skriftliga eller muntliga texter och intressenternas identitet i en 

specifik social kontext fungerar som ett filter mot hur dessa mottas och uppfattas (Weick et al., 

2005). Meningsskapande är interaktivt då det kräver en dialog mellan människor, skriftlig eller 

muntligt (Weick et al. 2005; Boland 2008). 	  

”To talk about sensemaking is to talk about reality as an ongoing accomplishment 

that takes form when people make retroperspective sense of the situations in which 

they find themselves and their creations”	  (Weick, 1995, s 15) 	  

Meningsskapande är en fråga om kommunikation mellan människor och likställs ofta med 

tolkning (Weick 1995). Skillnaden mellan dessa två koncept är att meningsskapande är en 

kreativ process, en aktivitet som bygger på erfarenheter från det förflutna, samtidigt som det 

även påverkar framtiden. (Weick 1995; Boland 2008) Tolkning i sin tur sker när någonting redan 

har skapats och tolkningsprocessen börjar först när någonting behöver förklaras. 

Meningsskapande är människornas sätt att uppnå förståelse för det de tolkar (Weick 1995). 

Meningsskapande är nära kopplat till förändringar som sker i omgivningen, i samhället och 

organisationer (Weick et al 2005). Mening till förändringar skapas genom kommunikation 

(Weick et al 2005) Att kunna ge mening till saker och ting handlar om att ha ett större 

perspektiv, för att kunna gå in på detaljer måste man först kunna se helheten. Men samtidigt 

måste hänsyn tas till de små detaljerna då de kan ha oförutsedda konsekvenser om man bortser 

från dem (Weick et. al 2005). Meningsskapande är en process vars slutprodukt är kunskap och 

gemensam förståelse (Boland 2008).  
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4.2.1	  DEN	  MENINGSSKAPANDE	  PROCESSEN	  

I Karl Weicks (1995) forskning om meningsskapande nämner han två olika typer av 

kommunikationsproblem. Weick benämner dessa ambiguity och uncertainty eller mångtydighet 

och osäkerhet, översatt av Simonsson (2002, s 54). Dessa är båda relaterade till den 

meningsskapande processen och i det första fallet, osäkerhet, avses avsaknad av information 

gällande ett problem eller fråga. Denna brist eller avsaknad av relevant information kan lösas 

genom att tillföra mer information om problemet. I det andra fallet, mångtydighet, är problemet 

mycket mer komplicerat. Då finns det en osäkerhet kring vilken information som är den 

relevanta i en fråga, samtidigt som information kan tolkas olika är det även svårt att veta vilken 

tolkning som är den mest passande till frågan (Weick 1995; Simonsson 2002, s 54). Då hjälper 

det inte att tillföra mer information utan det behövs riktlinjer och ramar som hjälp för att göra 

meningsfulla tolkningar av informationen. För att möjliggöra dessa tolkningar ska leda till 

meningsskapande krävs det att tre olika förutsättningar är uppfyllda (Weick, 1995; Simonsson 

2002). Weick beskriver det på följande sätt: 	  

“A cue in a frame is what makes sense, not the cue alone or the frame alone. Said 

differently, the substance of sensemaking starts with three elements: a frame, a cue 

and a connection” (Weick 1995, s 110)	  

Simonsson (2002, s 57) använder orden fråga, cue, för det som kan tilldelas mening.  Sedan 

kontext, frame, för det den referensram som frågan kan kopplas till. Kontexten kan sedan delas 

upp i flera olika nivåer, som samhällskontext, organisationskontext, situationskontext och 

samtalskontext. När frågan sätts in i ett sammanhang gör det att den kan relateras till den 

omgivande kontexten (Simonsson 2002, s 58).	  

För att den meningsskapande processen ska starta behöver vi enligt Weick (1995) sortera ut vissa 

frågor ur det kontinuerliga flöde av händelser och signaler som omger oss och rikta 

uppmärksamheten mot dem.  Denna utsortering startar med att en viss fråga uppmärksammas 

och först då kan den meningsskapande processen påbörjas (Simonsson 2002, s 59). Hur väljs då 

denna fråga ut? Detta kan enligt Simonsson (2002) besvaras med att det är något som avviker, är 

relaterat till våra mål och relationer. Tidigare erfarenheter hjälper också till att göra oss 
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uppmärksamma på sådant vi känner igen (Weick 1995; Simonsson 2002; Boland 2008 ). Som 

exempel tar Simonsson upp hur chefer i ett förändringsarbete tillsammans väljer ut vilka frågor 

man ska kommunicera om till en grupp medarbetare. Det informationsöverflöd som idag är 

organisationers vardag kan hanteras genom att chefer hjälper medarbetarna att sålla i 

informationen. Denna sållningsprocess är utgångspunkt för en meningsskapande process (Weick 

1995; Simonsson 2002).	  

Det är i mötet mellan fråga och kontext som mening uppstår, enligt Simonsson (2002). 

Kontextens betydelse handlar både om att ett budskap ska sättas in i ett sammanhang samt att 

sändaren måste ta hänsyn till i vilken kontext budskapet tas emot. Här måste hänsyn tas till vilka 

tolkningsramar som mottagaren har och om det eventuellt finns andra budskap som florerar som 

kan fungera som motsägelser (Simonsson 2002). Kontextbegreppet beskriver Simonsson (2002, s 

61) ur ett organisationsteoretiskt perspektiv som bestående av fyra dimensioner. Dessa är som 

följer:	  

“Samhällelig- social och kulturell kontext, den övergripande sociala ordningen i 

samhället samt demografiska aspekter. Organisationskontext som innebär specifika 

organisationsaspekter som organisationskultur och struktur. Situationskontext, den 

omedelbara kontext som kommunikationen befinner sig i. Vilka personer som deltar, 

var, när och hur interaktionen sker kan ha betydelse för vad personerna säger och 

hur detta tolkas.  Samtalskontext, innefattar den kontext som ett specifikt samtal ägt 

rum. Här ryms både det som sagts och skrivits samt övriga aspekter som 

kroppsspråk, pauser, skratt osv” (Simonsson 2002, s 62).	  

Simonsson (2002) beskriver hur dessa dimensioner i kontextbegreppet har betydelse för hur man 

tolkar budskap med följande exempel. Samhällskontexten i form av kultur kan påverka 

kommunikationen inom en organisation. Ur en organisationskontext tolkar man budskap utifrån 

grupptillhörighet, här sker den viktiga kopplingen mellan del och helhet där medarbetarna ska 

kunna se sin egen betydelse i kontexten. Situationskontext kan innebära att samma budskap får 

olika stor betydelse beroende på vilken situation den placeras i. Exempelvis kan beröm från 

chefen få större betydelse under ett formellt stormöte än under ett informellt samtal i 



	  

	  
	  

	  
27	  

fikarummet. Samtalskontexten kan inverka på hur konsekvent ett budskap anses vara utifrån 

motstridigheter i budskap och framtoning hos sändaren som framför det (Simonsson 2002, s 62). 

Vidare nämner Simonsson begreppet framing, eller idéstyrning och beskriver detta som ett sätt 

att utforma budskap på ett sätt som kan påverka medarbetarnas verklighetsuppfattning. Framing 

kan definieras som ord och språkliga verktyg som används för att styra tolkningen av ett 

budskap. Meningsskapande handlar om den större processen i vilken mening skapas. Det resultat 

som kombinationen av fråga och kontext kan ge, resulterar i någon slags mening eller handling 

(Simonsson 2002, s 58). Detta beskriver Weick i sin definition av begreppet enactment: 	  

“The term ‘enactment’ is used to preserve the central point that when people act, 

they bring events and structures into existence and set them in motion. People who 

act in organization often produce structures, constraints, and opportunities that were 

not there before they took action.” (Weick, 1988 se Simonsson 2002, s 64) 	  

I enactment-begreppet inkluderar Weick både en process och en produkt, processen innebär två 

olika steg. I steg ett ingår den sållning som skiljer ut händelser och budskap ur 

informationsmängden. I det andra steget agerar vi inom kontexten för det som sållats ut, genom 

att vi vägleds av våra tidigare erfarenheter och antaganden. Produkten sedan, kan vara som 

Weick uttrycker sig “an enacted world”, med en privat och en offentlig del. Den privata delen 

har karaktärsdrag av att kunna influera våra inre kognitiva strukturer, detta då de kan påverka 

och ändra hur vi antar och förväntar oss saker som skall komma. Produktens offentliga, eller 

manifesta karaktär är synlig för andra och kan vara ett fysiskt objekt eller en socialt konstruerad 

betydelse (Simonsson 2002, s 64). Figur 1 nedan visar hur de betydelser och handlingar som 

skapas i den meningsskapande processen i sin tur kan påverka olika delar av den omgivande 

kontexten. Detta innebär alltså att människor i den meningsskapande processen skapar delar av 

den kontext som de själva utgör en del av (Simonsson 2002, s 63).	  
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Figur	  2.	  Omarbetad	  från	  Simonsson	  (2002,	  s	  58)	  

4.3	  SAMMANFATTNING	  AV	  TEORIN	  

I vår teori har vi valt att presentera två övergripande synsätt på organisatorisk kommunikation 

kring förändringar. Det ena synsättet är det traditionella sättet att kommunicera där en avsändare 

skickar ett budskap till mottagare i en vertikal eller horisontell riktning. Det andra synsättet 

inriktar sig på att engagera avsändare och mottagare i en interaktion som leder till en dialog. 

Dessa två synsätt utesluter inte varandra utan kan användas parallellt i kommunikationen kring 

organisatoriska förändringar. 	  

Vi kommer att utifrån dessa två synsätt kartlägga hur kommunikationen kring UL:s 

förändringsarbete har organiserats. Clampitts olika typer av kommunikationsstrategier hjälper 

oss sedan att identifiera hur effektiv kontra ineffektiv kommunikationen har varit under varje fas 

av UL:s förändringsarbete.  Dessa strategier ger även oss möjlighet att identifiera om 

kommunikationen och informationsdelningen bidrar till eller hindrar meningsskapande hos de 

olika intressenter som berörs av förändringen. 	  

Teorin om meningsskapande är den grundläggande teorin som kommer att hjälpa oss att 

fastställa om kommunikationsprocesser har möjliggjort meningsskapande hos UL:s interna 
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respektive externa intressenter. Weicks teori beskriver hur den meningsskapande processen går 

till hos människor. Meningsskapande är en process som resulterar i gemensam förståelse och 

kunskap i de fall som den meningsskapande processen har påbörjats och följts som i Weicks 

enactment-begrepp. 	  

Dessa teorier kommer hjälpa oss att svara på våra frågeställningar och syfte samt utger ramar för 

vår studie. Teorierna vägleder oss så att vi ska kunna skapa en empirisk studie kring UL:s interna 

kommunikation genom att de ramar in kommunikationen med två dominanta synsätt som vidare 

kan ge oss en uppfattning om meningsskapande varit möjligt eller ej. Via dessa teorier kan vi 

med denna uppsats ge ett bidrag till den empiriska forskningen kring intern 

förändringskommunikation.  

5.	  METOD	  	  
Metod för undersökningen ger oss möjligheten att strukturera vårt material för senare analys. I 

följande kapitel beskrivs val av metod samt tillvägagångssätt för att analysera vårt material.  	  

5.1	  VAL	  AV	  METOD:	  KVALITATIVA	  INTERVJUER	  	  

“Att samtala är en grundläggande form av mänsklig interaktion” inleder boken Den kvalitativa 

forskningsintervjun av Steinar Kvale (2009, s 15) vilket sätter tonen för den övergripande 

metoden för denna uppsats. Vi valde att genomföra ett antal kvalitativa intervjuer för att kunna 

svara på våra frågeställningar och den övergripande forskningsfrågan samt skapa förståelse kring 

ett förändringsarbete och kommunikationen under detta arbete. För att kunna förstå ett fenomen, 

såsom exempelvis ett förändringsarbete utifrån intressenternas perspektiv och beskriva världen 

som den upplevs av dem är kvalitativa intervjuer det lämpligaste sättet att genomföra denna typ 

av forskning (Kvale 2009). Kvalitativa intervjuer ur ett fenomenologiskt perspektiv söker svaren 

på hur människor i en social kontext upplever deras livsvärld (Kvale 2009, s 45). Intervjuer 

syftar till att erhålla beskrivningar av intervjupersonernas levda värld utifrån en tolkning av 

innebörden hos de beskrivna fenomenen (Kvale, 2009, s 43). De kvalitativa intervjuerna som 

görs ur ett fenomenologiskt perspektiv är halvstrukturerade, vilket innebär att de liknar 

vardagssamtal men har ett specifikt syfte som fokuserar på att hitta svar på vissa teman. 
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Intervjuerna görs enligt en intervjuguide som är uppdelad i teman och förslag till frågor. Den 

kvalitativa intervjumetoden ur ett fenomenologiskt perspektiv syftar även till att hitta mening hos 

centrala teman i intervjupersonens livsvärld (Kvale 2009, s 43). Intervjuaren registrerar och 

tolkar mening i det som sägs och hur det sägs och samtidigt försöker sätta förkunskaper inom 

parentes så att en stor öppenhet som möjligt kan finnas i intervjusituationen (Kvale, 2009, s 43). 

Livsvärlden är världen som den påträffas i vardagslivet och upplevs direkt och omedelbart 

oberoende av och före förklaringar (Kvale 2009, s 44). Kvalitativa intervjuer görs på ett 

faktaplan och en meningsplan (Kvale 2009, s 45). Det är viktigt att gå igenom de explicita 

beskrivningarna noggrant för att i senare analys kunna särskilja de implicita meningarna (Kvale 

2009, s 45). 	  

Nästa kapitel presenterar val av företag samt de respondenter som ingår i vår undersökning.	  

5.2	  VAL	  AV	  FÖRETAG	  

Val av företag grundar sig i ett intresse att undersöka förändringskommunikation i ett större 

företag som genomgått en genomgripande förändring. Upplands Lokaltrafik kontaktades då de 

relativt nyligen bytt ut hela sitt biljettsystem. UL var högst intressant då de använder 

entreprenörer för att utföra delar av sin verksamhet vilket gav oss en möjlighet att studera hur 

förändringskommunikationen har sett ut inom UL, samt mellan UL och dessa entreprenörer. Av 

de entreprenörer som UL använder sig av valdes de tre största företagen ut, dessa är Nobina, 

Gamla Uppsala Buss samt DSB Uppland. Nedan sker en kort presentation av de fyra företagen:	  

Upplands Lokaltrafik, UL är sedan 1 januari 2012 en förvaltning, kollektivtrafikförvaltningen, 

inom Landstinget i Uppsala län. Landstinget är regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för 

utveckling av länets regionala kollektivtrafik. UL handlägger landstingets myndighetsuppgifter 

och svarar för den operativa administrationen av kollektivtrafiken i Uppsala län (UL 2014). 	  

Nobina Sverige AB bedriver linjetrafik på entreprenad åt uppdragsgivare i hela landet. 

Verksamheten bedrivs i ett tjugotal lokala trafikområden med garage, verkstäder och kontor på 

cirka hundra orter runt om i Sverige. Företaget ingår i Nobinakoncernen som är ett stort företag 

inom persontransporter i Europa. Huvudkontoret för Nobina Sverige AB ligger i Solna (Nobina 

2014). 	  
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Gamla Uppsala Buss, GuB, ägs från januari 2012 av Landstinget i Uppsala län. GuB:s 

trafikverksamhet omfattar idag all stadsbusstrafik i Uppsala vilket är huvudverksamheten. Andra 

delar av verksamheten är färdtjänst, skolskjutsar och bokbussar samt beställningstrafik. 

Huvudkontoret finns i Uppsala (GUB 2014). 	  

DSB Uppland AB kör regionaltrafiks tågen på Upptåget vilket sträcker sig från Upplands Väsby 

via Arlanda till Uppsala och Gävle, samt trafik mellan Uppsala och Sala. Företaget ägs av DSB 

Sverige AB och är den del av DSB-koncernen i Sverige (DSB Uppland 2014). 	  

5.2.1	  URVAL	  AV	  RESPONDENTER	  	  

I vårt val av respondenter har vi valt att intervjua personer som har varit inblandade i 

kommunikation kring förändringen på olika sätt. Som inledning till vår undersökning 

genomförde vi en explorativ intervju med BIMS, Biljettsystem i Mellansverige, vd Johnny 

Albenius med avsikt att skapa oss en förståelse för bakgrunden till förändringen. Förutom denna 

explorativa första intervju har vi inom UL intervjuat ansvariga för utbildning och information 

samt medarbetare som möter kunder i sitt dagliga arbete. Sammanlagt har vi på UL intervjuat tre 

personer i ledande position samt två medarbetare i kundtjänst. På Nobina och Gamla Uppsala 

Buss har vi intervjuat personer som varit ansvariga för utbildningen inför biljettsystems byte och 

två bussförare från Gamla Uppsala Buss samt tre bussförare från Nobina. På DSB intervjuades 

ansvarig för utbildningen. På DSB hade man ännu inte fått den tekniska utrustning som övriga 

entreprenörer har och denna skillnad gjorde då att vi valde bort att gå vidare med att intervjua 

medarbetare inom DSB. Detta då vi ansåg att denna skillnad kunde ge ett missvisade resultat för 

vår studie då inte alla entreprenörer var i samma fas i förändringen. De personer som vi har 

intervjuat har varit inblandade i projektet i respektive företag, antingen som ansvariga för 

utbildning och kommunikation eller som medarbetare som har daglig kontakt med kunder. Av 

medarbetarna var kriteriet att man skulle ha arbetat i företaget innan förändringen genomfördes 

och således varit med både innan, under och efter att förändringen genomförts. Sedan valdes 

respondenterna ut utifrån tillgänglighet i deras respektive arbetsschema av deras chef. Av de 

intervjuade var sex personer ansvariga för utbildning eller intern kommunikation och resterande 

sju var medarbetare, antingen kundtjänst personal eller bussförare. Totalt genomfördes 12 

stycken intervjuer med 13 personer. Av dessa var åtta stycken samtals intervjuer varav en 
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intervju utfördes med två respondenter samtidigt. De övriga fyra intervjuerna skedde per telefon. 

Trots att vi inte intervjuat samtliga entreprenörer till UL i denna undersökning anser vi att det 

införskaffade materialet är tillräckligt för att besvara vårt syfte och forskningsfråga. Det tillåter 

oss att göra en analys som ger oss möjlighet att dra rimliga slutsatser kring resultatet. I övrigt 

anser vi att intervjua samtliga medarbetare skulle ge ett bredare och då ett än mer tillförlitligt 

material. Detta var dock inte möjligt på grund av tidsbegränsning och då vi endast kunde 

intervjua de medarbetare som företagen gav oss tillgång till.	  Vi har samlat samtliga respondenter 

där det framgår intervjutid, om intervjuerna transkriberades och hur vi i fortsättningen refererar 

till dessa respondenter (Se Bilaga 1).	  

Nästa kapitel beskriver hur vi utformade vår intervjuguide som ligger till grund för de kvalitativa 

intervjuerna samt hur vi genomförde dessa intervjuer.	  	  

5.3	  UTFORMNING	  AV	  INTERVJUGUIDE	  	  

I intervjuguiden valde vi att utgå från en kommunikationsmodell presenterad av Catrin 

Johansson och Mats Heide i boken, Kommunikation i förändringsprocesser (2008a). Modellen 

baserar sig på ett försök att kartlägga utveckling av omfattande organisatoriska förändringar ur 

ett kommunikativt perspektiv. (Johansson & Heide 2008a) Syftet med modellen är att ge 

organisationer kunskap och verktyg för en lyckad organisatorisk förändringskommunikation. 

Anledning till varför vi valde att använda modellen vid utformning av intervjuguiden är för att se 

hur UL har organiserat det kommunikativa arbetet kring förändringen. Modellen är indelad i fyra 

olika faser och varje fas innehåller olika krav och utmaningar på det kommunikativa arbetet och 

dess inblandade aktörer. De fyra faserna är; analys, förankring, genomförande och konsolidering. 

(Johansson & Heide 2008a, s 181) Modellen erbjuder även ett sätt att organisera och kategorisera 

kommunikativt fokus samt beskriver de olika kommunikativa rollerna i ett förändringsarbete. 	  

Första fasen, analys inleder förändringsarbetet genom att en idé, en händelse eller ett problem 

identifieras inom eller utanför organisationen. Ledningen har en avgörande roll då de genom ett 

analytiskt arbete identifierar och definierar hot och möjligheter för en förändring. Under 

analysfasen ska omvärldsanalys genomföras och dessa ska kommuniceras till organisationen. På 

det sättet blir det lättare för ledningen att skapa gemensam förståelse och acceptans för 
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förändringen. Ledningen ska även upprätthålla en öppen kommunikation och informera övriga 

chefer för att de ska kunna förbereda sig och vidarebefordra den rätta informationen till 

medarbetarna. Ledningen ska även ta reda på medarbetarnas erfarenheter, uppfattningar och 

idéer för att kunna skapa ett beslutsunderlag som underlättar kommande förändringsarbete och 

minskar förändringsmotstånd. (Johansson & Heide 2008a, ss 183-186) Kommunikationen under 

denna fas innefattar aktivt lyssnande hos olika parter, insamling av information och dialog 

mellan olika beslutsfattare men inga slutgiltiga beslut fattas i denna fas.	  

Förankringsfasen inleds genom att det fattas beslut om att en viss förändring ska genomföras. 

(Johansson & Heide 2008a, s 187) Fokus ligger på planering och förberedelser och bidrar till det 

gemensamma lärandet inför förändringen. Dialog och delaktighet av hur saker och ting ska 

realiseras har det största utrymmet under denna fas. Även i denna fas har cheferna en viktig 

uppgift, att skapa mening och sammanhang genom att sortera ut den essentiella informationen ur 

flödet av information. Väljs den viktigaste informationen ut åt mottagaren skapar det en 

möjlighet att utifrån detta, skapa mening och förståelse kring förändringen. Genom dialog i 

komplexa och viktiga frågor med den närmsta chefen ska informationen behandlas på den nivå 

som rör individens och gruppens arbete. Här är det av stor betydelse att uppnå en gemensam bild 

av det som ska ske. (Johansson & Heide 2008a, ss 187-189) I annat fall kan osäkerhet uppstå 

som eventuellt kan ge upphov till motstånd mot förändringen. Osäkerhet inför en förändring kan 

ta sig uttryck på olika sätt och beroende på exempelvis erfarenhet eller personlighet reagerar 

människor olika då de står inför en förändring. Detta måste ledningen vara förberedd på och 

kunna hantera på olika sätt under denna fas. (Johansson & Heide 2008a, s 192) Kommunikation 

kring förändringen kan bidra till att skapa en gemensam förståelse för vad som kommer att ske. 

Den kan även bidra till att skapa förväntningar och en vilja att vara med och bidra i 

förändringsarbetet. (Johansson & Heide 2008a, s 194).	  

Under nästkommande fas, genomförande, är det som själva förändringen sätts i bruk. Under 

denna intensiva period börjar man exempelvis det nya arbetssättet eller implementerar och 

driftsätter det nya IT-systemet. Under denna fas har kommunikationen en fortsatt central roll och 

arbetsspecifik information blir mycket viktig. Här kan en rad oförutsedda problem som är direkt 

kopplade till förändringen uppstå och det dyker upp många frågor under fasens gång.  
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Kommunikativt kan rapporter om läget och hur förändringen fortskrider ge lite kraft till de 

inblandade (Johansson & Heide 2008a, s 197) Behov av regelbundna möten finns där syftet med 

förändringen upprepas för att behålla fokus. Öppen dialog är viktig under denna fas för att lösa 

problem och utbyta kunskaper. (Johansson & Heide 2008a, s 197)	  

Konsolideringsfasen är den sista fasen, och den del när förändringen ska landa och befästas som 

det nya och som en del av det vardagliga arbetet. Att summera och fira att förändringen är klar är 

viktigt under denna fas. Enligt Johansson & Heide (2008a) är det viktigt att markera ett avslut på 

projektet och att lyfta de positiva i projektet med någon form av firande. Under denna fas är 

feedback viktig för att kunna ta tillvara på viktiga lärdomar under förändringsarbetet. Ledningen 

ska även ge feedback tillbaka till medarbetaren för att bekräfta de resultat som uppnåtts och 

kommunicera sin bild av vad organisationen kan dra lärdomar av projektet. (Johansson & Heide 

2008a, s 199)	  

Vi utformade två differentierande intervjuguider där hänsyn togs till vilken position 

respondenten hade i projektet och detta avgjorde vilken intervjuguide som skulle användas. Den 

ena intervjuguiden användes till alla ansvariga för utbildning och information och den andra till 

UL:s medarbetare internt samt bussförare. Intervjuguiderna finns bifogade som bilaga i slutet av 

denna uppsats (se Bilaga 2 och 3).	  

5.3.1	  INTERVJUERNAS	  GENOMFÖRANDE	  

Vi försökte med största möjliga mån få träffa respondenterna personligen och det uppstod inga 

problem gällande personer i ledande position som informationsansvariga och 

utbildningsansvariga. Däremot var det svårt att få personliga intervjuer med personal som 

arbetade i kundtjänst och som bussförare då de är ute i verksamheten under sin arbetstid. De 

intervjuer som gjordes med Upplands Lokaltrafiks personal utfördes på huvudkontoret eller på 

UL-center på centralstationen i Uppsala. Intervjuer med entreprenörer skedde på respektive 

kontor i Uppsala, Nobina intervjuade vi på deras kontor på Norra depågatan och intervjun med 

Gamla Uppsala Buss utfördes på huvudkontoret på Kungsängsgatan. Intervjun med DBS 

utfördes på ett café inne i Uppsala enligt önskemål från respondenten. Uppsatsens båda författare 

var närvarade vid alla samtals intervjuer som också spelades in efter medgivande från 
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respondenten. Telefonintervjuerna gjordes enskilt av en författare per intervju och spelades in då 

respondenten godkänt det. Utöver de tematiska frågorna startade vi intervjuerna med inledande 

frågor om personens arbete och bakgrund.	  Transkribering gjordes ordagrant och kontrollerades 

genom att lyssna igenom texten efter transkribering och rätta eventuella fel. Efter transkribering 

kategoriserades och strukturerades de viktigaste delarna som sedan låg till grund för analysen av 

materialet. För att möjliggöra analys av det empiriska materialet beslutade vi gemensamt hur 

detta skulle kategoriseras vilket vi beskriver närmare i nästa kapitel.  Därefter valdes de 

kategoriserade delarna ut för att urskilja likheter och skillnader i kommunikationsarbetet inom 

UL samt med dess entreprenörer.	  

5.4	  INSAMLING	  OCH	  BEARBETNING	  AV	  DET	  EMPIRISKA	  MATERIALET	  	  

Fasen för insamling och bearbetning av materialet innebar kodning, kategorisering och 

tematisering av materialet. Detta hjälpte oss att organisera vårt material för det kommande 

analytiska arbetet.	  

5.4.1	  KODNING	  

Vi påbörjade den manuella kodningsfasen genom att dela in respondenterna i grupper baserat på 

dess organisationstillhörighet. Sammanlagt blev det fyra grupper; UL Chefer/Kommunikatörer 

(UL1), UL medarbetare (UL2), Entreprenörer Chefer/Utbildningsansvariga (E1), Entreprenörer 

medarbetare (E2). Respondenterna kodades till R1, R2, R3 osv. inom varje grupp exempelvis 

UL1R1 eller E1R1 (se figurer 3-6.). Vi kategoriserade materialet enligt de fyra faserna i 

förändringshjulet; analys (F1), förankring (F2), genomförande (F3) och konsolidering (F4). 

Under varje fas kodade vi sedan samtliga intervjuer och färgmarkerade respondenternas uttalade 

där varje färg representerade ett visst tema. Den färgkodning som användes var, blå för uttalade 

som styrker kommunikationens riktning och roll, grön för kanal och stil, samt lila för innebörd 

av informationen. Efter färgkodningen sammanställdes resultatet där varje fas mest dominerade 

inslag angavs som resultat per respondent. Kategorisering av materialet och förklaringar till 

teman beskrivs närmare i nästa kapitel.  
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5.4.2	  TEMATISERING	  OCH	  KATEGORISERING	  	  

Kategorisering och tematisering av det empiriska materialet skedde i två steg. Först delade vi in 

vårt material i fyra kategorier, baserade på förändringshjulets faser för att kunna kartlägga 

kommunikationen kring förändringsprocessen. Nästa steg innebar att dela upp materialet i fem 

teman utifrån de två synsätten på kommunikation. Dessa teman var riktning, kommunikativ roll, 

kanaler, stil och innebörd. Tema riktning beskriver flödet för kommunikationen under varje fas 

för respektive respondent. Riktningen kan vara antingen vertikal eller horisontell och kan ske via 

envägs- eller tvåvägskommunikation. De kommunikativa rollerna kan vara avsändare, 

mellanhand eller mottagare. Avsändare sänder ut och/eller skapar meddelanden, mellanhand 

vidarebefordrar och mottagare tar emot meddelanden.  Kanaler för kommunikationen kan vara 

skriftliga, muntliga och/eller digitala. Med skriftliga kanaler avser vi exempelvis tryckta källor 

som brev, interna tidningar, rapporter och information på anslagstavlor. Muntliga kanaler är 

konversationer, möten och telefonsamtal. Digitala kanaler är mailkonversationer, intranät, och 

hemsidor. Stil i sin tur visar om kommunikationen är av informell eller formell karaktär. Stilar 

har definierats enligt Falkheimer & Heide (2007) som avser den formella stilen för 

kommunikationen som exempelvis muntlig information från chefer via stormöten, skriftlig 

information via pressmeddelanden samt digital information i mailkonversationer. Informell stil 

för kommunikation är den övriga kommunikation som oftast är personlig och där innefattas 

rykten och samtal kring fikabordet. Innebörden av kommunikationen kan vara informativ, 

interaktiv eller order. Informativt innehåll avses när ett meddelande skickas i upplysningssyfte, 

interaktivt innehåll kräver tvåvägskommunikation då information eller meddelanden skickas 

fram och tillbaka och en order är ett direktiv som ska resultera i en prestation från motparten. 	  

Nästa steg av empiribearbetningen innebar en strukturering av vårt material i kolumner och rader 

i tabellform. Kolumnerna representerar våra teman som beskrivs ovan och raderna de fyra 

faserna i förändringen, baserade på förändringshjulet. Raderna har vidare delats upp efter 

respondenterna, och koderna har lagts in som värden för varje tema som kunde urskiljas från det 

empiriska materialet. Tabellerna visas i kapitel 6.3. 
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5.5	  OPERATIONALISERING	  	  

Nästa del av bearbetningen innebar operationalisering av vårt material för att motsvara vårt 

teoretiska ramverk. För att vi ska kunna identifiera drag av de kommunikativa strategierna kring 

förändringsarbetet ansåg vi det nödvändigt att operationalisera våra empiriska resultat. 

Operationalisering är nödvändigt så att de teoretiska definitionerna av de kommunikativa 

strategierna ska kunna speglas i våra resultat (Esaiasson et al. 2007, s 59). 	  

För att resultaten ska kunna spegla den första kommunikationsstrategin, spraya och bönfalla 

samt att drag av strategin kan identifieras måste riktningen för kommunikationen vara vertikal 

och de kommunikativa rollerna kan variera mellan respondentgrupperna. Grupperna UL1, E1, 

chefsgrupperna, måste ha rollen som avsändare/mellanhand och UL2, E2, alltså 

medarbetargrupperna, måste ha den mottagande rollen eftersom spraya och bönfalla-strategin 

handlar om att enbart skicka information uppifrån som sedan mottas nedifrån i hierarkin. 

Kommunikationens innebörd kan enbart vara informativ eftersom strategin handlar om att 

överskölja mottagarna med information. Därför används även alla kanaler och stilen för 

kommunikation kan vara både formell och informell. Om det finns drag av spraya och bönfalla-

strategin är synen på kommunikationen som överföring av information enligt 

transmissionsmodellen.  	  

Nästa kommunikationsstrategi, berätta och sälja kräver en vertikal riktning då ledningen enbart 

ska skicka information. Dock i lite mindre mängder än förra strategin. Därför bör även 

innebörden för kommunikation vara informativ eller order och stilen formell och någon av 

kanalerna bör användas i våra resultat. De kommunikativa rollerna för UL1, E1 är avsändare 

eller mellanhand då de ansvarar för att skapa eller skicka information. Grupperna UL2, E2 har 

den mottagande rollen eftersom de tar emot informationen UL1 och E1 skickar. Eftersom 

riktningen är vertikal och chefsgruppen är avsändare och medarbetargruppen är mottagare flödar 

kommunikationen uppifrån och ned. Om det finns drag av berätta och sälja- strategin följer även 

denna transmission synen på kommunikation.   	  

Kommunikationsstrategin, understryka och undersöka kräver en interaktiv innebörd för 

kommunikation eftersom det ska finnas en dialog mellan chefer och medarbetare för att chefer 
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eller ledningen ska kunna välja ut idéer och lyssna inåt i organisationen. Stilen för 

kommunikation bör vara informell och alla eller någon av kanalerna ska användas för att skapa 

en interaktiv innebörd för kommunikationen. Riktning för kommunikationen är horisontell då det 

ska pågå en konstant interaktivitet mellan chefer och medarbetare. Båda grupperna kan ha alla 

olika roller under denna strategi. De kan vara mottagare, avsändare eller mellanhand då de tar 

emot information och idéer från båda hållen men även skickar feedback och information tillbaka. 

Om denna strategi används är synen på kommunikationen meningsskapande. 	  

Strategin identifiera och besvara kräver en formell stil samt interaktiv innebörd eftersom syftet 

med denna strategi är att skapa mening. Riktningen är vertikal men de kommunikativa rollerna 

ska vara omvända om denna strategi används. Med detta menas att U2 och/eller E2 ska ha 

avsändarrollen då medarbetarna ska stå i centrum för denna strategi. UL1 och E1 ska i sin tur ha 

mottagande- eller mellanhand rollen då denna strategi kräver att chefer ska försöka ta reda på 

medarbetarnas behov. Synen på kommunikation är meningsskapande om denna strategi används. 	  

Undanhålla och försvara är en strategi som strikt följer transmissionssynen på kommunikation. 

De kanaler som används bör vara få eftersom chefer och ledning inte vill släppa ut för mycket 

information. Innebörden ska därför vara informativ eller order och stilen enbart formell. 

Riktningen är vertikal och UL1 och E1 bör ha avsändarrollen och UL2 och E2 den mottagande 

rollen. Om denna strategi används är synen på kommunikationen enbart som överföring av 

information. 	  

De operationaliserade resultaten beskrivs vidare i kapitel 6.	  

5.6	  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	  

Detta kapitel beskriver hur vi har gått till väga med vår analys av resultaten. Vi påbörjade vårt 

analytiska arbete med att operationalisera våra resultat utifrån de olika 

kommunikationsstrategierna. Vidare satte vi in de fyra förändringsfaserna; analys, förankring, 

genomförande och konsolidering i en stor situationskontext för själva förändringsarbetet. De fyra 

faserna bildar alltså fyra subkontexter inom den större situationskontexten. Därefter analyserar vi 

varje fas för sig genom att identifiera de samtalskontexter som förekommer. Samtalskontexterna 

i sin tur identifieras genom att ta fram de mest dominanta kommunikativa handlingarna från vårt 
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operationaliserade resultat under respektive fas. Ett exempel på detta under analysfasen är att det 

fanns ett förekommande tema bland alla grupper, information som skickades uppifrån och ner i 

hierarkin gällande förändringen. Därför kunde vi konstatera att överföring av information 

gällande det nya biljettsystemet är en samtalskontext i denna fas. Genom att identifiera 

samtalskontexter kunde vi vidare avgöra om den meningsskapande processen möjliggjorts eller 

ej. För att illustrera detta gör vi en analysmodell som bygger på Simonssons modell för 

meningsskapande. I den modellen lyfter vi fram situationskontext och visar hur denna delas i de 

olika faserna. Modellen visar de olika samtalskontexter som gäller för respektive fas (se figur 7 i 

kap. 7.6).	  

6.	  EMPIRI	  	  
Nästa kapitel presenterar bakgrunden till vår empiri kring förändringsarbetet vars syfte är att 

införa ett nytt biljettsystem hos Upplands Lokaltrafik, UL. Detta kapitel beskriver även hur UL 

har hanterarat de utmaningar som digitalisering och kontantlöshet i samhället för med sig.  	  

6.1	  UL:S	  ANPASSNING	  TILL	  DIGITALISERINGEN	  	  

Idag används kontanter i liten utsträckning eller inte alls på många kollektivtrafikfordon efter 

Arbetsmiljöverkets beslut att ta bort kontanthantering på bussarna. Dagens digitala teknologi 

möjliggör att resenärer i kollektivtrafiken får tillgång till flera olika betalningsalternativ för resor 

med bussar eller tåg. Teknologi i form av mobiltelefoner med uppkoppling mot nätverket hos 

olika operatörer gör det möjligt för resenärer att välja att betala sina resor med sin mobiltelefon i 

form av SMS-biljett. Ett EU-direktiv från 2010 kräver att företag som erbjuder betaltjänster, 

såsom SMS-biljett, måste ha ett tillstånd från Finansinspektionen. (Rättsnätet 2010, SFS 

2010:751) Tillståndet kräver att företag som erbjuder denna typ av tjänst måste kunna identifiera 

sin kund. Direktivet kommer från betaltjänstlagen som avser att man måste kunna identifiera 

vem står bakom transaktionen. Lagen infördes för att komma åt penningtvätt och finansiering av 

terrorism. (Samuelsson 2013)	  Lagen dikterar att teleoperatörer måste ha en mellanhand mellan 

kunder och leverantörer som sköter transaktioner när betalningar sker via utrustning av 

telekommunikation eller digital teknik. (Rättsnätet 2010, SFS 2010:751) Med detta menas att 

mobiloperatörerna inte får ta emot pengar direkt från kunder utan måste använda en mellanhand 
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där själva transaktionen av pengar sker. (Rättsnätet 2010, SFS 2010:751) Lagen har väckt 

blandade känslor och har tagit emot mycket kritik både hos kunder och teleoperatörer. Dessa 

mellanhänder mellan konsumenter och teleoperatörer har rätt att ta ut en avgift när en kund köper 

exempelvis en SMS-biljett. Detta väckte stort motstånd hos konsumenterna då lagen inte tar 

hänsyn till dessa extra avgifter. (Konsumentverket 2011)	  

Lagen trädde i kraft 2011 men rutinerna kring betalningar och transaktioner ändrades i februari 

2013 då det inte längre var möjligt att betala SMS-biljetter direkt till teleoperatörer utan 

resenärer var tvungna att registrera sig via en extern tjänst. De fyra största teleoperatörerna 

TeliaSonera, Tele2, Telenor och 3 i Sverige använder tjänsten WyWallet som ägs av bolaget 4T. 

Bolaget bildades även av dessa fyra teleoperatörer. Resenärer som vill köpa SMS-biljett måste 

registrera sig hos WyWallet eller/och andra aktörer för att kunna genomföra betalningar via SMS 

hos vissa kollektivtrafikbolag. (Telekområdgivarna, 2013)	   WyWallet är en applikation som 

kunderna laddar ner till sina mobiltelefoner. Applikationen kräver registrering av 

personuppgifter och kontokort för att genomföra köp via mobilen. (WyWallet 2012) Införandet 

av WyWallet kritiserades bland annat i en artikel i Dagens Nyheter där kunderna ansåg tjänsten 

vara mycket krånglig att använda och SMS-köpen har på grund av detta sjunkit drastiskt. 

(Lagerwall 2013)	  	  

UL:s svar på detta var att införa ett eget registreringssystem för SMS biljetter istället för att 

använda teleoperatörernas WyWallet. Registreringssystemet är i bruk även hos SL och andra 

stora trafikbolag. Det är en typ av e-tjänst som kräver registrering av telefonnummer och val av 

betalningssätt. Man kan välja fakturabetalning får då en faktura i slutet av varje månad av för 

resor man har rest med SMS-biljett. Man kan även välja att registrera sitt betalkort och resorna 

debiteras då automatiskt. Registreringen kräver även personuppgifter eftersom man för att kunna 

resa med SMS-biljett måste vara myndig och utan betalningsanmärkningar (Smsregistrering, 

2014). Detta kontrolleras genom en kreditupplysning som görs i samband med registreringen. I 

en artikel i Upsala Nya Tidning (2013) sägs att ändringen kommunicerades dåligt och många 

resenärer var upprörda över att en extra registrering krävs för att kunna betala med SMS. 

Dessutom anses detta vara ett onödigt och krångligt system som man inte informerade om innan 

förändringen. (Hesserud-Persson 2013) Detta registreringssystem används av flera trafikbolag i 
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Mellansverige som tillsammans med UL upphandlade kring detta nya system. Registrerar en 

resenär ett konto på detta system kan de resa med samma konto på alla trafikbolag som använder 

systemet (SMSregistering, 2014).  	  

6.2	  BIMS-‐PROJEKTET	  

År 2013 införde Upplands lokaltrafik, UL, ett nytt biljettsystem med avsikt att sammanföra läns- 

och stadstrafik till ett enda stort trafiknätverk. Grundtanken var att även underlätta resenärernas 

färd över länsgränser med en enda teknisk plattform. Plattformen är ett gemensamt biljettsystem 

för all kollektivtrafik i Uppland. Införandet av biljettsystemet har sitt ursprung från ett projekt 

som drogs igång 2003 då bolaget BIMS, biljettsystem i Mellansverige, bildades.	  

I en intervju med BIMS vd Johnny Albenius (Albenius, 2014) beskriver han hur BIMS-projektet 

startade genom diskussioner 2002-2003 mellan åtta olika trafikbolag, UL, X-trafik, Dalatrafik, 

Västmanlands Lokaltrafik, Länstrafiken i Örebro, Värmlandstrafik, Karlstad kommun och Tåg i 

Bergslagen. Alla var i samma fas då man behövde köpa in ny utrustning och man diskuterade 

nästa generation system. Detta ledde till beslutet att göra upphandling tillsammans av ett nytt 

system genom att bilda ett bolag, BIMS KB som skulle sköta upphandling och leverans till dess 

ägare. Det nya systemet skulle vara ett sammanhållet gemensamt centralsystem. Avtalet 

tecknades sedan i oktober 2005 mellan BIMS och det tyska företaget Atron. 	  

UL:s gamla biljettsystem hade funnits i bruk ca 20 år och fungerade dåligt samtidigt som det var 

omodernt. Införandet av ett nytt biljettsystem möjliggör att stadstrafiken, Upptåget och 

regiontrafiken får samma tekniska plattform för resebiljetter. Med det nya systemet kan man ha 

ett och samma kort för resor inom hela länet. Det nya UL-kortet ersätter alla tidigare kort och det 

nya systemet infördes i Uppsala under aug-sep 2013. Enligt BIMS vd Johnny Albenius hade 

denna försening olika anledningar, bara systemspecifikationen tog tre år att skriva. 	  

 “Alltid när man köper sådana här system så tror alla att, jamen det är väl inte så 

märkvärdigt, det finns väl på hyllan - det gör det inte.” Johnny Albenius 2014	  

Han säger vidare att han har funderat mycket på vad som gått fel. 	  
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“Det är inte bara leverantören som är orsaken, jag tror att vi som köpare också 

är väldigt otydliga i början och ställer orimliga krav” (Johnny Albenius 2014). 	  

Det nya biljettsystemet är inte bara biljettmaskinen man ser på bussen eller tåget utan grunden är 

ett gigantiskt ekonomisystem bakom som är väldigt komplext. Alla transaktioner som kommer in 

ska bokföras och gå på rätt konton, det är intäktsfördelningar och det ska fungera över 

länsgränser som ska räknas mot varandra osv. säger Johnny Albenius (2014). Leverantören av 

biljettsystemet, det tyska företaget Atron, hade vunnit upphandlingar på fem stora kontrakt inom 

ett år vilket gjorde att de fick prioritera och skjuta på saker vilket bidrog till förseningen enligt 

Johnny Albenius (2014).	  

När väl biljettsystemet infördes i Uppland gjordes detta i två omgångar. Först ut var 

Stadsbussarna i Uppsala. Därefter Regionbussarna och Upptåget. Jämfört med det tidigare 

systemet var det andra typer av kortläsare i regionbussarna och Upptåget än på stadsbussarna. De 

nya läsarna är kontaktfria vilket innebär att du håller upp kortet framför läsaren och 

informationen överförs digitalt utan att kortet behöver föras in i apparaten. På så sätt går det 

snabbare och det finns inga mekaniska delar som kan krångla. Man ska också kunna administrera 

de kort man har via en egen kundsida på ULs webb, under 2014, via en e-tjänst. Resenärer ska 

kunna köpa sina biljetter på flera olika sätt exempelvis via internet. Målet är att införa ett 

gemensamt kort för stadstrafiken, regiontrafiken och Upptåget men också möjliggöra att kortet 

ska kunna användas i hela Mellansverige i framtiden.  Internet spelar en stor roll i det nya 

systemet då kunder kan abonnera på biljetter som kunden själv beställer över Internet. Det nya 

biljettsystemet lägger även grunden för flera förändringar som UL ska införa i framtiden. Enligt 

Mikael Fritzing som är IT-ansvarig på Upplands Lokaltrafik är en av de centrala anledningarna 

till varför UL ville byta ut biljettsystemet att det skulle vara möjligt i framtiden att helt utesluta 

den kontanta hanteringen samt att locka med mer intressanta digitala alternativ (Sveriges Radio, 

2006). Ytterligare en förändring har genomförts under denna uppsats författande. Förändringen 

skedde i april 2014 och innebar ny zonindelning och prissättning för UL-trafiken.  	  

Denna bakgrundsbeskrivning ger en bild vilka olika faktorer som ledde till förändringen hos UL. 

I nästa kapitel sammanställs de resultat vi har fått fram från vårt insamlade empiriska material. 	  
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6.3	  RESULTAT	  

I resultatredovisningen presenteras de övergripande kommunikativa aspekter som UL har haft 

under sitt förändringsarbete baserat på det insamlade empiriska materialet. Resultaten visar hur 

kommunikationen flödar under förändringsarbetets olika faser, vilka kommunikativa roller vi har 

kunnat urskilja från materialet och vilka kanaler som har används under förändringsarbetets 

faser. Samt om kommunikationen har varit formell och/eller informell och vad som har varit 

kommunikationens innebörd.  

6.3.1	  CHEFSGRUPPEN	  HOS	  UL	  

UL1 är den grupp av respondenter som alla arbetar inom UL i ledande position.	  

	  

Figur 3. Resultat UL1, egen bearbetning.	  

Riktningen för kommunikationen under analysfasen (F1) är vertikal. Detta innebär att 

kommunikationen flödar uppifrån och ner eller nerifrån och upp i organisationshierarkin enligt 

alla respondenter i grupp UL1. Respondent 1 (UL1R1) har under analysfasen en kommunikativ 

roll som mellanhand. Detta innebär att UL1R1 vidarebefordrar informationen från ledningen 

neråt i organisationshierarkin i den vertikala riktningen för kommunikationen. UL1R1 använder 

alla kanaler i sin kommunikation och den är formell. Innebörden av kommunikationen är 

informativ vilket innebär att informationen skickas enbart i upplysningssyfte. Respondent 2 

(UL1R2) har den kommunikativa rollen som avsändare. UL1R2 är själv med och skapar den 

informativa, formella och informella, informationen som sedan skickas vidare via alla 
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tillgängliga kanaler neråt i organisationshierarkin. Respondent 3 (UL1R3) har också rollen som 

avsändare. Den informativa och formella informationen skapas av UL1R3 som sedan skickar 

informationen vidare via alla tillgängliga kanaler neråt i organisationshierarkin.	  

Under förankringsfasen (F2) flödar kommunikationen vertikalt enligt alla respondenter. Alla 

respondenter inom denna grupp har rollen som avsändare då de i sin roll skapar informationen 

och sedan kommunicerar den vidare till olika nivåer av organisationen. Respondenterna 

använder olika kanaler i sin kommunikation. UL1R1 och UL1R3 använder muntliga och 

skriftliga kanaler och kommunikationen sker formellt. Innebörden av kommunikation och 

information är informativ men även i form av order för UL1R1. Respondent UL1R2 i sin tur 

använder alla tillgängliga kanaler för att kommunicera både informellt och formellt. Innebörden 

av kommunikation och information är interaktiv vilket innebär att UL1R2 deltar i en 

tvåvägskommunikation mellan de olika nivåerna av organisationen.	  

Genomförandefasen (F3) skiljer sig från de övriga faserna genom att kommunikationen har 

ändrat sin riktning för två av respondenterna. UL1R2 och UL1R3 kommunicerar horisontellt 

men behåller sin kommunikativa roll som avsändare. Den horisontella kommunikationen innebär 

att respondenterna kommunicerar via tvåvägskommunikation med olika nivåer av 

organisationen. För UL1R2 är det digitala och muntliga huvudsakliga kanaler för 

kommunikationen som sker mer informellt under F3 och har fortfarande interaktiv innebörd. 

UL1R3 i sin tur använder skriftliga och muntliga kanaler för sin informella och/eller formella 

kommunikation. Innebörden för kommunikation och information har ändrats till interaktivt för 

UL1R3. Största skillnaden mellan respondenterna i denna grupp är att UL1R1 fortfarande har en 

vertikal riktning i sin kommunikation men den kommunikativa rollen har ändrats till mottagare. 

Detta innebär att UL1R1 bara mottar informativ information genom vertikal och formell 

kommunikation vilket även bekräftas genom att UL1R1 inte använder några kanaler för sin 

kommunikation under F3.	  

Under konsolideringsfasen (F4) flödar kommunikationen horisontellt för alla respondenter. Dock 

finns det skillnader i de kommunikativa rollerna. UL1R2 och UL1R3 har rollen som mellanhand 

medan UL1R1 behåller sin mottagande roll. UL1R2 och UL1R3 använder enbart muntliga 
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kanaler för sin formella kommunikation. Information skickas fram och tillbaka i den 

organisatoriska hierarkin via tvåvägskommunikation. UL1R1 har även under F4 den mottagande 

rollen men nu har riktning för kommunikationen ändrats till horisontell. Dock använder UL1R1 

inga kanaler under denna fas vilket innebär att kommunikationen och informationen kommer till 

UL1R1 men stannar där. 

6.3.2	  CHEFSGRUPPEN	  HOS	  ENTREPRENÖRERNA	  

I denna grupp ingår de respondenter som har en ledande position och är ansvariga för utbildning 

hos entreprenörerna.	  

Figur 4. Resultat E1, egen bearbetning.	  

Under F1 flödar kommunikationen vertikalt till denna grupp av respondenter. Alla respondenter 

har den mottagande kommunikativa rollen vilket innebär att de tar emot information som riktas 

mot dem via den vertikala kommunikationen. Även om kommunikationen har en formell stil 

används i stort sätt muntliga kanaler. Innebörden är informativ då informationen kommer till 

dem i upplysningssyfte under F1.	  

Under F2 har kommunikationen fortfarande en vertikal riktning men alla respondenter har den 

kommunikativa rollen som mellanhand. Detta innebär att de mottar kommunikationen och 

skickar den vidare. Två av tre respondenter använder muntliga och skriftliga kanaler men även 

digitala kanaler gäller för en av respondenterna. Stilen för kommunikationen är fortfarande 
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formell men innebörden för kommunikation har förändrats till order då avsändaren förväntar sig 

att kommunikationen ska resultera i en motprestation.	  

Riktningen för kommunikationen har ändrats under F3 till horisontell. Dock har alla 

respondenter fortfarande den kommunikativa rollen som mellanhand. Detta innebär att det finns 

en tvåvägskommunikation mellan olika nivåer av organisationen. Två av tre respondenter 

använder samma kanaler som under F2 men en respondent använder enbart muntliga eller 

digitala kanaler i sin kommunikation. I fas 3 är stilen mer informell för kommunikationen men 

det finns fortfarande även formell kommunikation. Innebörden för kommunikationen är 

interaktiv vilket innebär en kontinuerlig tvåvägskommunikation i organisationen.	  

Under fas 4 fortsätter kommunikationen ha en horisontell riktning där är tvåvägskommunikation 

och innebörden fortsätter vara interaktiv. Stilen för kommunikationen är nu enbart informell och 

muntliga och digitala kanaler används. Alla respondenter har fortfarande den kommunikativa 

rollen som mellanhand.	  

6.3.3	  MEDARBETARGRUPPEN	  HOS	  UL	  

Denna grupp består av de respondenter som är medarbetare internt på UL.	  

	  

Figur 5. Resultat UL2, egen bearbetning.	  

För respondenterna inom grupp UL2 är riktningen för kommunikationen under fas 1 vertikal. 

Kommunikationen flödar alltså uppifrån och ner organisatoriska hierarkin, detta då båda 

respondenterna har den mottagande kommunikativa rollen då de mottar kommunikation och 
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information utan att sända den vidare. Kommunikationen sker via muntliga kanaler och är 

informell och interaktiv i sin innebörd.	  

Redan under F2 ändrar kommunikationen sin riktning till horisontell men samtidigt är stilen för 

kommunikationen fortfarande informell och innebörden interaktiv. Respondenterna har 

fortfarande den mottagande kommunikativa rollen och kommunikationen sker via muntliga 

kanaler.	  

Riktning för kommunikation ändras igen under F3 från horisontell till vertikal. Även rollerna för 

kommunikation ändras till avsändare för respondenterna i fas 3 och stilen för kommunikationen 

blir både informell och formell. Innebörden är fortfarande interaktiv och alla kanaler används för 

kommunikationen.	  

Under F4 är riktningen för kommunikationen fortfarande vertikal. Dock har de kommunikativa 

rollerna för respondenterna återgått till mottagare och stilen för kommunikationen är enbart 

informell. Innebörden för kommunikationen är interaktiv även i fas 4. Alla kanaler används 

fortfarande för kommunikationen.	  

6.3.4	  MEDARBETARGRUPPEN	  HOS	  ENTREPRENÖRERNA	  

E2 bildar den största respondentgruppen och den består av sammanlagt 5 respondenter. Dessa 

respondenter är medarbetare hos de externa entreprenörerna.	  

	  

Figur 6. Resultat E2, egen bearbetning.	  
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Under F1 är samtliga respondenter mottagare av information som flödar vertikalt, uppifrån och 

ned i hierarkin. Informationen flödar genom alla kanaler enligt två av respondenterna medan de 

tre övriga anger muntliga/skriftliga eller skriftliga/digitala som dominerande kanaler. 

Informationen har till största del en formell stil och innehållsmässigt är den rent informativ.	  

I fas F2 behåller respondenterna sin roll som mottagare av information som flödar vertikalt, 

uppifrån och med till dem. Under denna fas anger fyra av fem respondenter att alla kanaler 

används medan en respondent anger att muntliga och skriftliga kanaler dominerar. Stilen är 

formell till informell med en avvikelse där E2R1 beskriver den som formell. Innebörden av 

informationen är även här rent informativ.	  

Under F3 har riktningen i kommunikationen ändrats enligt fyra av respondenterna till horisontell, 

i ett fall anges den fortfarande vara vertikal. Här är respondenternas kommunikativa roll att att 

vara mellanhand och skicka information horisontellt, förutom i ett fall hos en respondent, E2R2 

där avsändarrollen är mer framträdande. Här är den muntliga kanalen dominerande med endast 

en avvikelse hos respondent E2R1som anger alla kanaler. Innehållet är rent interaktivt, endast i 

ett fall ses den vara mer informativ.	  

I F4 har rollerna ändrats hos två av respondenterna till vertikal, hos en av respondenterna till 

horisontell och en respondent vidhåller riktningen som horisontell. Hos respondent E2R4 fanns 

inte underlag i intervjun för att kunna täcka denna fas. Kommunikativ roll i denna sista fas ser 

lite olika ut, två av respondenterna är avsändare, en är mottagare och en annan mellanhand. 

Kommunikationskanalerna är övervägande muntliga och informella, där E2R2 avviker med 

skriftliga och muntliga kanaler i formell stil. Innehållet i informationen ses som övervägande 

informativ, endast E2R1 ser den som mer interaktiv. 
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7.	  ANALYS	  	  
Analysen syftar till att vi utifrån våra resultat kan se drag av olika kommunikationsstrategier i 

respektive grupper. Vidare identifierar vi om meningsskapande har möjliggjorts eller ej, utifrån 

dessa kommunikationsstrategier samt teorier om meningsskapande, under de fyra 

förändringsfaserna.  

7.1	  KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER	  I	  CHEFSGRUPPEN	  HOS	  UL	  

Under analysfasen i grupp UL1 är kommunikationsflödet vertikalt och de kommunikativa 

rollerna skiljer sig mellan respondenterna. Detta kan tolkas som att en hierarki råder där 

respondent UL1R1 är mottagare av information uppifrån från ledningen och denna respondent är 

alltså den högst placerade i hierarkin inom denna grupp. Den respondenten vidarebefordrar 

informationen till respondent UL1R2 och UL1R3, som för informationen vidare nedåt i 

organisationen till medarbetare och entreprenörer. Här används alla kanaler för att vidarebefordra 

informationen, stilen är formell och innehållet rent informativt. Det ser vi som att det inte finns 

interaktion, eller att den är minimal, mellan denna grupp de övriga grupper under fas 1. Eftersom 

kommunikationen flödar vertikalt och att stilen är formell samt innebörden för informationen är 

informativ kan vi konstatera att kommunikationen under analysfasen följer transmissionssynen 

på kommunikation alltså att överföring av information står i fokus. Denna fas har drag av spraya 

och bönfalla strategin. Detta då överföring sker genom alla kanaler av formellt och informellt, 

informativt material utan någon interaktion mellan nivåerna.	  

Under förankringsfasen i grupp UL1 är kommunikationens riktning fortfarande vertikal men alla 

respondenter agerar avsändare, vilket kan ses som att de själva skapar den information som 

sedan förs vidare nedåt i organisationen. Kanalerna som används är övervägande muntliga och 

skriftliga, stilen är formell och innehållet mestadels informativt. Här ses en skillnad mellan 

respondenterna. Innebörden i informationen från UL1R1 innebär en order som på något sätt 

kräver en motprestation nedåt i organisationen. I respondent UL1R2s fall används alla 

kommunikationskanaler och här är stilen formell till informell med en interaktiv innebörd vilket 

tyder på en dialog vertikalt från denna avsändare och nedåt. I respondent UL1R2:s fall stämmer 

understryka och undersöka-strategin bäst in under denna fas. Detta då denne använder flera 
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kommunikationskanaler och innebörden av informationen är mer informell och interaktiv. Synen 

på kommunikation är som meningsskapande i denna respondents fall. I övriga två respondenters 

fall under denna fas stämmer kommunikationen bäst överens med berätta och sälja-strategin, då 

riktningen på kommunikationen är vertikal och formell samt att man använder lite färre kanaler. 

Rollerna i denna grupp är som avsändare av informationen och innebörden är av innebörden 

informativ och/eller order. Detta tyder på att man överför information alltså agerar utifrån 

transmissionsmodellen.	  

Under nästa fas, genomförande, i grupp UL1 är riktningen på kommunikationen i två fall av tre 

omvänd, alltså horisontell. Respondenterna agerar avsändare förutom i fallet med UL1R1 där 

kommunikationen flödar vertikalt och denne står som mottagare av information. Stilen är formell 

och innebörden informativ vilket kan ses som att UL1R1 är mottagare av formell information 

som har ett informativt syfte som exempelvis skriftliga rapporter. Övriga respondenter i denna 

fas är avsändare och kommunikationsflödet horisontellt och mestadels informellt med interaktiv 

innebörd vilket kan ses som att dialog förekommer mellan nivåer i hierarkin. Detta speglar mest 

understryka och undersöka-strategin och kommunikationen är därmed meningsskapande.	  

I den sista fasen konsolidering är riktningen på kommunikationen i grupp UL1, horisontell och 

de kommunikativa rollerna mottagare eller mellanhand, stilen är informell och det kommuniceras 

via muntliga kanaler, interaktivt. Detta kan tolkas som att man för dialog mellan nivåer och där 

UL1R2 och UL1R3 är mellanhänder i dialogen mellan UL1R1 och andra aktörer. Denna fas 

stämmer bäst in på strategin understryka och undersöka och synen på kommunikationen är den 

meningsskapande.	  

7.2	  KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER	  I	  CHEFSGRUPPEN	  HOS	  ENTREPRENÖRERNA	  	  

Under analysfasen i grupp E1, är riktningen på kommunikationen vertikal och alla 

respondenternas kommunikativa roll är som mottagare. Kommunikationen sker via muntliga 

kanaler mestadels och stilen är formell, innebörden är informativ. Detta kan ses som att 

informationen kommer till respondenterna från grupp UL1 och att informationen återges via 

muntliga kanaler, såsom exempelvis möten. I denna fas passar strategin berätta och sälja bäst då 
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man mestadels muntligt får formell information med informativ innebörd. Denna fas stämmer 

bäst överens med transmissionssynen på kommunikationen.	  

Under förankringsfasen i grupp E1 är riktningen fortfarande vertikal och respondenternas roller 

är nu som mellanhand. Stilen är fortfarande formell men man använder fler kanaler och 

innebörden i informationen är order som kräver motprestation av mottagaren. Här kan det 

uppfattas som att man vidarebefordrar information från grupp UL1 nedåt i sin organisation till 

medarbetarna genom att ge direkta direktiv. Här passar också strategin berätta och sälja bäst in, 

och synen på kommunikation är som överföring alltså enligt transmissionsmodellen.	  

I grupp E1 under genomförandefasen har riktningen ändrats till horisontell och muntliga kanaler 

används tillsammans med skriftliga och digitala. Respondenterna i grupp E1 agerar fortfarande 

mellanhand, men nu har stilen på kommunikationen blivit mer informell med formella inslag. 

Kommunikationen har en interaktiv innebörd vilket kan ses som att man nu kommunicerar 

mellan nivåer i sin egen organisation eller med UL genom dialog. Här passar strategin 

understryka och undersöka bäst och kommunikationen är meningsskapande.	  

Under konsolideringsfasen är roll och riktning oförändrad i grupp E1, de är fortfarande 

mellanhänder och kommunikationen flödar horisontellt. Här används muntliga och digitala 

kanaler, kommunikationen är informell och interaktiv vilket tyder på dialog med andra nivåer. 

Även i denna avslutande fas passar kommunikationsstrategin understryka och undersöka bäst in 

och kommunikationssynen är meningsskapande.	  

7.3	  KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER	  I	  MEDARBETARGRUPPEN	  HOS	  UL	  

I den första fasen analys, har grupp UL2 den kommunikativa rollen som mottagare och 

kommunikationen flödar vertikalt, den är muntlig och informell. Kommunikationen är interaktiv. 

Detta kan ses som att respondenterna får information uppifrån grupp UL genom muntliga 

kanaler. Stilen är informell och har en interaktiv innebörd. Det kan betyda att det sker en dialog 

mellan olika organisationsnivåer trots den vertikala riktningen av kommunikationsflödet. Här är 

strategin, berätta och sälja, den som passar bäst. Synen på kommunikationen är enligt 

transmissionsmodellen som överföring av information.	  
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I grupp UL2 under förankringsfasen har riktningen ändrats till horisontellt flöde för 

kommunikationen, respondenterna har den mottagande rollen och kanal samt stil är oförändrat 

muntliga, informella med interaktiv innebörd. Under denna fas förs det troligtvis dialog mellan 

nivåer och inom den egna gruppen. Här har kommunikationen flest drag av strategin understryka 

och undersöka och synen på kommunikation har övergått till meningsskapande.	  

Under genomförandefasen i grupp UL2 har kommunikationens riktning ändrats till vertikal och 

de kommunikativa rollerna är nu som avsändare. Man använder alla kanaler och stilen är både 

informell och formell, även här är innebörden interaktiv. Detta kan betyda följande. Då grupp 

UL2 har rollen som avsändare av information som kommuniceras vertikalt i hierarkin, och då 

innebörden är interaktiv kan denna information exempelvis innebära förfrågningar, eller begäran 

om ytterligare information som ställs uppåt till grupp UL1. Drag av kommunikationsstrategi 

under denna fas stämmer med identifiera och besvara-strategin. Här är synen på kommunikation 

meningsskapande.	  

I konsolideringsfasen i grupp UL2, är riktningen på kommunikationen också vertikal, men 

respondenternas roller i grupp UL2 har ändrats till mottagare av information. Alla kanaler 

används och stilen är informell och innebörden interaktiv. Detta kan ses som att respondenterna 

mottar information uppifrån från grupp UL1, det kan exempelvis vara information som svarar på 

efterfrågan som uppstått under tidigare fas. Strategin understryka och undersöka stämmer bäst 

överens med kommunikationen under denna sista fas i förändringen. Även här är 

kommunikationen av meningsskapande karaktär.	  

7.4	  KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER	  I	  MEDARBETARGRUPPEN	  HOS	  ENTREPRENÖRERNA	  

Under analysfasen i grupp E2 har alla respondenter rollen som mottagare och 

kommunikationsflödet sker vertikalt, uppifrån och ned i hierarkin från grupp E1. 

Kommunikationskanalerna skiljer sig mellan respondenterna vilket kan bero på att de arbetar i 

skift och exempelvis inte kunnat närvara vid informationsmöten. Respondent E1R1, anger 

kanalerna som muntliga och formella samt informella vilket gör att vi tolkar det som att denne 

kan ha varit närvarande vid möten. Att informationen klassas som informativ, och att 

respondenternas kommunikativa roller under denna fas har varit som mottagare av information, 
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kan det betyda att det inte varit någon dialog under denna fas. I denna fas är strategin berätta och 

sälja den som passar bäst in, och kommunikationen ses som överföring alltså enligt 

transmissionssynen på kommunikation. 	  

I grupp E2 under förankringsfasen, är riktningen i kommunikationsflödet oförändrat vertikal och 

respondenterna är mottagare. Här används övervägande alla kommunikationskanaler och stilen 

är informell till formell och har en informativ innebörd. I denna fas mottar respondenter 

information uppifrån och att stilen är både formell och informell kan tolkas som att grupp E1 ger 

vidare information till E2. Detta sker muntligen vid möten, i skriftlig information och via digitala 

kanaler, då innebörden varit rent informativ, kan detta ses som att det inte sker någon dialog 

under denna fas heller. Även här är berätta och sälja-strategin bäst överensstämmande. Alltså 

även enligt transmissionssynen på kommunikation. 	  

I grupp E2 under nästa fas, genomförandefasen, är riktningen i kommunikationsflödet ändrat till 

övervägande horisontellt. Respondenternas roller har till största del ändrats till att vara 

mellanhänder. Kommunikationen sker mestadels muntligt, informellt samt interaktivt. Detta kan 

tolkas som att man kommunicerar mellan nivåer och inom sin egen nivå under denna fas. Nu är 

strategin understryka och undersöka mest relevant och kommunikationen har övergått till 

meningsskapande. 	  

I konsolideringsfasen i grupp E2 är riktningen i kommunikationsflödet något förändrat, då det är 

lite mer vertikala flöden. Respondenterna i grupp E2 anger att de har alla roller här, men det 

överväger åt avsändarrollen. Stilen är mestadels muntlig och informell med informativ innebörd. 

Här kan resultatet betyda att respondenterna sänder information uppåt i hierarkin till grupp E1, 

muntligen vid exempelvis informella möten då de delar med sig av information rent informativt. 

Här har också understryka och undersöka-strategin mest relevans och kommunikationen är av 

meningsskapande karaktär.	  

7.5	  SITUATIONSKONTEXTER	  OCH	  MENINGSSKAPANDE	  

I denna del av analysen identifierar vi om meningsskapande har möjliggjorts eller ej med 

utgångspunkt i kommunikationsstrategierna under de fyra förändringsfaserna. Faserna utgör 

varsin del av den övergripande situationskontexten som utgör hela förändringsprocessen kring 
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BIMS-projektet. I varje subsituationskontext, eller fas, identifierar vi olika samtalskontexter 

baserade på våra resultat.  

7.5.1	  SITUATIONSKONTEXT	  1	  -‐	  ANALYSFASEN	  

Analysfasen, situationskontext 1, sätter igång förändringsarbetet då diskussioner kring 

förändringen har påbörjats och information om förändringen överförs till de olika grupperna. 

Den samtalskontext vi har kunnat identifiera under analysfasen är överföring av information. 

Spraya och bönfalla - strategin sätter igång informationsöverföringen då UL1 redan har fått 

direkt information från ledningsgruppen att en förändring ska ske men starten för det faktiska 

förändringsarbetet har ännu inte fastslagits. När frågan ställdes hur grupp UL1 fick veta om när 

förändringen skulle ske var svaret följande:	  
	  

“Vi har ju fått kontinuerliga rapporter från ledningsgruppen. Dels så sitter ju vår 

chef, förvaltningschef då…har ju hela tiden suttit med i BIMS styrelse. Där har vi ju 

fått direkt information när det har hänt nåt. Men sen kommer det också direkt från 

BIMS på olika sätt till oss. Det är ju så vi har fått reda på, eller jag har haft reda på 

när det här skulle ske. “	  
	  

Kommunikationsstrategin från UL1 har säkrat att kontinuerlig information har nått de övriga 

grupperna även om meningsskapande ännu inte har kunnat börja. Under analysfasen har 

överföring av information varit tillräcklig. Då det ännu inte är nödvändigt att mening skapas 

eftersom ingen egentlig handling krävs. Mottagargrupperna har fått veta att en förändring ska 

komma men ännu inte hur och när och därför har informationen inte kunnat leda till 

meningsskapande. I dessa grupper har man känt till BIMS-projektet och fått information under 

tiden före beslutet om införande fattats.	  
	  

”Ja det har vi fått, och det här med BIMS det har de ju hållit på och pratat om i 15 

år.”	  
	  

”De har ju pratat om det här i, sedan 2008 va tror jag. Ja väldigt lång tid tillbaka, 

ja.”	  
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På grund av att informationen som sprids i organisationen inte har genomgått någon sållning, och 

då samtalskontexten varit överföring av information, har heller inte meningsskapande kunnat ske 

under denna fas. 
	  

7.5.2	  SITUATIONSKONTEXT	  2	  -‐	  FÖRANKRINGSFASEN	  

Under denna fas, förankring, har beslutet fattats kring att en förändring ska genomföras och 

tidpunkt för detta fastställts. Till vissa grupper förbereds utbildningsmaterialet genom sållning 

och skickas vidare, det kan vara skräddarsydd information beroende på vilken grupp det skickas 

till. 	  
	  

“I stora drag ja kan man säga, för vi tar ju också fram, ofta ett stödmaterial […] Så 

att vi försöker väl ta fram, som vi jobbar oftast är att ta fram ett grundmaterial och 

utifrån det så special gör man lite grann utifrån den gruppen, [...] man försöker ta 

fram en grund och sedan skräddarsyr man utifrån vad det är för grupp.”	  
	  

Nu har sållning av information påbörjats. I denna fas är utbildningen den mest centrala 

samtalskontexten och informationen som sållas ut är själva utbildningsmaterialet. Vissa chefer i 

grupp UL1 börjar sålla information som sedan ska vidarebefordras till övriga grupper.  De i sin 

tur förväntas skapa mening kring förändringen. Meningsskapande förutsätter att rätt information 

sållats ut och sätts in i en samtalskontext som möjliggör meningsskapande, alltså utbildningen.	  
	  

“Mmm, och då fick vi information ifrån eller vi fick utbildningsmaterial ifrån UL att 

det här har vi gjort iordning för att ni ska kunna utbilda era förare [..] Och så 

använde vi det utbildningsmaterial som vi fick utav UL sedan uppdaterades det och 

vi fick maskiner som vi kunde jobba med praktiskt då, trycka och knappa och..”	  
	  

Här ses skillnader mellan grupperna enligt de strategier vi har identifierat utifrån vårt resultat. 

Information sållas i och med att utbildningsmaterialet skräddarsys. Den skräddarsydda 

informationen skickas ut till de externa entreprenörerna som sedan vidarebefordrar den till sina 

medarbetare. Samtalskontexten, utbildning utgör ramar för innehållet som sållats ut. 
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Tillsammans kan ramen och innehållet bidra till att meningsskapande kan börja i denna grupp. 

Internt sker ingen sållning i informationen som ges ut och det saknas inramning i form av 

utbildning, vilket hindrar att medarbetargruppen kan påbörja rätt meningsskapande. Överföring 

av information är fasens andra samtalskontext. Samtalskontexten utbildning inte är aktuell för 

grupp UL2 vilket stöds i uttalanden från respondentgrupp UL2 nedan:	  
	  

 “Och hur gör man, så att jag måste ju säga det att jag tycker ju inte att vi har fått 

den informat.. eller utbildningen, personalen här nere direkt, hur fungerar det här 

kortet på bussen? För vi har ju inga maskiner här, vi kunde ju inte testa vi kunde inte 

se.”	  
	  

”Nja, utbildning kan man väl inte säga, det är avdelningsmötena, det är då de går 

igenom, kanske sådana grejer och sedan ja läsa mailen och sådana här utdrag.”	  
	  

”Så det gäller att hålla sig uppdaterad på egen hand lite.”	  
	  

Svar från respondent i grupp UL1 på frågan om medarbetarna blir utbildade på UL:	  
	  

 “Nej eh,[..] några i personalen som var tvungna att lära sig och också vara 

delaktiga i att ta fram utbildningsmaterial till ombuden. [..] Så de personerna som 

gjorde det hade ju också i uppgift att gå igenom med alla här på kundtjänst, men det 

var ingen utbildning från liksom, från leverantören här får ni en utbildning här..”	  
	  

Här sker ingen sållning till grupp UL2 och informationen från UL1 sätts inte in i samtalskontext 

utbildning, vilket gör att rätt meningsskapande hindras i grupp UL2 under förankringsfasen.	  
 	  
7.5.3	  SITUATIONSKONTEXT	  3	  -‐	  GENOMFÖRANDEFASEN	  

I situationskontext 3, genomförandefasen implementeras det nya biljettsystemet och det nya 

arbetssättet ska börja gälla. Här är en samtalskontext det nya arbetssättet kring biljettsystemet. I 

grupperna E1 och E2 har meningsskapandet kring förändringen påbörjats då utbildningen är 

genomförd och det nya arbetssättet har börjat gälla. I grupp UL2 har den information man fått 
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under föregående fas varken varit sållad på rätt sätt eller saknat samtalskontext utbildning, vilket 

hindrar att rätt meningsskapande sker kring det nya arbetssättet. Tecken på detta är att under 

denna fas ses spår av kommunikationsstrategi identifiera och besvara, från grupp UL2 som syftar 

till att efterfråga annan typ av information än den som tidigare överförts. I denna strategi börjar 

man efterfråga information eftersom den man fått tidigare inte kan bidra helt till det 

meningsskapande och kunskap som arbetssättet kräver. Detta kan bero på att sållningsprocessen 

överlåtits från UL1 till UL2 och att grupp UL1 anser att ansvaret att skapa mening och samla in 

relevant information är grupp UL2:s ansvar. Detta är dock inte något som grupp UL2 är 

medvetna om. Nedanstående citat från respondenterna i både grupp UL1 och UL2 stödjer våra 

antaganden. Vid en fråga hur den interna kommunikationen funkar i dagsläget svarar respondent 

i gruppen UL1:	  
	  

”det är ju alltid det som får sämst kritik i medarbetarundersökningar, så är det 

internkommunikationen. [...] man måste ju också gå till sig själv som medarbetare, 

men hur gör jag då? Söker jag upp informationen, eller förväntar jag mig att man 

ska komma och säga varsågod, för det är ju lite så jag tror att många vill ha det de 

vill nästan snubbla över det.  Och i dagsläget så söker folk information på ett helt 

annat sätt.”	  
	  

Följande utdrag är svar från respondenterna i grupp UL2 på frågan om de tyckte att det 

fungerade bra när det nya biljettsystemet infördes:	  
	  

 “Vi kunde se hur man sålde grejer det var liksom det.”	  
	  

“Sedan kom ju problemet att vi ville ju veta hur det funkade på själva bussmaskinen. 

Och då sa de hur det funkade, men det var liksom, vi såg det inte personligen. För de 

maskinerna fanns inte att tillgå, de fanns bara på bussarna. Vi kunde ju inte gå ut till 

en buss, utan det..”	  
	  

 “Det fick ju jag göra, jag sa det att jag ville ju se så att jag fick ju låna något 

kort.[...] Så jag fick ju sitta och åka runt, jag sprang till olika bussar för att testa de 
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här kortena då, så tog vi, ja någon fick följa med också och ta kort va. Som vi hängde 

upp, vi hade ute i butiken sådana här små fusklappar, hur ser det ut på riktigt och så 

där.”	  
	  

Under denna fas har grupp UL2 skapat sin egen samtalskontext kring utbildning, som är den 

andra samtalskontexten under denna fas. Detta gör de genom att själva sålla ut information som 

de kan skapa mening kring. Utifrån detta kan den rätta meningsskapande processen börja. 
	  

7.5.4	  SITUATIONSKONTEXT	  4	  –	  KONSOLIDERINGSFASEN	  

Under situationskontext 4, konsolideringsfasen befäster man det nya arbetssättet som det 

vardagliga. I denna fas blir förändringsprocessen fulländad. Här är samtalskontexten, 

vidareutveckling av arbetssättet. I denna situationskontext sker meningsskapande i alla grupper 

utifrån den effektivaste kommunikationsstrategin understryka och undersöka. I tidigare fas har 

grupp UL2 själva sållat information utifrån samtalskontexten utbildning då det överlåtits till 

dem. De kan nu fortsätta sitt meningsskapande kring samtalskontexten, vidareutveckling av 

arbetssättet, genom att börja arbeta utifrån den mening de själva skapat. Exempel på hur de 

gjorde detta från intervjun med grupp UL2.	  
	  

”Man frågar varandra eller frågar cheferna eller frågar någon annan så att det blir 

liksom det som är, det är ju ändå lite att gräva efter information själv i slutändan 

känns det som.”	  
	  

”Det var ju aldrig så att de skickade ut något meddelande om det, utan det var lite så 

här att man fick fråga runt på egen hand tycker jag att man fick göra.”	  
	  

”och de säger ju berätta det här till alla andra också och så kanske de berättar det 

till en person till men då förstår inte den personen att den måste också berätta det 

vidare.”	  

I den sista fasen i förändringsprocessen, konsolideringsfasen, skapar alla grupperna mening kring 

samtalskontexten, vidareutveckling av arbetssättet. I denna fas befästs arbetssättet som det 

vardagliga. 
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7.6	  SAMMANFATTNING	  AV	  ANALYS	  

Vi påbörjade analysen genom att identifiera drag av kommunikationsstrategier utifrån våra 

resultat. Detta resulterade i att vi kunde urskilja drag av vissa kommunikationsstrategier vilket i 

sin tur ledde oss till att kunna analysera om meningsskapande har möjliggjorts eller ej. 

Analysens nästa steg var att utifrån de olika subsituationskontexterna, eller faserna i 

förändringsarbetet kunde vi identifiera samtalskontexter där skillnader mellan grupperna blev 

tydliga. Under analysfasen är samtalskontexten, överföring av information. Här förmedlades 

information om den kommande förändringen till alla grupper utan att någon sållning skedde. 

Detta ledde till att det inte kunde skapas mening i denna fas. I nästa fas, förankring, var 

samtalskontexterna överföring av information och utbildning. I grupp UL1 sållades 

informationen till grupp E1 och E2 vilket ledde till att en skräddarsydd utbildning togs fram. 

Utbildning var den andra samtalskontexten under denna fas. Dessa grupper kunde således 

påbörja sitt meningsskapande redan under denna fas. Däremot till grupp UL2 var informationen 

inte sållad och de måste själva utföra sållning vilket hade till följd att den meningsskapande 

processen fördröjdes. Under nästa fas, genomförande, var samtalskontexten det nya arbetssättet 

för grupperna UL1, E1 och E2. För grupp UL2 var samtalskontexten utbildning då de under 

föregående fas inte kunde skapa mening eftersom informationen inte hade sållats ut åt dem. 

Under denna fas måste grupp UL2 själva göra sållning och sätta in i en samtalskontext vilket 

innebär att denna fas innefattade två samtalskontexter för grupp UL2; utbildning och det nya 

arbetssättet. När grupp UL2 hade skapat sin samtalskontext kring utbildning kunde 

meningsskapande kring samtalskontexten, det nya arbetssättet börja. I den sista fasen, 

konsolidering var samtalskontexten vidareutveckling av arbetssättet vilket innebar att 

meningsskapande kring förändringen möjliggjordes för samtliga grupper. Detta motsvarade den 

första delen av enactment-begreppet, processen som möjliggjorde meningsskapande till att 

arbetssättet nu kunde förankras och vidareutvecklas. Nästa del av enactment-begreppet, då 

produkten av detta bidrog till det som Weick beskriver som ”an enacted world”, påverkar både 

hur medarbetare tänker och handlar utifrån det nya arbetssättet. Detta förändrade förhållningssätt 

blir nu en integrerad del av organisationen och förändringen är fullbordad genom att gemensam 

förståelse har uppnåtts. 	  
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Figur 7. Analysmodell, egen bearbetning.	  

Modellen illustrerar de centrala aspekterna i vår analys. Vi har anpassat den utifrån Simonssons 

modell om meningsskapande processer. Här representerar situationskontexten, förändringen med 

det nya biljettsystemet. Denna har vi sedan delat in i fyra olika subsituationskontexter som 

representerar respektive förändringsfas. Utöver detta har vi identifierat samtalskontexter inom 

respektive fas som beskrivs i modellen. 	  
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8.	  SLUTSATS	  OCH	  DISKUSSION	  
I det avslutande kapitlet sammanfattar och diskuterar vi de övergripande slutsatser som dragits i 

analysen.	  

8.1	  COMMUNICATION	  WORKS	  FOR	  THOSE	  WHO	  WORK	  AT	  IT	  

Enligt vår undersökning kan vi konstatera att kommunikationen fungerar för den organisation 

som lägger ner resurser på den. Ett genomtänkt och väl bearbetat sätt att kommunicera inom en 

organisation bidrar till effektivitet i kommunikationen vilket i sin tur ger stor möjlighet att skapa 

mening i en förändringsprocess. Detta bidrar till att en gemensam förståelse kring en förändring 

kan skapas. Inom en komplex organisation som UL där fler intressenter blir berörda av deras 

förändringsarbete krävs det att man tar hänsyn till olika intressenters kommunikativa behov. 

Genom att anpassa och skräddarsy kommunikation och information till varje intressentgrupp 

samt anamma strategier i det kommunikativa arbetet kan gemensam förståelse kring 

förändringen skapas genom hela organisationen.  
	  

8.1.1	  ORGANISERING	  AV	  DET	  KOMMUNIKATIVA	  FÖRÄNDRINGSARBETET	  INOM	  UL	  

Vi kan särskilja en tydlig kommunikationshierarki kring det kommunikativa arbetet när UL 

införde sitt nya biljettsystem under BIMS-projektet. Denna hierarki beror på att det även finns en 

tydlig organisatorisk hierarki som inte ingår i vår undersökning men som påverkar UL:s 

verksamhet och då särskilt UL:s sätt att organisera kommunikationen. Beslut och riktlinjer 

kommer från ledningsgruppen till UL som i sin tur organiserar information och kommunikation 

för att sedan föra den vidare. Kommunikationen präglas av transmissionssynen på 

kommunikation i början av förändringsarbetet då man informerar om den kommande 

förändringen för att sedan gå över mot den meningsskapande synen på kommunikation under 

den senare delen när det nya arbetssättet ska läras in och tas i bruk. Kommunikationen kring 

BIMS-projektet kan ses vara organiserad enligt olika faser samt att olika 

kommunikationsstrategier finns under dessa faser. Strategierna beskriver dels hur effektiv kontra 

ineffektiv kommunikation kan vara det vill säga hur den kan bidra till eller hindrar 

meningsskapande under förändringar. Om meningsskapande ska vara möjligt förutsätts dock att 

sållning av information utförs samt att den sållade informationen sätts in i rätt samtalskontext. 
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Faserna innehåller olika samtalskontexter som till slut gör att kommunikationen möjliggör 

meningsskapande som i sin tur kan leda till ett lyckat förändringsarbete. Under den sista fasen 

enligt vår undersökning, är kommunikation mest effektiv då sållning samt samtalskontexter valts 

ut och då möjliggjort meningsskapande vilket bidrar till att förändringen nu kan bli en integrerad 

del av organisationen.  

 

8.1.2	  SKILLNADER	  I	  FÖRÄNDRINGSKOMMUNIKATION	  UTIFRÅN	  OLIKA	  GRUPPER	  

I vår analys av materialet har vi fått fram tydliga skillnader i kommunikationsprocesserna 

gentemot den interna gruppen kontra de externa grupperna. Inåt i organisationen är synen på 

kommunikation traditionell enligt transmissionsmodellen övervägande och mot de externa 

intressenterna är den meningsskapande synen på kommunikation mest framträdande. I den 

interna kommunikationen sker inte den sållningsprocess som vi kan identifiera mot de externa 

intressenterna. Detta kan bero på att chefer och medarbetare inte har klargjort vilka 

kommunikativa förväntningar man har på varandra. Metakommunikation, alltså kommunikation 

om kommunikation saknas inom organisationen. Detta orsakar problem för denna grupp under 

genomförandefasen av det nya systemet då det implementeras och man ska börja arbeta enligt 

det nya arbetssättet. De problem som uppstår i den interna gruppen gör att de själva måste 

kontextualisera sitt meningsskapande för att kunna utföra sitt arbete tillfredställande. Detta bidrar 

till att de endast i den sista fasen kan skapa rätt mening kring förändringen. I och med detta har 

den interna gruppen bidragit till att förändringen har lyckats, då de har eliminerat problemet 

under genomförandefasen. I förhållandet mellan UL och de externa grupperna finns ingen sådan 

problematik. Till de externa grupperna skräddarsys informationen medan den interna gruppen får 

ta del av den generella informationen och genomföra sin egen sållning ur denna information, 

samt skapa samtalskontext. Här är den meningsskapande synen på kommunikation den mest 

dominanta vilket ger dessa grupper möjlighet att skapa mening kring förändringen i ett tidigare 

stadium än hos den interna gruppen. 

Avslutningsvis har vi utifrån vår undersökning kommit fram till att kommunikationsstrategier 

kan bidra till meningsskapandet i en förändringsprocess om informationen som skickas 

genomgår en sållningsprocess och sätts in i rätt samtalskontext. Först då kan mening skapas och 
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förändringsprocessen ses som fullbordad. Då utgör förändringen en permanent del av den nya 

organisationskontexten genom att gemensam förståelse har uppnåtts.	  De faktorer som har störst 

påverkan på kommunikationen kommer inifrån organisationskontexten. Under de första faserna i 

förändringsprocessen bygger kommunikationen kring denna förändring i stort sätt på överföring 

av information från en nivå av organisationen till en annan. Den interaktiva kommunikation som 

skapar dialog och delaktighet används först när biljettsystemet redan har implementerats och det 

nya arbetssättet tas i bruk. UL:s kommunikation under denna förändringsprocess skapar mening 

först när det finns en interaktion bland de involverade intressenterna. Den meningsskapande 

processen startar när det nya arbetssättet kring förändringen börjar användas av intressenterna. 

Då pågår en kontinuerlig dialog mellan olika intressenter, medarbetare inom UL och deras 

närmsta chefer samt entreprenörerna. Detta då varje grupp arbetar med det nya biljettsystemet på 

olika sätt. 

 

Kommunikations och organisationsforskning konstaterar att kommunikation är en central faktor 

för att uppnå lyckade resultat för en förändring. Eftersom förändringar är ständigt pågående 

under utvecklingen av exempelvis det digitala samhället krävs det för att säkerställa lyckade 

förändringar att organisationer lägger resurser på kommunikation. Har organisationer en väl 

genomarbetad kommunikationsstrategi för att möta kommande förändringar inom företaget 

underlättar detta förändringsarbetet. Då finns möjlighet att anpassa och bearbeta 

kommunikationen utifrån den förändring och de grupper som är involverade. 
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BILAGOR	  

Bilaga 1. Respondenttabell	  

RESPONDENTER	   TID FÖR 

INTERVJUN	  
TRANSKRIBERADES 

INTERVJUN?	  
REFERERAS SOM:	  

Respondent 1	   42 MIN 55 SEK	   JA	   UL1R1	  

Respondent 2	   40 MIN 20 SEK	   JA	   UL1R2	  

Respondent 3	   30 MIN 10 SEK	   JA	   UL1R3	  

Respondent 4	   24 MIN 21 SEK	   JA	   E1R1	  

Respondent 5	   33 MIN 20 SEK	   JA	   E1R2	  

Respondent 6	   30 MIN 30 SEK	   JA	   E1R3	  

Respondent 7	  

Respondent 8	  

50 MIN	  

	  

JA	  

	  

UL2R1	  

UL2R2	  

Respondent 9	   13 MIN 22 SEK	   JA	   E2R1	  

Respondent 10	   24 MIN 19 SEK	   JA	   E2R2	  

Respondent 11	   28 MIN 11 SEK	   JA	   E2R3	  

Respondent 12	   15 MIN 11 SEK	   JA	   E2R4	  

Respondent 13	   14 MIN 52 SEK	   JA	   E2R5	  
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Bilaga 2. Intervjuguide chefsgrupper	  

Inledande frågor	  

● Kan du berätta lite om dig själv	  

● Kan du berätta om ditt arbete här på UL?	  

o Arbetsuppgifter?	  

o Roller?	  

● Kan du berätta om UL organisationen?	  

● Vilka kommunikationskanaler använder ni i den dagliga verksamheten?	  

Analys	  

● När började ni diskutera om en förändring om det nya biljettsystemet?	  

o Vilka i organisationen fick information om det?	  

o Vilka var involverade?	  

● Av vilken anledningen ville UL byta biljettsystem?	  

● Vilken roll har du i projektet om det nya biljettsystemet? 	  

Förankring	  

● När bestämdes det att biljettsystemet skulle införas till UL?	  

o När och hur blev du informerad om detta?	  

o Förde du detta vidare till resten av organisationen?	  

● Fanns det någon kommunikationsplan?	  

o Hur såg kommunikationsplanen ut?	  

● Vilken typ av information fick du om förändringen?	  

● På vilket sätt informerades och kommunicerades förändringen till medarbetarna? 

(kommunikationskanaler, dialog, möten osv.)	  

o Vad för slags möten, dialog hade ni?	  

o Vad hände dessa möten?	  

o Vad diskuterades i dessa möten? Öppen dialog?	  

o Feedback från medarbetare?	  

● Fanns det konkret kommunikationsmaterial kring förändringen?	  
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● Har ni fått reaktioner tillbaka om förändringen?	  

● Hade ni utbildning inför implementeringen av det nya systemet?	  

o Ledningen vs. Medarbetare eller gemensam?	  

● Fanns det en kommunikationsbudget för förändringen?	  

● Har det skapats nya kommunikationskanaler i samband med förändringen?	  

Genomförande	  

● Kan du beskriva stegvis hur införandet av det nya systemet gick till?	  

● Vad var din roll i implementeringen av det nya systemet?	  

● Kommunicerades det till medarbetarna hur genomförandet fortlöpte?	  

● Fanns det utrymme för öppen dialog under införandet av systemet?	  

o Isåfall, hur bidrog detta till det gemensamma lärandet?	  

Konsolidering	  

● Hur har det gått med förändringen?	  

● Vad kommunicerade ledningen till dig?	  

● Vad kommunicerade du till ledningen?	  

● Vilken feedback fick du från ledningen?	  

● Har ni gjort en utvärdering av förändringen?	  

● Ska ni göra det? Hur ska en sådan utvärdering se ut?	  

● Finns det någon utvärdering av kommunikationen?	  
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Bilaga 3. Intervjuguide Medarbetargruppen	  

Inledande frågor	  

● Kan du berätta lite om dig själv.	  

● Kan du berätta om ditt arbete?	  

- Hur länge har du arbetat här?	  

o Arbetsuppgifter?	  

o Roller?	  

Analys	  

● Hur fick ni höra talas om att ett nytt biljett system skulle införas?	  

● Vad tyckte du om införandet av ett nytt biljettsystem?	  

Förankring	  

● När fick ni veta om att biljettsystemet skulle införas?	  

o När och hur blev du informerad om detta?	  

● Vilken typ av information fick du om förändringen från din chef?	  

o Via vilka kommunikationskanaler?	  

o Vad för slags möten, dialog hade ni?	  

o Vad hände på dessa möten?	  

o Vad diskuterades i dessa möten? Öppen dialog?	  

o Kunde ni lämna feedback, hur?	  

● Hade ni utbildning inför implementeringen av det nya systemet?	  

o Vad tyckte du om utbildningen?	  

o Bra/ Mindre bra? 	  

Genomförande	  

● När det nya biljettsystemet infördes, fungerade det bra?	  

o Var det som du som förväntade dig?	  

● Om ni stötte på problem, hur hanterade ni det?	  

o Samtal med kollegor/chefer?	  
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o Fanns det möjlighet att ge förslag till förändringar/förbättringar, isåfall hur?	  

Konsolidering	  

● Hur har det gått med förändringen?	  

● Vad kommunicerade era chefer till er efter införandet?	  

● Vad kommunicerade ni till era chefer?	  

● Har du fått någon feedback?	  

● Gjordes det någon utvärdering av förändringen?	  
	  


