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Sammanfattning 

 
Titel:  Kommunikationens påverkan på beredskap inför 

organisationella förändringar. 

 

Nivå:   C-uppsats, kandidatexamen i företagsekonomi. 

 

Författare:   Mattias Ferm Johansson och Jonas Wahlqvist. 

 

Handledare:  Pär Vilhelmson och Kristina Mickelsson. 

 

Datum:   2016-01-12 

 

Syfte:   Syftet med studien är att analysera hur förändringsmottagare 

upplever att ledningens kommunikation inför 

organisationella förändringar påverkar dem för att få en 

beredskap inför förändringen. 

 

Metod:  Studien är en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats, 

där den empiriska datainsamlingen gjorts genom intervjuer 

med anställda på ett företag i telekombranschen. En analys 

av insamlad data genomfördes genom en tematisk analys. 

 

Resultat och slutsats:  Kommunikation inverkar på förändringsmottagarnas 

beredskap från sändarsidan, men effekten av denna dämpas 

på mottagarsidan av ett filter bestående av två faktorer, 

avtrubbning och påverkan på förändringsmottagarna. 

                                           

                                           Förändringsmottagarna motsätter sig eller upplever en 

likgiltighet gentemot organisatoriska förändringar om 

kommunikationen upplevs som knapphändig eller är otydlig. 

Likaså påverkar bristen på möjligheter att återkoppla till 

ledningen för att skapa klargöranden, mottagarna i negativ 

riktning. 



 

 

Studiens bidrag:  Ge en djupare förståelse och kunskap i             

kommunikationens betydelse för att skapa beredskap till 

förändring, och på så vis öka möjligheterna att genomdriva 

lyckosamma förändringsarbeten. 

 

Förslag på vidare 

forskning:  Att undersöka de faktorer som skapar avtrubbning till 

förändring hos förändringsmottagaren och hur dessa kan 

komma att undvikas. 

 

Nyckelord:  Kommunikation, förändringsberedskap, omorganisation, 

kommunikationsmodell, förändringsprocess, 

förändringsmottagare. 

 

  



 

 

Abstract 

 
Title:  The impact of communication on readiness for change. 

 

Level:  Exam paper for Bachelor Degree in Business 

Administration. 

 

Authors:   Mattias Ferm Johansson and Jonas Wahlqvist. 

 

Supervisors:  Pär Vilhelmson and Kristina Mickelsson. 

 

Date:   2016-01-12 

 

Aim:   The purpose of this study is to analyze how change 

recipients experiences that communication before 

organizational changes, from the leadership, affects them to 

gain readiness for change. 

 

Method:  The study is a case study with an abductive approach, where 

the empirical data was collected through interviews with 

employees in a telecom company. An analysis of collected 

data was conducted through a thematic analysis. 

 

Conclusions: Communication affects change recipients readiness from the 

messengers side, but the effect is mollified by a filter of two 

factors, hebetation and effect on change recipients. 

  

 Change recipients opposes or experiences an indifference 

towards organizational change if the communication is 

perceived as parsimonious or unclear. Likewise, the lack of 

feedback opportunities to the leadership to clarify things 

affects the change recipients in a negative direction.  

 

 



 

 

Contribution of the  

thesis: Gain a deeper understanding and knowledge to create 

readiness for change and by that increase the chances of 

successful change. 

 

Suggestion for future  

research: To research the variables that creates hebetation towards 

change with the change recipients and how it can be avoided. 

 

Keywords: Communication, readiness for change, organizational   

change, communication model, change process, change 

recipients.  
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1. Inledning 

I inledningen ger vi en bakgrund till varför det aktuella ämnet för studien är av intresse 

och argumenterar i problemformuleringen för varför det behövs mer forskning inom 

området samt ger en djupare bakgrund till forskningsområdet. I de senare delarna 

tydliggör vi syftet med studien och redogör för vilka ramar vi håller oss inom. 

 

1.1 Bakgrund 

Samhället förändras genom exempelvis en ökad globalisering, innovationer och tillgång 

till information. För att organisationer ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga krävs 

det att de anpassar sig till de nya förutsättningarna, att de förändras (Cohen, 1999; Holt 

och Vardaman, 2013). Detta har lett till omfattande forskning inom organisatoriska 

förändringar (Gilley, Gilley och McMillan, 2009). 

 

Det uppskattas att 75 procent av alla bolag i USA ska ha genomfört någon form av 

omstrukturering fram till år 2000 (Attaran, 2000), men forskning visar också att 70 

procent av alla förändringsinitiativ misslyckas (Beer och Nohria, 2011).  Gilley et al. 

(2009) menar dock att studier visar att denna siffra är i underkant och den riktiga siffran 

kan vara upp till 90 procent. Beer, Eisenstat och Spector (1990) säger att 

förändringsinitiativ till och med kan sätta en organisation i en sämre position. By (2007) 

ställer sig tveksam till hur korrekta siffrorna är samt vad en lyckad respektive misslyckad 

förändring består av. Oavsett vilka siffror som stämmer visar de på att det finns ett behov 

av att studera förändringsinitiativ vidare. 

 

En viktig aspekt som identifierats för att förändringsinitiativ ska lyckas är att det finns en 

beredskap inför förändring hos förändringsmottagarna (Bartunek, Rousseau, Rudolph 

och DePalma, 2006; By, 2007; Vakola, 2013). Begreppet beredskap inför förändring 

lanserades troligtvis av Jacobsen 1957 säger Holt Armenakis, Feild och Harris (2007) och 

är det första av tre steg i en organisationsförändring. Steg ett innebär implementering av 

förändringen och att förändringsmottagaren anammar denna. I  det andra stadiet är 

anammandet i ett teststadie och förändringmottagaren kan slutligen välja att inte 

acceptera förändringen. I det tredje stadiet institutionaliseras förändring och blir till ett 

nytt normalläge (Armenakis och Harris, 2002). 
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För att en förändring ska kunna bli institutionaliserad behöver den alltså först passera en 

beredskap hos förändringsmottagaren. Beredskapen lägger därmed grunden för om ett 

förändringsinitiativ i slutändan kommer att lyckas eller inte. 

 

1.2 Problemformulering 

Choi och Ruona (2011) menar att en organisationsförändring inte är skild från 

organisationens historia, eller från andra omständigheter som förändringen framträder i. 

Snarare bör den betraktas som en kontinuerlig process som sker i den historiska, kulturella 

och politiska ramen för organisationen. En organisationsförändring är inte en isolerad 

process, utan en del av organisationens kontinuerliga och fortlöpande process.  Därför 

behöver organisationer i denna värld av turbulent förändring förstå vad som skapar och 

driver gynnsam förändring. 

 

Bryan (2009) kommer fram till att organisatoriska förändringar är beroende av att 

organisationens medlemmar kollektivt är psykologisk förberedda och har en kognitiv 

förståelse till förändringen, och att det är en förutsättning för att skapa beredskap inom 

organisationen. Bernerth (2004) menar att kommunikation är avgörande för att påverka 

de psykologiska och kognitiva aspekterna hos organisationens medlemmar och att 

kommunikationen är ledningens viktigaste redskap genom hela förändringsprocessen. 

 

Dessa teorier lägger fokus på organisationen som ett kollektiv utan att bryta ned det till 

individnivå, merparten av forskningen inom organisationsförändring fokuserar på just 

organisationen (Oreg, Vakola och Armenakis, 2011). En nyckelfaktor för att 

förändringsinitiativ ska lyckas är dock förändringsmottagarna och deras inställning till 

förändringen som ska implementeras i organisationen (Bartunek et al., 2006; Vakola, 

2013). Vakola (2013)  menar dock att tidigare forskning inte skilt beredskap på individ- 

och organisationsnivå från varandra vilket hon menar leder till begreppsförvirring. 

Vakola menar vidare att beredskap inför förändring för individen är en av tre relevanta 

nivåer som forskare bör förhålla sig till, de övriga två som nämns är grupp- och 

organisationsnivå. Vidare kommer vi att undersöka den första nivån som behandlar den 

individuella beredskapen, då beredskap i en inledande fas startar hos individen, så blir det 

därmed avgörande för att senare nå de efterföljande nivåerna. 
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Vakola (2013) uppmärksammar att beredskap för förändring beror på 

förändringsmottagarens inställning till förändringen som i sin tur kan översättas till hens 

vilja att bidra till förändringen. Vakola säger att viljan kan finnas till den gräns där 

förändringsmottagaren känner att förändringen är positiv för hen själv. Det är en 

avvägning mellan fördelar och risker för förändringsmottageran där fördelarna behöver 

överväga riskerna. 

 

I en senare studie gjord av Vakola (2014) kommer hon fram till att för att lyckas med ett 

förändringsinitiativ på individnivå behöver ledningen skapa tillit bland medarbetarna 

genom att ha en öppen dialog och förklara varför förändringar genomförs. Mottagarna 

behöver således en kognitiv förståelsegrund för att driva förändringsprocessen framåt. 

 

Trots Vakolas (2013) kritik till att tidigare forskning inte skilt mellan individ- och 

organisationsnivå, så finns det studier som studerat faktorer som anses ha en påverkan på 

den individuella beredskapen. Holt och Vardaman (2013) presenterar en 

konceptualisering i tre dimensioner för faktorer som påverkar den enskilda 

förändringsmottagarens beredskap inför förändring. Den första dimensionen behandlar 

psykologiska aspekter såsom hur lämplig hen tycker att förändringen är och om 

förändringen är till hens fördel. Den andra dimensionen benämns den strukturella 

dimensionen, och behandlar hur förändringsmottagarens kunskaper, förmågor och 

möjligheter att utföra sitt jobb, kommer till sin rätt efter förändringen. Den tredje 

behandlar individens analytiska förmåga och utgår ifrån hur lyckosam individen 

uppskattar att förändringen kommer att bli. Två andra forskare som är återkommande i 

ämnet, Jafari och Kalanaki (2012) pekar i sin tur på tre aspekter som de funnit avgörande 

för beredskap till förändring på individuell nivå. Känslor, kognition och beteende. Den 

känslomässiga aspekten avser tendensen hos en individ till att känslomässigt glädjas åt 

förändringarna inom en organisation. Den kognitiva aspekten innefattar en grad av 

förståelse hos individen och en tendens att dra nytta av förändringen för organisationen. 

Beteendeaspekten avser i vilken utsträckning den enskilde utför vissa handlingar i syfte 

att stödja nya förändringar.  

 

Ställs Holt och Vardamans (2013) dimensioner mot Jafari och Kalanakis (2012) aspekter 

så framkommer likheter. Båda kopplar den psykologiska och känslomässiga effekten till 

förändring. Likaså kopplas kognition ihop med påverkan till förändring. Holt och 
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Vardaman (2013) menar dessutom att det sker en kognitiv process genom hela deras 

konceptualisering som direkt är avgörande för att skapa beredskap såväl individuellt som 

kollektivt. Även Vakolas (2013) resultat tyder på att den kognitiva aspekten är av vikt för 

att skapa beredskap till förändring. 

 

Tittar vi på Holt och Vardamans (2013) konceptualisering så målar de likt Vakola (2014) 

samt Jafari och Kalanaki (2012) med breda penseldrag. Ingen av dem belyser hur den 

enskilda förändringsmottagaren tycker och tänker kring sin roll i förändringen och vilket 

konkret stöd hen behöver för att ha en hög beredskap. Vakola (2014) föreslår att ledningen 

behöver skapa tillit bland medarbetarna genom att ha en öppen dialog och förklara varför 

förändringar genomförs. Förslaget ges utan att bryta ner det på individnivå. Dessa studier 

visar på en psykologisk, strukturell och kognitiv aspekt i att skapa beredskap. Då dessa 

aspekter verkar påverka varandra och ha en betydande roll i att skapa beredskap hos 

individen så kommer dessa att vägas in i studien. Det bör dock poängteras att, medan 

dessa processer som vi kommer fokusera på ligger på en individuell nivå och som senare 

påverkar beredskapen till förändring kollektivt, så är målet ändå ur ett 

organisationsperspektiv, att undersöka hur dessa processer skapar beredskap till 

förändring hos individen på ett tidigt stadie.  

 

Granskar vi hur den kognitiva grunden skapas så menar Kuntz, McKay och Näswall 

(2013) att kommunikationen från överordnade är avgörande, och påverkar mottagarens 

förståelse och hur denne senare ställer sig till förändringens lämplighet och dess effekt. 

Holt och Vardaman (2013) pekar på att diskurs är av vikt vid uppbyggandet av beredskap, 

dock framkommer det inte huruvida det enbart är mellan över- och underordnade eller 

om det har betydelse även på ett horisontellt plan. Vidare menar Gärtner (2013) att den 

kognitiva uppfattningen förbättras och skapar beredskap i organisationskulturer med 

öppen kommunikation, och stödjande arbetsrelationer. De går dock inte in på hur 

förändringsmottagarna uppfattar vikten av kommunikationen för att skapa beredskap, 

eller hur de anser att detta har en inverkan på deras kognitiva grund ur deras perspektiv. 

 

För att komma vidare i forskningen behöver fler studier göras, företrädesvis kvalitativa 

sådana, genom djupintervjuer med individer som har erfarenhet av att vara 

förändringsmottagare. 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att analysera hur förändringsmottagare upplever att ledningens 

kommunikation inför organisationella förändringar påverkar dem för att få en beredskap 

inför förändring. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har undersökt ledningens kommunikationspåverkan på individnivå för att skapa 

beredskap till förändring. Hur grupper eller individer påverkar varandra ligger inte inom 

ramarna för den här studien.  

 

Vi har även valt att enbart fokusera på ett företag för att skapa oss en djupare förståelse 

för hur vårt syfte ställer sig mot de aktiviteter som utövats där, detta medför även att 

resultaten kan vara svåra att generalisera över organisationer i allmänhet. En bredare 

undersökning skulle givit oss ett bredare material och detta bör beaktas. 
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2. Teori 

Under den teoretiska referensramen går vi inledningsvis igenom och förklarar begreppen 

organisation och organisationsförändring. Därefter utvecklar vi förståelsen kring 

kommunikationens betydelse och dess påverkan i att skapa beredskap till förändring och 

här ingår den kommunikativa basmodellen som ligger till grund för vår empiriska 

datainsamling och analys, vidare presenteras och definieras begreppen motstånd och 

beredskap till förändring. Slutligen har vi valt att sammanfatta den teoretiska 

referensramen för att tydligare lyfta fram de aspekter som närmast knyter an till arbetet.  

 

2.1 Organisation 

”Själva idén med organisation och organiserade handlingar (organisationsidén) är att 

mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella 

ansträngningar” (Bruzelius och Skärvad 2011). 

 

Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2012) framhåller vikten av att förstå 

organisationer som evigt föränderliga och organisering som den process som skapar 

organisationer. Organisationer uppstår därmed utav att människor organiserar sig, och är 

en process där individer gemensamt utför aktiviteter. Dessa aktiviteter leder i sin tur till 

att organisationer uppstår och förändras. Organisationer behöver inte nödvändigtvis vara 

något som kan ses eller tas på, istället ses snarare resultatet av organisering, vilket 

exempelvis kan vara en byggnad, huvudkontor eller liknande (Ibid). 

 

Bruzelius och Skärvad (2011) delar upp organisationsbegreppet i två definitioner. 

Formell organisation och social organisation. Den formella organisationen består av 

individer som utför olika arbetsuppgifter på ett samordnat sätt genom samordning, 

styrning och ledarskap för att uppnå vissa mål. Social organisation avser det mer allmänna 

samspelet mellan människor såväl inom som utanför den formella organisationen. För att 

tydligt definiera en formell organisation använder sig Bruzelius och Skärvad (2011) av 

dessa punkter: 

 Arbetsfördelning och specialisering 

 Samordning och styrning 

 Ledarskap 

 Mål 
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Arbetsfördelning och specialisering utgår ifrån att organisationer karaktäriseras av 

”samarbete mellan människor som är medvetet, avsiktligt och inriktat mot något eller 

några mål” (Bruzelius och Skärvad, 2011). De framhäver att för att ett samarbete skall 

bli effektivt behövs det i de flesta fall arbetsfördelning och specialisering.  

 

För att arbetsfördelningen och specialiseringen skall fungera så menar Bruzelius och 

Skärvad (2011) att det behövs samordning och styrning. Av den anledningen finns det 

inom organisationer personer och enheter som styr och samordnar beslut och handlingar 

för att nå organisationens mål. Styrningens uppgift blir därför att målinrikta och samordna 

organisationen effektivt.  

 

Inom det formella ledarskapet utgör samordning och styrning uppgifter som är av stor 

vikt för organisationen. Att organisationen grundats ligger i att den strävar åt att 

förverkliga mål, Bruzelius och Skärvad (2011) poängterar dock att organisationens mål 

inte alltid behöver överensstämma med eller tillgodose dess medlemmar eller 

medarbetarna inom densamma. Ledarskapet har dock en roll i att utforma dessa mål och 

få organisationen att effektivt röra sig mot dessa (Ibid).  

 

Organisationer kan även delas upp i olika kategorier beroende på om det i första hand är 

medlemmarna, ägarna, kunderna eller allmänheten som gynnas av organisationens 

verksamhet. Organisationen kan därför klassificeras olika beroende av vem som gör 

bedömningen, och även utgångspunkten av bedömningen (Bruzelius och Skärvad 2011). 

 

Exempel på organisationsformer och organisationer: 

 Medlemsorganisation – Svenskt näringsliv 

 Affärsorganisation – Volvo 

 Serviceorganisation – Sjukvård 

 Samhällsorganisation – Arbetsförmedlingen 

 

2.2 Organisationsförändring 

Förändringar kan gälla olika saker, ha olika framväxt, ha olika varaktighet och vara av 

olika omfattning (Bruzelius och Skärvad, 2011). Det framhävs att trycket på förändring, 

omvandling och utveckling aldrig varit större än nu. Detta menar Bruzelius och Skärvad  
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(2011) beror på ändrade kundkrav, stark konkurrens, teknologiska förändringar, 

förändrade värderingar och ekonomiers tilltagande globalisering som verkar för 

förändring i företag och organisationer. För att organisationer ska kunna fortsätta vara 

konkurrenskraftiga krävs det att de anpassar sig till de nya förutsättningarna och att de 

förändras (Cohen, 1999; Holt och Vardaman, 2013). Eriksson-Zetterquist et al. (2012) 

menar att organisationer som misslyckas med att förändra sig när detta krävs har svårt att 

överleva. Detta gäller inte enbart mer eller mindre radikala organisationsförändringar, 

utan även mindre förändringar över tid.  

 

Kotter (2002) menar att en organisationsförändring behöver genomgå åtta steg för att 

lyckas, vilket illustreras i figur 1. 

 

 

Figur 1. The Heart of Change (Kotter, 2002). 

 

Det första steget utgår ifrån att för en förändring ska kunna ske, underlättar det om hela 

företaget verkligen vill det. Här eftersträvas att utveckla en känsla av att förändringen är 

angelägen och på så vis öka behovet av en förändring. Detta kan hjälpa till att i ett tidigt 

skede skapa motivation. 

 

Andra steget behandlar vikten av ett starkt ledarskap och synligt stöd från viktiga personer 

inom organisationen för att övertyga medarbetarna om att förändringen är nödvändig. 

Detta genom att bilda en koalition eller grupp av inflytelserika människor vars makt 

kommer från en rad olika håll inom organisationen, såsom titel, status, kompetens samt 

politisk betydelse. 

 

I det tredje steget menar Kotter (2002) att ledarskapet bör utforma en vision och strategi 

utifrån förändringen som mottagarna lätt kan förstå och komma ihåg. Detta underlättar 

Skapa en känsla 
av allvar och 
angelägenhet

Bilda en 
samordnad 
styrgrupp

Formulera vision 
och strategi

Förmedla 
visionen

Ge de anställda 
befogenhet att 
agera

Skapa kortsiktiga 
vinster

Bredda arbetet

Förankra de nya 
inställningarna i 
företagskulturen
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för mottagarna att förstå förändringen och skapar en mening till densamma. I det fjärde 

steget handlar det om att förmedla strategierna och visionen, för att säkerställa att 

mottagarna nås av den. Femte steget menar Kotter (2002) att de anställda behöver ges 

befogenhet att agera, detta för att visa på tillit och att få igång förändringen. Sjätte steget 

behandlar vikten av att hålla medarbetarna tillfredsställda under processen, detta bör ske 

genom resultat som medarbetarna kan se. Detta genom att skapa kortsiktiga mål. Utan 

detta kan kritik och negativa känslor mot förändringen växa och skada processen. 

 

Kotter (2002) hävdar att många förändringsprojekt misslyckas på grund utav att 

förändringen för tidigt anses vara lyckad, i det sjunde steget menar han att de små och 

kortsiktiga målen bara är början och bör användas som bränsle för att ta nästa steg i 

processen. 

 

Det åttonde och sista steget inbegriper att skapa en organisationskultur som passar den 

förverkligade visionen. Denna kultur skall på så vis bli den nya normen och socialt 

accepteras. Denna modell menar Kotter (2002) skall följas stegvis i den ordning den 

framställs, förbises ett steg riskerar förändringsarbetet att misslyckas, det första steget blir 

därmed avgörande för att kunna ta nästa och så vidare. 

 

2.3 Kommunikation 

Kommunikation har en lång historia, så länge människan har existerat som en utvecklad 

social varelse har hen kommunicerat på ett eller annat sätt (Crowley, 2006). Genom 

kommunikativa processer strävar vi efter att göra det okända och abstrakta till någonting 

som är känt och konkret (Their, 2000; Allen, Jimmieson, Bordia, och Irmer, 2007). Lewis 

(1999) menar att kommunikationen bär en avgörande roll vid alla typer av förändringar. 

Their (2000) framhäver att både subjektet (den förmedlande) och objektet (den 

mottagande) ingår i det sociala, kommunikativa samspelet där båda parterna har betydelse 

för att kommunikationen skall bli fruktbar. 

 

Kommunikation uppstår på en rad varierande sätt, och på olika nivåer i människors 

medvetande (Önnevik, 2010). Han delar upp kommunikation i tre former. Verbal 

kommunikation, som behandlar ord som uttalas mellan två eller flera individer, icke 

verbal kommunikation, som hanterar kroppsrörelser, hållning, ögonkontakt, ljud som inte 

uppkommer i form av ord, och revir. Slutligen belyser han den symboliska 
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kommunikationen som inbegriper klädsel, smycken och andra synliga särdrag hos 

individen. Önnevik (2010) menar att den icke verbala och symboliska kommunikationen 

utgör ca 80% av hur vi uppfattar en annan människa och 20% handlar om den verbala 

kommunikationen. 

 

Larsson (2001) menar att kommunikation utgörs utav två tankelinjer, den första behandlar 

olika typer av signaler som skickas mellan sändaren och mottagaren av budskapet. Den 

andra menar att det finns en vilja hos mottagaren att förstå sändaren och därutav bör 

kommunikationen ses som en process där parterna arbetar för att nå en ömsesidig 

förståelse i det informationsflöde som sker mellan parterna. 

 

Den kommunikativa basmodellen/ kommunikationsmodellen, skapades 1949 av Shannon 

och Weaver, utformningen visar på en sändare och mottagare. Mellan dessa finns ett 

budskap som sändaren vill överföra till mottagaren (Larsson 2001). Denna modell har 

vidareutvecklats och förändrats med tiden, i figur 2 presenteras den ursprungliga 

modellen. 

 

 

Figur 2. Kommunikativa basmodellen (Larsson (2001). 

 

Modellen visar på att sändaren måste göra ett val för vilket medium budskapet skall 

sändas genom, detta har en stor påverkan för effekten av budskapet till mottagaren 

(Larsson, 2001). Brus kan vara allt från en bullrig eller stökig miljö till skilda språkvanor, 

fördomar eller misstänksamhet som gör att personerna som kommunicerar inte är 

koncentrerade på samtalet eller missuppfattar motparten (Önnevik, 2010). Vilket medium 

sändaren väljer ihop med de eventuella bruseffekterna i kommunikationen påverkar 

således den slutgiltiga effekten av kommunikationen vilket modellen visar. Vid senare 

utveckling av den kommunikativa basmodellen så har även begreppen kodning och 

tolkning tillkommit, kodningen sker i stadiet mellan sändare och budskap medan tolkning 

Sändare Budskap Medium Mottagare Effekt

Brus
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uppstår i stadiet mellan medium och mottagare. Dessa teorier utgår ifrån att sändaren 

kodar budskapet innan det skickas iväg till mottagaren. Olika faktorer påverkar sändarens 

kodning av budskapet och motsvarande faktorer påverkar även mottagaren vid tolkning 

av budskapet. Denna process uppstår till följd av att sändaren försöker att koda budskapet 

på ett sätt som hen uppfattar att mottagaren kommer att förstå, det blir därmed ett verktyg 

av sändaren för att säkrare försäkra sig om att mottagaren förstår meddelandet. Vid en 

felaktig kodning kommer därmed även tolkningen bli felaktig (Ibid). 

 

Andra faktorer som kan leda till problem i kommunikationen är otydlighet, olika 

referensramar, trötthet hos sändare eller mottagare och motsägande signaler. Dessa 

faktorer är svåra att filtrera bort då de uppstår ouppsåtligt. De bör dock beaktas vid 

förståelse av kommunikation (Lööw, 2005).  

 

2.4 Intern kommunikation/Organisationskommunikation 

Den interna kommunikationen, även kallad organisationskommunikation är den 

kommunikation som flödar inom en organisation, detta innefattar formella samtal mellan 

medarbetare, men även kommunikation mellan medarbetare som kan bestå av exempelvis 

skvaller eller rykten (Larsson och Rosengren, 1995; Anderson och Anderson, 2001). 

Johansson & Heide (2008) menar att orsaken till att många organisatoriska förändringar 

misslyckas är för att den interna kommunikationen inte fungerat effektivt. 

 

Larsson (2001) delar in organisationskommunikation i tre olika nivåer. Planerad 

kommunikation, informell kommunikation och marknadskommunikation. 

Planerad kommunikation avser den kommunikation som organisationens ledning planerat 

in och organiserat i form av formell kommunikation. Den kan behandla exempelvis 

riktlinjer och mål inom organisationen. Här spelar organisationens struktur roll i hur den 

planerade kommunikationen utformas. 

 

Informell kommunikation är den kommunikation som organisationens ledning inte direkt 

påverkar. Den informella kommunikationen uppstår spontant mellan medarbetare inom 

organisationen och kan behandla såväl arbetsrelaterade diskussioner som skvaller. Den 

informella kommunikationen spelar en stor roll inom organisationen och bygger 

relationer mellan medarbetarna. Detta är således inte något som skall ses som något direkt 

negativt ur ett ledningsperspektiv (Larsson, 2001). Han menar dock att bristande 
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kommunikation från ledningen kan skapa en grogrund till ryktesspridning som kan 

påverka medarbetarna och organisationen negativt.  Hamrefors (2009) menar att denna 

kommunikation hjälper till att utveckla relationer med många parter och skapa en 

situation som är influerad av mångfacetterade värderingar.  

 

Den interna kommunikationen kan dock leda till ryktesspridning som skapar osäkerhet 

bland medarbetarna när rykten uppkommer på grund utav en icke fungerande 

kommunikation från ledningen (Ford och Ford, 2009; DiFonzo och Bordia, 1998). 

 

Marknadskommunikationen behandlar skapandet, vårdandet och utvecklandet av 

kundrelationer och hur detta skapar ett starkare varumärke. 

 

I en studie av Nelissen och Selm (2008) fann man att om förändringsmottagarna kände 

sig tillfredsställda med ledningens kommunikation så ökade deras inställning till den 

kommande förändringen. 

 

2.5 Aktivt lyssnande 

Som vi tidigare lyft fram så skapas kommunikation på flera nivåer (Önnevik, 2010). Han 

säger att Gordon år 1975 definierade aktivt lyssnande som ett spektra av en rad verbala 

och icke-verbala färdigheter avgörande för en effektiv kommunikation. Aktivt lyssnande 

utgår ifrån en ovillkorlig acceptans och opartisk reflektion av lyssnaren under 

kommunikation där aktivt lyssnande kräver att lyssnaren försöker förstå talarens egen 

förståelse av upplevelser utan att lyssnarens egna tolkningsstrukturer inkräktar på hens 

förståelse av den andra personen (Weger, Castle och Emmett, 2010).  

 

Weger et al. (2010) menar att syftet med ett aktivt lyssnande är att lyssnaren visar 

förståelse för talarens budskap utan att döma. Ett aktivt lyssnande bygger på empati och 

förtroende med talaren genom att visa ovillkorlig respekt för hen och bekräftar hens 

erfarenheter. Detta förtroende kan enligt Weger et al. (2010) byggas upp genom tre 

viktiga metoder inom det aktiva lyssnandet. Icke verbal kommunikation som utgår från 

att lyssnaren visar på att hen tar till sig talarens budskap genom ögonkontakt och 

kroppsrörelser, exempelvis nicka eller ansiktsuttryck. Att återupprepa vad talaren sagt är 

också en metod för att visa talaren att mottagaren förstått och tagit till sig vad som sagts, 
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den tredje metoden utgår ifrån att lyssnaren ställer följdfrågor för att förstå talaren än mer 

och för att visa sitt intresse. 

 

 Det aktiva lyssnandet menar Larsson (2001) utgör en avgörande roll för att skapa 

förtroende till mottagarna och en förståelse för hur man effektivt når ut till mottagarna. 

Genom detta underlättas skapandet utav kommunikationstillfredsställelse hos 

mottagaren. 

 

2.6 Kommunikationstillfredsställelse 

Kommunikationstillfredsställelse definieras som den totala upplevelsen av en individs 

tillfredsställelse med informationsflödet och relationen med sändarna (Downs och Hazen, 

1977). De menar att det tidigare inte tagits hänsyn till kommunikationstillfredsställelse 

och att tidigare forskning istället fokuserat på kommunikation och hur detta skapat 

arbetstillfredsställelse, detta skapade en allt för endimensionell uppfattning om 

kommunikationens betydelse och därmed uppfattades inte det totala spektret av 

dimensioner som kommunikation består utav. 

 

Chuang och Tsai (2009) menar att kommunikation som ger information och klargör 

arbetsuppgifter och roller kan bidra till de anställdas tillfredsställelse av 

kommunikationen, såväl om det gäller personlig, grupp eller organisatoriska 

sammanhang. Chuang och Tsai (2009) menar även att  kommunikationstillfredsställelse 

är flerdimensionell, snarare än endimensionell och kan delas in i åtta dimensioner: 

företagsinformation, organisatorisk integration, kommunikationsklimat, personlig 

feedback, mediakvalitet, tillsynskommunikation, underordnad kommunikation och 

medarbetare kommunikation. De poängterar att kommunikationstillfredsställelse har en 

positiv inverkan på arbetsprestationen men även viljan till att ta åt sig det kommunicerade 

innehållet. Vilket är av betydelse för den som vill nå ut med sitt budskap. McClellan 

(2011) menar att kommunikationens  

Innehåll är av större betydelse än kommunikationen i sig för att genomdriva 

förändringsarbeten.  Önnevik (2010) menar vidare att om 

kommunikationstillfredsställelsen är låg så riskerar detta att påverka beredskapen till 

förändring negativt och att viljan att ta till sig information kan påverkas negativt såväl i 

nuet som i framtiden. 
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2.7 Motstånd till förändring 

Oavsett förändringens omfattning möter förändringar ofta någon form av motstånd, detta 

motstånd kan både vara värdefullt och problematiskt (Bruzelius och Skärvad, 2011; 

Lewis, Laster och Kulkarni, 2013). 

 

 Bruzelius och Skärvad (2011) menar vidare att motstånd till förändring är ett rimligt och 

i grunden mänskligt reaktionssätt, det är ett psykologiskt tillstånd där det är naturligt och 

rimligt att reagera på det som är avvikande och oväntat, eller det som bedöms vara 

olämpligt eller orättvist. Detta sammanhänger också med att förändringar ofta skapar 

osäkerhet och en känsla av förlorad kontroll. Det är många gånger detta, mera än 

förändringen i sig som skapar motstånd. 

 

Ljungström (1999) beskriver detta som en förändringskurva, se figur 3, Bruzelius och 

Skärvad (2011) presenterar samma kurva men benämner den som kriskurva. Oavsett 

benämning så utgår den från att individer i ett första stadie reagerar mot förändringen 

genom förnekande där de undviker att se det som händer. I nästa steg kommer motståndet 

till förändringen. Detta kan yttras genom visat missnöje mellan arbetskollegor, aktivt 

motstånd till förändringen där förändring aktivt motarbetas, eller försök att skapa opinion 

mot förändringen. I det tredje stadiet som kallas insiktsstadiet där konstruktiva åtgärder 

utvecklas och möjligheter upptäcks. I bästa fall kommer då också acceptansstadiet där 

förändringen accepteras och anses vara positiv för organisationen, sig själv eller båda 

dessa. 
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Figur 3. Förändringskurvan (Ljungström (1999). 

 

2.8 Beredskap till förändring 

Viljan och beredskapen till förändring uppkommer och sker hos människor vid tre 

aspekter: kognition, känslor, och beteende. Den känslomässiga aspekten avser tendensen 

hos en individ att glädjas över förändringarna inom en organisation. Den  kognitiva 

aspekten innefattar en grad av förståelse för individen och en uppfattad möjliget av att 

förändringen är till nytta för organisationen. Beteende aspekten avser i vilken 

utsträckning den enskilde utför vissa handlingar i syfte att stödja nya förändringar (Jafari 

och Kalanaki, 2012). 

 

I likhet med Jafari och Kalanaki (2012) så presenterar Holt och Vardaman (2013) en 

konceptualisering i tre dimensioner där de kopplar den psykologiska och känslomässiga 

effekten till förändring. Likaså kopplas kognition ihop med påverkan till förändring. Holt 

och Vardaman (2013) menar dessutom att det sker en kognitiv process genom hela deras 

konceptualisering som direkt är avgörande för att skapa beredskap såväl individuellt som 

kollektivt. I Holt och Vardamans (2013) konceptualisering behandlar den första 

dimensionen psykologiska aspekter såsom hur lämplig hen tycker att förändringen är och 

om förändringen är till hens fördel. Den andra dimensionen benämns den strukturella 

dimensionen, och behandlar hur förändringsmottagarens kunskaper, förmågor och 

Acceptans Förnekande 

Motstånd Insikt 
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möjligheter att utföra sitt jobb, kommer till sin rätt efter förändringen. Den tredje 

behandlar individens analytiska förmåga och behandlar hur lyckosam förändringen 

kommer att bli. 

 

I en studie av Greener, Lehman och Simpson (2002) där målet var att utforma ett 

instrument för att effektivare skapa beredskap till förändring, så fann de i likhet med Holt 

och Vardman (2013) samt Jafari och Kalanaki (2012) betydelsen av känslomässiga, 

kognitiva och psykologiska aspekter för att skapa beredskap till förändring. Vidare menar 

Schweiger och DeNisi (1991) att för att lyckas med att skapa och bibehålla beredskap 

under ett förändringsarbete så behöver kommunikationen fungera väl genom hela 

förändringen. Weick och Quinn (1999) anser att kommunikationen bär en avgörande roll 

för att bibehålla, påverka eller ändra inställningen till förändringen hos medarbetarna. 

 

2.9 Teorisammanfattning 

Bruzelius och Skärvad (2011) menar att idén med en organisation och organiserade 

handlingar (organisationsidén) är att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan 

individer än genom individuella ansträngningar, detta kräver att ledningen lyckas styra 

organisationen målinriktat och samordnat. 

 

Trycket på förändring, omvandling och utveckling har aldrig varit större än nu (Bruzelius 

och Skärvad, 2011). Detta menar de beror på ändrade kundkrav, stark konkurrens, 

teknologiska förändringar, förändrade värderingar och ekonomiers tilltagande 

globalisering som verkar för förändring i företag och organisationer. För att 

organisationer ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga krävs det att de anpassar sig 

till de nya förutsättningarna och att de förändras (Cohen, 1999; Holt och Vardaman, 

2013). 

 

 Eriksson-Zetterquist et al. (2012) menar att organisationer som misslyckas med att 

förändra sig när det krävs har svårt att överleva. För att förändring skall kunna ske menar 

Kotter (2002) att förändringen behöver genomgå en 8-stegs modell som inleds med att 

skapa en känsla av allvar och angelägenhet genom organisationen till förändringen.  

 

Oavsett förändringens omfattning möter förändringar ofta någon form av motstånd, detta 

motstånd kan både vara värdefullt och problematiskt (Bruzelius och Skärvad, 2011). De 
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menar vidare att motstånd till förändring är ett rimligt och i grunden mänskligt 

reaktionssätt, det är ett psykologiskt tillstånd där det är naturligt och rimligt att reagera på 

det som är avvikande och oväntat, eller det som bedöms vara olämpligt eller orättvist. 

Detta sammanhänger också med att förändringar ofta skapar osäkerhet och en känsla av 

förlorad kontroll. Det är många gånger detta, mera än förändringen i sig som skapar 

motstånd. 

 

Viljan och beredskapen till förändring uppkommer och sker hos människor vid tre 

aspekter: kognition, känslor, och beteende. Den känslomässiga aspekten avser tendensen 

hos en individ att glädjas över förändringarna inom en organisation. Den  kognitiva 

aspekten innefattar en grad av förståelse för individen och en uppfattad möjlighet av att 

förändringen är till nytta för organisationen. Beteende aspekten avser i vilken 

utsträckning den enskilde utför vissa handlingar i syfte att stödja nya förändringar (Jafari 

& Kalanaki, 2012). 

 

För att påverka organisationens medlemmar menar Bruzelius och Skärvad (2011) att det 

behövs någon form av kommunikation. Kommunikation inom organisationen benämns 

som intern kommunikation och består utav planerad kommunikation, informell 

kommunikation och marknadskommunikation. Planerad kommunikation avser den 

kommunikation som organisationens ledning planerat in och organiserat i form av formell 

kommunikation. Den kan behandla exempelvis riktlinjer och mål inom organisationen. 

Här spelar organisationens struktur roll i hur den planerade kommunikationen utformas. 

Informell kommunikation är den kommunikation som organisationens ledning inte direkt 

påverkar och marknadskommunikationen behandlar skapandet, vårdandet och 

utvecklandet av kundrelationer och hur detta skapar ett starkare varumärke.  

 

 Kommunikation består utav en sändare och en mottagare, där parterna arbetar för att nå 

en ömsesidig förståelse i det informationsflöde som sker mellan parterna (Larsson, 2001). 

Denna kommunikation kan bestå av verbal kommunikation, som behandlar ord som 

uttalas mellan två eller flera individer, icke verbal kommunikation, som hanterar 

kroppsrörelser, hållning, ögonkontakt, ljud som inte uppkommer i form av ord, och revir 

samt symbolisk kommunikation som inbegriper klädsel, smycken och andra synliga 

särdrag hos individen (Önnevik, 2010). 
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För att förstå hur kommunikation färdas mellan sändare och mottagare konstruerade 

Shannon och Weaver år 1949 den kommunikativa basmodellen. Modellen utgår ifrån att 

sändaren har ett budskap som skall transporteras till mottagaren, för att budskapet skall 

nå fram behöver sändaren koda budskapet och välja ett medium som anpassats efter 

budskapets innehåll, situation, och dess mottagare. På vägen kan budskapet utsättas för 

”brus” vilket riskerar att ge störningar i kommunikationen och för mottagaren att koda 

dess innehåll. Resultatet av hur mottagaren kodar budskapet illustreras av effekten utav 

detta (Önnevik, 2010).  

 

En viktig aspekt inom kommunikation är även kommunikationstillfredsställelse, 

Kommunikationstillfredsställelse definieras som den totala upplevelsen av en individs 

tillfredsställelse med informationsflödet och relationen med sändarna (Downs och Hazen, 

1977). Om kommunikationstillfredsställelsen är låg så riskerar detta att påverka 

arbetsprestationen negativt och att viljan att ta till sig information kan påverkas negativt 

såväl i nuet som i framtiden (Önnevik, 2010). Här har även det aktiva lyssnandet en roll 

vilket Larsson (2001) menar skapar förtroende till mottagarna och en förståelse för hur 

mottagaren effektivt kan nås ut till. Genom detta kan kommunikationstillfredsställelse 

hos mottagaren understödjas. 
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3. Metod 

I det här kapitlet redogör vi för vilka metodologiska val vi har gjort och argumenterar 

för varför vi gjorde de valen. Vi redovisar även hur vi har gått tillväga i insamlandet och 

analyserandet av data. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

I syftet med den här studien framgår att vi vill förstå något i en relation mellan människor. 

För att skapa denna förståelse behöver vi använda begrepp och metoder som lägger fokus 

på de som studeras och ger utrymme för att ta in och förstå tillstånd och händelser ur deras 

synvinkel. För att göra det vänder vi oss till den kvalitativa forskningsstrategin vilken 

Bryman och Bell (2013) menar är mer tolkningsinriktad och lägger en större tyngd på ord 

än på siffror än vad den kvantitativa forskningen gör. Att den är tolkningsinriktad innebär 

en ansats till att försöka förstå den sociala verkligheten ur människorna som man studeras 

synvinkel (Ibid).  

 

3.2 Forskningsansats 

Idag saknas det teorier om förändringsmottagares upplevelse av ledningens 

kommunikation för att skapa beredskap inför förändring. Samtidigt finns det teorier om 

kommunikation och beredskap inför förändring. Av den anledningen har vi valt att ha en 

abduktiv ansats i studien vilken låter forskaren utveckla teorin utifrån den empiriska 

undersökning som genomförs i samspel med befintlig teori (Dubois och Gadde, 2002). 

Fördelen med den här ansatsen menar vi är att vi kan bygga vidare på den teoretiska 

grunden vilket ger oss ramar att utgå från samtidigt som vi inte är begränsade till att forska 

vidare utanför den befintliga teorin.  

 

3.3 Forskningsdesign 

Om vi vill förstå den sociala verkligheten ur någon annans perspektiv anser vi att vi 

behöver studera flera personer från samma miljö för att få en nyanserad förståelse för den 

miljön. Fallstudien har den kvaliteten att den låter oss gå på djupet och förstå en specifik 

situation (Bryman och Bell, 2013) tillskillnad från exempelvis om deltagarna skulle 

komma från flera olika miljöer, vilket skulle leda till att vi inte skulle få samma djupa 

förståelse för kontexten. Vi får stöd i vårt val av design av Dubois och Gadde (2002) som 

menar att en abduktiv ansats lämpar sig för just fallstudier.  
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Fallstudien, menar en del forskare har dock den nackdelen att resultaten inte kan 

generaliseras utanför den miljö studien är gjord i eftersom vi bara studerat ett enskilt fall 

(Bryman och Bell, 2013; Yin, 2006). Denna brist har vi överbyggt genom att lämna täta 

beskrivningar över den miljö vi studerat, vilket gör att andra forskare kan göra en 

bedömning i vilken grad resultaten kan överföras till andra miljöer (Bryman och Bell 

2013). 

 

3.4 Forskningsmetod 

Valet av metod föll på den metod som Bryman och Bell (2013) menar förmodligen är den 

vanligaste inom kvalitativ forskning, den kvalitativa intervjun. Tillskillnad från den 

deltagande observationen gav intervjuer oss mer flexibilitet vid insamlandet av data 

(Ibid).  

 

Kvalitativa intervjuer möjliggjorde för intervjupersonen att själv få välja vad hen ville 

prata om utifrån vad hen fäster större vikt vid (Bryman och Bell, 2013). Detta gav oss 

möjligheten att få en inblick i hur intervjupersonen uppfattat situationer och skapa oss en 

förståelse av hens uppfattning av denna. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att om forskaren har ett tydligt fokus i sin studie kommer 

hen förmodligen att använda sig av den semistrukturerade formen av kvalitativa 

intervjuer för att kunna styra in respondenten på olika teman. Denna metod passade vår 

studie eftersom vi undersökte ett avgränsat område. Nackdelen med denna metod anser 

Bryman och Bell (2013) kan vara att det blir svårare att förstå ur deltagarens synvinkel 

då vi själva formulerat en riktning för intervjun. För att reducera den risken lät vi 

deltagarna inför intervjun rita en teckning av sina upplevelser av kommunikationen inför 

tidigare organisationella förändringar. Vid intervjutillfället startade intervjun med att 

intervjupersonen berättade kring vad hen har tecknat. På så sätt startade intervjuerna 

utifrån tankar formulerade av intervjupersonen. Ett problem som uppstod var att endast 

två av tio personer hade ritat teckningar. Intervjupersonerna som inte ritat teckningar 

ombads då istället att beskriva vilka spontana tankar som väcktes när de tillfrågades om 

en intervju och fick veta vad den skulle handla om. 
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3.5 Teoretisk datainsamling 

Den teoretiska insamlingen har gått till genom systematiska sökningar i databasen 

Discovery samt via Google Scholar. Primära sökord var ”change”, ”management”, 

”readiness”, ”organization”, ”employee” och ”communication”. För artiklar som enligt 

rubriken verkade intressanta lästes sammanfattningen igenom för att se om den handlade 

om det vi var intresserade av. Om så var fallet gick vi igenom hela artikeln mer noggrant. 

Flera av de artiklar vi har använt oss av har vi hittat via referenser i artiklar vi hittat via 

Discovery och Google Scholar. 

 

Större intresse har ägnats åt artiklar med många citeringar eftersom de historiskt haft 

större påverkan på forskningsfältet. Detta har dock vägts mot att nyare artiklar inte har 

hunnit haft samma tid på sig att samla på sig citeringar samtidigt som de ligger närmre 

forskningsfronten. 

 

3.6 Val av fall 

Valet av företag gjordes utifrån kriterierna att det skulle vara ett företag som under de 

senaste åren genomgått en omfattande omstrukturering samt att det fanns minst 10 

förändringsmottagare kvar sedan dess som kunde ställa upp på intervjuer. En av 

författarna till studien arbetade på ett företag som uppfyllde kriterierna varvid det 

företaget valdes. Företaget är verksamt inom telekombranschen och har under senaste 

åren genomgått ett antal omfattande omstruktureringar. 

 

3.7 Urval 

Eftersom vi genom en fallstudie ville få en djupare förståelse för just den studerade miljön 

var det viktigt att vi intervjuade individer som varit förändringsmottagare tidigare i just 

det företaget de är verksamma i nu. Om inte så har de inte varit med om en förändring i 

samma miljö och kan inte bidra till den djupare förståelse vi ville nå. Därför har vi använt 

oss av ett målstyrt urval vilket innebär att intervjupersoner inte väljs slumpmässigt utan 

istället utifrån att de är relevanta för den forskningsfråga som ställts upp (Bryman och 

Bell, 2013). De personer som valts har samtliga varit med om åtminstone en 

omstrukturering inom den studerade organisationen.  

 

Till de sista fyra stycken intervjuerna har vi medvetet valt att intervjua två personer som 

inte varit lika länge som de andra i organisationen. Detta för att se om det finns någon 
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skillnad mellan anställda med längre respektive kortare anställningstid i organisationen i 

hur de påverkas av kommunikationen inför förändringar. 

 

3.7.1 Presentation av urvalsgruppen 

ID Kön Ålder (år) Antal anställningsår 

Intervjuperson 1 (IP1) Kvinna 61 15 (+14 år som konsult) 

Intervjuperson 2 (IP2) Man 55 33 

Intervjuperson 3 (IP3) Kvinna 56 25 

Intervjuperson 4 (IP4) Man 60 36 (+6 år som konsult) 

Intervjuperson 5 (IP5) Man 53 15 

Intervjuperson 6 (IP6) Man 63 28 

Intervjuperson 7 (IP7) Man 53 2,5 (+4 år som konsult) 

Intervjuperson 8 (IP8) Man 64 30+ 

Intervjuperson 9 (IP9) Kvinna 41 2,5 (+1,5 år som konsult) 

Intervjuperson 10 (IP10) Man 63 30+ 

 

Tabell 1. Presentation av urvalsgrupp. 

 

3.8 Forskningsprocessen 

Den abduktiva processen vi använt oss visas i figur 4. Den är hämtad från Dubois och 

Gadde (2002), som kallar den en modell för systematisk samverkan. Modellen består av 

den teoretiska grund vi står  på i studien, den empiriska världen och den data vi samlat in 

från denna, fallstudien och det ramverk vi ställt upp för studien. Ramverket sätter enligt 

Dubois och Gadde (2002) en initial ram för studien som vi utgår från och består av de 

tankar vi utgår från när studien startar. Ramverket kan liknas vid att ha antingen en mer 

deduktiv eller induktiv ansats som utgångspunkt och vägleder oss i den empiriska 

datainsamlingen, men tillskillnad från vid användandet av en deduktiv eller induktiv 

ansats omvärderas ramverket i takt med att nya upptäckter görs i studien. Fallstudien å 

sin sida påverkas av samtliga andra faktorer i modellen och behöver hela tiden omprövas 

och revideras utifrån hur teori, ramverk och empiri utvecklas. 

 

Modellen gav oss ett ramverk för hur vi skulle jobba i vår abduktiva process. Genom att 

förflytta oss fram och tillbaka mellan befintlig teori, den empiri vi får fram i fallstudien, 
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det ramverk vi satt upp och fallstudien kan vi enligt Dubois och Gadde (2002) få en 

djupare förståelse för både empirin och teorin. Vi låter vår förståelse för området växa 

fram i takt med att vi förflyttar oss mellan och jämför befintlig teori med ny empiri. Därav 

gjorde vi mellan varannan intervju en analys av innehållet enligt den tematiska 

analysmetod som presenteras i senare avsnitt, jämförde med teorin och utformade en ny 

intervjuguide till nästa par intervjuer när vi fått en större förståelse genom tillkommen 

empiri. På så sätt kunde vi hitta nya oväntade teman att undersöka vidare (Dubois och 

Gadde, 2002) som var grundade i befintlig teori samtidigt som möjligheten fanns att 

utforska nya, outforskade teman. Som vi tidigare diskuterat hade vi redan innan den 

empiriska datainsamlingen börjat en uppfattning om vad vi ville undersöka. Därav kunde 

vi redan från början utgå från ett väl avgränsat ramverk, vilket även Dubois och Gadde 

(2002) förespråkar då det visar på hur väl vi har lyckats beskriva vår ingångspunkt till 

ämnet. Det ramverket prövades och matchades mot den teori och empiri vi fick fram 

under studiens gång. Vi fann dock inte att själva ramverket för studien behövde revideras. 

 

Figur 4. Systematisk samverkan (Dubois och Gadde, 2002). 

 

3.9 Analysmetod 

För att analysera vår data valde vi att använda oss av tematisk analys dels då det är en 

beprövad metod för dataanalys inom kvalitativ forskning (Bryman och Bell, 2013) men 

främst för att det är en lättillgänglig metod som gav oss ett flexibelt ramverk för att fånga 

upp mönster i insamlad data  och sortera dem i olika teman (Braun och Clarke, 2006). 
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Med flexibelt ramverk menar vi att det finns utrymme för oss att tolka och välja ut det 

som vi uppfattar som viktigt i intervjuerna. Det finns inga givna regler eller kriterier för 

hur ofta en viss typ av data behöver dyka upp i insamlingen för att bestämma att den utgör 

ett specifikt tema (Braun och Clarke, 2006).  

 

Med tanke på urvalsgruppens storlek anser vi det viktigt att ha möjlighet att lyfta fram 

även mindre ofta förekommande data. Braun och Clarke (2006) menar att om ett tema är 

ett nyckeltema inte nödvändigtvis går att kvantifiera utan det intressanta är om temat är 

viktigt i förhållande till forskningsfrågan. Eftersom vi kontinuerligt sammanställt data 

och påbörjat dataanalysen kunde vi med den här metoden specifikt samtala kring mindre 

frekvent förekommande teman i senare intervjuer för att se om senare intervjupersoner 

känner igen sig i dessa teman. Vi menar att det exempelvis kan vara så att mindre frekvent 

förekommande teman inte beror på att de inte är särskilt vanliga utan på att de glöms bort. 

Speciellt när urvalsgruppen är liten kan en eller två personer ge ett utslag på vad som är 

viktigt om inte denna teknik tillämpas.  

 

3.9.1 Tillvägagångssätt 

Som vi skrivit tidigare analyserade vi data kontinuerligt under intervjuperioden. Den 

process som beskrivs nedan och presenteras i figur 5 användes mellan varannan intervju 

där vi även tog vår data och analysen från tidigare intervjuer i beaktning. Även om själva 

analysen var linjär passas den in i den modell för systematisk samverkan som vi 

presenterar i figur 4. Analyser genomfördes mellan intervjuer och svaren från dessa togs 

tillbaka och matchades mot teori och det ramverk vi ställt upp. 

 

Vårt första steg i analysprocessen  var att bekanta oss med den data vi samlat in i 

intervjuerna. Eftersom vi själva samlat in dessa data har vi i analysstadiet redan en 

förkännedom om denna data. För att få en grundlig förståelse för dessa data är det dock 

viktigt att aktivt läsa igenom all data flera gånger (Braun och Clarke, 2006). Med aktivt 

menar de att vi ska söka efter och notera mönster och intressanta ämnen i insamlad data. 

 

I nästa steg började den formella processen att koda data. Med koda menas att söka efter 

den minsta möjliga delen av data som är av intresse och som går att värdera på ett 

meningsfullt sätt utifrån syftet (Braun och Clarke, 2006). För oss innebar det att skriva ut 
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det transkriberade materialet och med hjälp av markeringspennor och post it-lappar 

markera  delar av materialet som verkade vara av intresse för oss. Braun och Clarke 

(2006) menar att det är viktigt att initialt koda för så många teman som möjligt då det inte 

går att förutse vad som är viktigt senare. Vi försökte därför i det här skedet inte koda för 

att placera in koder i grupper utan varje del värderades för sig självt. Grupperingen i 

teman skedde istället i nästa steg. 

 

I det tredje steget sökte vi efter teman bland de koder vi fått fram. Teman och underteman 

knöts till andra teman för att visa på samband och vilken relation de står i till varandra. I 

det här stadiet slängde vi inga data då det fortfarande är oklart huruvida de teman vi fått 

fram kommer att kunna användas (Braun och Clarke, 2006). När tematiseringen är klar 

gick vi vidare med att se över teman vi fått fram. Vi följer Braun och Clarkes (2006) 

modell att se över våra teman i två steg. Först tittade vi på varje enskilt tema för att se om 

innehållet gav ett samlat mönster. Det är alltså en kontroll av den tematiseringen vi gjorde 

i tidigare steg. Om ett tema inte håller menar Braun och Clarke (2006) att det antingen 

kan bero på att det inte finns ett tema eller om det är vissa delar som inte passar in i det 

temat. I nästa del menar Braun och Clarke (2006) att vi behöver ställa varje tema i relation 

till hela uppsättningen data och ta ställning till om de teman vi får fram ger en riktig bild 

av den insamlade data. 

 

Nästa steg i analysprocessen var att namnge och definiera teman. Vid det här steget går 

vi på djupet i varje tema för att förstå essensen av det och skala bort sådant som inte hör 

till temat. Braun och Clarke (2006) kallar processen ”define and refine”. För att lyckas 

med det behöver vi presentera vad som gör denna data intressent och förklara varför 

(Braun och Clarke, 2006). 

 

Sista steget innebar att sammanställa studien i löpande text där vi presenterar och 

argumenterar för vår analys och hur den hänger ihop med vår forskningsfråga (Braun och 

Clarke, 2006). 
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Figur 5. Översikt steg i tematisk analys (Braun och Clarke, 2006). 

 

3.9.2 Teman 

Efter de första två intervjuerna såg vi inga riktigt tydliga teman. De två nästkommande 

intervjuerna genomfördes därför med samma intervjuguide. Efter dessa kunde vi se att 

intervjupersonerna talade om kommunikationsmodellens olika delar. Så till intervju fem 

och sex fokuserade vi våra frågor kring kommunikationsmodellen, vi följde ett spår om 

avtrubbning mot förberedande kommunikation inför förändringar och kring det faktum 

att intervjupersonerna talade kring påverkan av förändringen på dem själva. Efter dessa 

intervjuer valde vi att fokusera vidare på avtrubbningen mot den kommunikation 

intervjupersonerna kände samt påverkan av förändringen på förändringsmottagaren 

eftersom intervjupersonerna var angelägna att tala om de två.  

 

Efter den åttonde intervjun gjorde vi en ny analys, men eftersom inget nytt kommit fram, 

samt att vi inte kände att vi hade uttömt det spår vi följt i intervju sju och åtta valde vi att 

gå vidare med samma intervjuguide i de två avslutande intervjuerna. 

 

Gällande kommunikationsmodellen blev inte alla delar egna teman utan det blev tydligt 

för oss att intervjupersonerna talade om två olika sidor i kommunikationen. Dels 

sändarsidan, vilket innefattar undertemana sändare och budskap (vilken inkluderar 

kodning), och mottagarsidan vilken innefattar hur intervjupersonerna kände inför det som 
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sändarsidan kommunicerade. Sändarsidan har undertemana påverkan på 

förändringsmottagaren och avtrubbning. I tabell X visas en sammanställning av teman 

och underteman. 

 

Identifierat tema Undertema 

Sändarsidan Sändare 

Budskap 

 

Mottagarsidan 

 

Påverkan på förändringsmottagaren 

Avtrubbning  

 

Tabell 2. Teman. 

 

3.9.3 Kritik mot tematisk analys 

Kritik har lyfts fram av Bryman och Bell (2013) mot användandet av termen tematisk 

analys. Enligt dem är termen intetsägande och undersökningar visar att benämningen inte 

är vanlig inom forskningen. Braun och Clarke (2006) menar dock att det inte beror på att 

tematisk analys inte används utan på att forskare antingen misstar sig och hävdar att de 

använder andra analysmetoder när de egentligen använder tematisk analys eller inte 

namnger sin analysmetod alls utan nöjer sig med att ge en beskrivning av 

tillvägagångssättet. Vi hävdar att termen passar in på den analysmetod vi använder oss av 

i den här studien.  

 

3.10 Arbetets trovärdighet 

För kvalitativ forskning har alternativa kriterier för att bedöma forskningen tagits fram 

som bygger på trovärdighet, med ett antal underkriterier (Bryman och Bell, 2013). Vi 

argumenterar för att dessa ska användas istället för de kvantitativa motsvarigheterna 

eftersom de kvantitativa kriterierna förutsätter att det finns ett korrekt svar på frågor 

rörande den sociala verkligheten. En uppfattning som vi inte delar. Enligt oss kan det 

finnas flera möjliga svar på samma fråga, beroende på kontexten och vem vi frågar. 
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3.10.1 Tillförlitlighet 

För att en studie ska ha hög tillförlitlighet krävs det att forskningen har gjorts i enlighet 

med gällande regler för hur forskning ska genomföras samt att respondenterna får 

möjlighet att validera den tolkning vi gjort av deras intervjusvar (Bryman och Bell, 2013).  

 

För att säkerställa att vår forskning genomförs på rätt sätt följer vi de riktlinjer 

Vetenskapsrådet (2002) har ställt upp för etiskt riktig forskning. Vi har även hjälp av våra 

handledare och kollegor som vi diskuterar hur studien genomförs med. För att säkerställa 

att vi uppfattat våra intervjupersoner på ett korrekt sätt har vi haft uppföljningsmöten med 

dem där vi tillsammans gått igenom intervjuerna och delgett dem vad som kommer att stå 

med i arbetet. De har sedan fått möjlighet att kommentera uppgifterna och göra eventuella 

rättelser. 

 

3.10.2 Överförbarhet 

Vår studie är en studie med en liten urvalsgrupp som inte är spänner över flera branscher 

eller ens flera företag. Det är därför vanskligt att generalisera resultaten av den här 

studien. För att det ändå ska gå att dra nytta av resultaten av den här studien har vi behövt 

arbeta med överförbarhetskriteriet som syftar till att göra det möjligt för andra att dra 

slutsatser om hur överförbara resultaten är till andra miljöer (Bryman och Bell, 2013). 

 

För att möta överförbarhetskriteriet har vi jobbat med att redogöra för den sociala 

kontexten i vilken intervjupersonerna befinner sig, något Bryman och Bell (2013) kallar 

för täta beskrivningar.  

 

3.11 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) ställer upp fyra stycken huvudkrav på humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning gällande att skydda individer som berörs av forskningen. 

För att följa dessa inleder vi varje intervju med att informera intervjupersonerna om dessa 

krav och vad vi gör för att vår forskning ska ligga i linje med kraven. 

 

För att följa informationskravet, det vill säga att intervjupersonerna har rätt att veta vilket 

syfte studien har (Vetenskapsrådet, 2002) lämnar vi innan intervjun en muntlig översiktlig 

beskrivning av studiens syfte. Att lämna informationen innan intervjun  ligger i linje med 
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Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer för studier där deltagare deltar aktivt i 

studien och vi ger informationen för att intervjupersonen ska ha möjlighet att ta ställning 

till om hen vill vara med i en studie av det här slaget och ha möjlighet att tacka nej till att 

vara en del av studien. 

 

Samtyckeskravet har vi vävt in till viss del i informationskravet. I samband med att vi 

informerar om studiens syfte ställer vi frågan om intervjupersonen vill gå vidare och 

genomföra intervjun. Säger hen ja informerar vi vidare att hen när som helst kan välja att 

avbryta intervjun. För att underlätta deltagande meddelar vi samtidigt om det tredje 

kravet, konfidentialitetskravet. Vetenskapsrådet (2002) säger att forskaren ska ta hand om 

insamlat material på ett sådant sätt att utomstående från studien inte ska kunna 

identifieras. Vi handskas med det genom att redan innan intervjuerna tilldela varje 

intervjuperson ett kodnamn. Intervjupersonernas riktiga identitet sparas sedan enbart i en 

datorfil som en av oss har tillgång till. Information om vilka intervjupersonerna är lämnas 

enbart ut, efter samtycke från intervjupersonerna, till handledarna för studien. 

Uppgifterna lämnas ut på ett sådant sätt att handledarna inte har möjlighet att identifiera 

vilken intervjuperson som sagt vad. 

 

För att upprätthålla nyttjandekravet kommer vi inte att använda insamlad data utanför den 

här studien och att använda uppgifterna emot intervjupersonerna är inte heller aktuellt att 

göra. De personer som har möjlighet att ta beslut om intervjupersonernas framtid i 

företaget intervjupersonerna jobbar på kommer inte att ta del av studien. Om studien ändå 

faller i deras händer är intervjupersonerna ändå avidentifierade varvid ingen 

intervjuperson ska kunna komma till skada den vägen. 

 

Vetenskapsrådet (2002) ger råden att undersökningsdeltagare ska få ”ta del av etiskt 

känsliga avsnitt” i studien och att ge dem möjlighet att del av forskningsresultaten. Vi 

tillgodoser första rådet genom att låta varje intervjupersonen läsa igenom de delar av 

studien där de själva figurerar och ha möjlighet att korrigera eventuella feltolkningar. Det 

andra rådet följer vi genom att skicka ut en kopia av den färdiga studien när arbetet är 

klart. 
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4 Analys/Resultat 

I den här delen presenterar vi först en miljöbeskrivning för att skapa en förståelse för den 

kontext intervjupersonerna finns i. Sedan presenterar vi resultatet och gör en analys av 

de intervjuer vi genomfört utifrån de teman och underteman vi fått fram. 

 

4.1 Miljöbeskrivning 

Företaget som ingår i fallstudien har under de senaste åren genomgått flertalet 

omorganiseringar och större förändringar i arbetssätt. Ingen av de intervjuade kunde med 

säkerhet sätta en siffra på hur många de var eller ens ge en uppskattning. Företaget är 

börsnoterat och är som tidigare nämnt verksamt inom telekombranschen. 

 

4.1.1 Till multinationellt samarbete 

I den första av de två studerade omorganiseringarna, som skedde för ett par år sedan skulle 

företaget gå från att varje land skötte sin verksamhet på sitt sätt till att alla länder i Norden 

och Baltikum skulle ha ett gemensamt arbetssätt och gemensamma IT-system att arbeta 

i.  

 

För de anställda innebar det förutom att de behövde anpassa sina arbetssätt för att passa 

den nya organisationen även till att de behövde ha ett omfattande samarbete med andra 

länder och i de flesta fall till att de fick chefer som hade ansvaret över samma funktion i 

flera länder. 

 

De anställda fick informationen om omorganiseringen på liknande sätt som de fått alla 

senare, större omorganisationer, först via ett meddelande på företagets intranät följt av 

mejl från facket, för de som var anslutna till den lokala fackorganisationen. I dessa 

meddelanden framkom enbart att en större omorganisation skulle ske, att det i samband 

med den nya organisationen skulle bli en viss övertalighet av anställda i samtliga delar av 

organisationen och att förhandlingar med facket var påbörjade. Samtidigt med det gick 

det även ut en press release till media. Ett par dagar senare hölls lokala föredrag av 

dåvarande linjechefens chef där hen berättade att företaget skulle börja arbeta mer över 

landsgränser med gemensamma arbetssätt och IT-system.  
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En tidsplan för implementeringen presenterades också för implementeringen av den nya 

organisationen, som skulle ta nio månader att genomföra med återrapportering av 

progress till anställda vid varje kvartals slut. 

 

4.1.2 Tillbaka till nationell organisering 

Bara ett drygt år efter att omorganisering till multinationellt samarbete implementerats 

meddelades de anställda att företaget skulle gå tillbaka till en nationell organisering med 

lokala chefer och att varje land själva skulle få styra över arbetsrutiner och arbetssätt. 

 

Informationen spreds enligt samma modell som övergången till det multinationella 

arbetssättet. Ett par skillnader fanns dock. Implementeringen av den nya organisationen 

skulle den här gången till skillnad från de flesta tidigare omorganisationer inte leda till en 

övertalighet av anställda. Implementeringen skulle också den här gången gå betydligt 

fortare, på ett halvår. 

 

4.2 Sändarsidan 

I den här delen presenteras sändarsidan, vilken består av undertemana sändare och 

budskap. 

4.2.1 Sändare 

Sändaren av den initiala informationen inför båda organisationsförändringarna som 

studerats var densamma. Först kom det kort information på intranätet som någon på 

kommunikationsavdelningen skrivit ihop följt av information från facket för de som var 

anslutna till det lokala fackförbundet. Detta var dock enbart delvis sant då det fanns 

informella kontaktvägar som nådde de medarbetare som hade tillgång till dessa 

kontaktpersoner.  

 

IP2: Jag fick faktiskt infon lite tidigare. Eller inte definitiv info utan trolig. 

Jag klaga lite hos Jakob [IP2s chefs chef] om ett par saker som var 

krångliga. Då sa han att det kommer nog bli bättre. Vi kikar på att göra det 

här och det här sa han då, Det var ju inget klart då men det pratades om det 

högre upp. 
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IP4: Det var min svåger som berättade för mig. Han jobbar också här och 

har lite känningar i ledningen. Det var ju inget som var bestämt då va, men 

han berättade åt vilket håll det blåste. […] Vi skvallrar alltid om sånt när vi 

ses.  

 

Att få information på det här sättet påstår båda intervjupersonerna dock inte ha påverkat 

deras inställning till organisationsförändringen, utan har mer stärkt banden till 

informationsspridarna. 

 

Hos medarbetarna som fick information på tänkt sätt så finns det en förståelse för att 

information initialt sprids anonymt via intranätet först, även om det fanns betänkanden 

kring återkopplingsmöjligheter och att alla inte praktiskt tog del av informationen 

samtidigt. Att kommunikationen skett med envägskommunikation verkar heller inte 

påverkat mottagarna negativt, då de haft en acceptans för att vidare information än den 

som givits inte kan komma dem till handa. 

 

 Dock påtalas det att detta skapat en grogrund för vad Larsson (2001) benämner som 

informell kommunikation där rykten florerar, och därmed förlorar ledningen kontrollen 

på det medium som informationen sprids via och risken för eventuellt brus i form av 

missuppfattningar och förändringar av budskapet är hög. Detta framkommer hos 

intervjupersonerna, även om de inte samstämmigt ställer sig kritiska till att information 

läckte ut vid ett tidigt stadie, så påtalar intervjupersonerna hur frågor väcktes och hur 

information riskerade att omvandlas på vägen. Det blir därmed påtagligt att 

organisationen misslyckats från ledningshåll med att hålla kommunikationen inom 

ledningen till dess att den skulle kommuniceras vidare inom organisationen. Detta är vad 

Larsson (2001) definierar som informell kommunikation som inte planenligt följer 

bestämda medium. Detta medför att man misslyckats med den kommunikativa processen 

som Their (2000) menar strävar att göra det okända och abstrakta till någonting som är 

känt och konkret. Kommunikationstillfredsställelsen verkar dessutom vara låg hos 

medarbetarna, vilket på sikt riskerar att påverka organisationen negativt (Larsson, 2001). 

 

IP1: Det kändes inte alls olustigt. Jag förstår ju också att det här är ett 

effektivt sätt att snabbt få ut informationen. Men om jag skulle få önska så 

skulle jag gärna vilja veta vart jag skulle vända mig om jag hade frågor. Jag 
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försökte vid något tillfälle med min dåvarande chef men hon visste inte mer 

än jag gjorde då. En kontaktperson vore bra. 

 

IP3: Det blir ju mycket tissel och tassel. En ser ju informationen först och 

sen sprids det som en löpeld bland personalen. Blir lite som viskleken. Folk 

lägger till och tar bort information längs vägen. Till slut kan det vara något 

helt annat som kommer fram. Kanske bättre om det är ett telefonmöte med 

alla anställda, såna har vi ju vid andra tillfällen. Då slipper vi det här. 

 

Det tycks som att intervjupersonerna inte ställer sig mot sändarna vad gäller intention 

eller medium, dock påtalas en förståelse vad gäller eventuella bruseffekter, och framför 

en önskan att ges möjligheter att minska dessa genom bättre tillhandahållen 

kommunikation efter att den första informationen kommit mottagaren till handa. Genom 

att bibehålla kommunikationen genom arbetsprocessen så tycks förändringsmottagarna 

själva anse att beredskapen kan stärkas vilket  Schweiger & DeNisi (1991) också kom 

fram till i sin studie. 

 

När det i ett senare skede blev klart vem som skulle bli ny chef över intervjupersonerna, 

eller om det blev samma chef, blev kommunikationen i vissa fall tydligare vilket ökade 

intervjupersonernas beredskap inför förändringen. Något som berodde delvis på att 

informationen kunde bli mer riktad mot intervjupersonerna men även det faktum att 

eftersom det gått en tid och fler saker blivit klara gällande måltillståndet när förändringen 

var genomförd så fanns det mer information att delge. 

 

IP2: Då finns det ju mer information att få, eftersom mer och mer börjar bli 

klart. Skönt också att det finns en person att ställa frågor till. Jag kommer 

ihåg att min gamla chef blev klar för en ny avdelning innan min nya chef 

blev klar. Då blev det ju nästan ett cheflöst tillstånd ett tag. Hon ville ju ta 

tag i sin nya avdelning även fast hon fortfarande var vår chef. Det var lite 

jobbigt. Informationen sluta komma litegrann men det blev ju bättre när nya 

chefen kom in. 
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IP6: Det blir ju som enklare när det finns någon att bolla frågor mot. Chefen 

har ju lite mer info och kan göra kvalificerade gissningar om hur saker och 

ting kommer att bli när dammet lagt sig. 

 

Att beredskapen i alla fallen inte blev högre beror på att de individuella cheferna var olika 

effektiva att sprida informationen. Bristen på kommunikation verkar frambringa en 

negativ påverkan på chefens ledarskap, ur ett medarbetarperspektiv. Vi kan dock återigen 

se hur information sprids via informella kontaktvägar.  

 

IP3: Jag hade en jättedålig chef vid det ena tillfället som jag knappt fick 

någon information av. Som tur var hade min grupp bra kontakt med gruppen 

som satt i samma korridor. När vi hörde att de fick info så bad vi deras chef 

skicka till oss också. Efter ett tag så skickade han allt till oss utan att vi 

behövde fråga. Det är jag glad för men så ska det ju inte behöva vara. Borde 

ju komma från chef. 

 

4.2.2 Budskap 

När vi tittar på ledningens budskap och hur intervjupersonerna uppfattade det kodade 

budskapet framkommer det att intervjupersonerna hade en låg 

kommunikationstillfredsställelse, de ansåg att budskapet var svagt underbyggt och kodat 

på ett sätt som inte gav mottagarna möjlighet att förstå budskapet till fullo. Det är främst 

språket och otydligheten i kommunikationen som intervjupersonerna menar skapar 

frågetecken. Förändringsmottagarna har svårt att placera in sig själva och sin avdelning i 

förändringen och har svårt att förstå vilken roll de spelar i förändringen och hur den 

kommer att påverka individen. Studeras kommunikationsmodellen blir det tydligt att 

kommunikationen kodats på ett sätt som mottagarna inte ges möjlighet till att tolka, 

språket tycks även skapa ett brus i kommunikationen vilket i tillsammans med budskapets 

kodning skapar låg kommunikationstillfredsställelse hos mottagarna. Detta medför att 

organisationen tidigt misslyckats med det första steget i Kotters (2002) 8-stegs modell, 

för att effektivt genomdriva en organisatorisk förändring då sändarsidan inte tydligt 

lyckats med att förmedla allvaret och angelägenheten med den planerade förändringen. 

Inte heller uppfyller man vad Bruzelius och Skärvad (2011) kallar för en målinriktad och 

samordnad organisation, då medarbetarna varken uppfattar ett tydligt mål med 
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förändringen eller har förståelse för hur individerna skall samordnas för att genomdriva 

densamma. Intervjupersonerna påtalar dock att kommunikationen förbättrades när den 

nya chefen tillträdde och att det gavs möjligheter att lättare kommunicera.  

 

IP2: […] jag blir lite förbannad när jag tänker på det. De klär in allt i fluff 

fluff. 

 

IP5: Jag tycker så här, informationen är oftast på fikonspråk som jag tror 

bara ledarna själva förstår, massa förkortningar som inte betyder någonting 

för mig. […] Jag hänger inte alltid med i vad som menas och hur gör jag 

berörs av det här. Har svårt att lokalisera mig i det nya 

organisationsschemat. Det får man lista ut själv genom att resonera sig fram 

och diskutera med andra. […] Just för att det används ett språk och ett 

begrepp som jag upplever inte är tillgängligt för oss medarbetare. […] Det 

jag förstår är oftast på slagordsnivå. Vi ska bli effektivare eller vi ska komma 

närmre kunden. Det är inte tydligt hur det kommer att påverka mig eller min 

grupp. 

 

IP6: Alla dessa förkortningar. Jag vet ärligt talat inte vad avdelningen jag 

jobbar på nu heter. Det gör det svårt att hitta sig själv i nya 

organisationsscheman. 

 

Intervjupersonerna riktade även en del kritik mot den information som de faktiskt kunde 

ta till sig. De saknade tydlighet kring varför förändringar var nödvändiga. 

Intervjupersonerna påkallar bristen på effektiv styrning, de upplevde att cheferna 

kommunicerade vad som skulle göras men inte varför det skulle göras, och därmed 

saknades ett konkret mål att ta sikte mot. 

 

IP1: Längs vägen blev det lite tydligare men initialt var det knapphändigt 

med information. Då var det mycket vad men lite varför […] alltså att vi 

fick info om vad som skulle göras, att vi skulle omgruppera oss och det 

skulle leda till en viss övertalighet, men de adresserade inte varför det var 

viktigt att vi gjorde på det viset mer än genom floskler. 
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IP2: Säger inte rakt ut varför. Allt ska vara så jävla hemligt hela tiden. Fast 

alla vet ändå. […] Alltså, vi vet att vi måste bli mer effektiva i våra 

processer. Då måste du ju kunna presentera en lösning på hur det ska gå till. 

Inte bara konstatera att vi ska bli mer effektiva och synergieffekter hit och 

dit. Det enda vi ser är att folk skyfflas runt eller får lämna. Nu senast var det 

dock lite annorlunda. Då var det en mer positiv känsla. Nu ska vi satsa, 

måste ta tillbaka det vi förlorat under besparingsåren och de berättade hur. 

Den kommunikationen var tydlig och spred en positiv och förväntansfull 

känsla. 

 

IP10: Informationen vi får är väldigt svepande måste jag säga. Mycket 

kvalificerat svammel uppifrån molnfri höjd. Det skulle vara trevligt om de 

kunde vara mer konkreta i vad förändringen faktiskt syftar till. 

 

Ett par intervjupersoner uttryckte även en viss oro över att de inte fått tillräcklig 

information för att tillgodose sina behov av att veta att de kommer klara sina nya 

arbetsuppgifter. En intervjuperson uttryckte också att hen skulle förstå 

organisationsförändringarna bättre om ledningen var mer öppna och delade med sig av 

den analys som föranledde förändringen. Återigen ges det uttryck av frustration att inte 

kunna tillgodose sig själv och gruppen med den kunskap som intervjupersonerna anser 

sig behöva från sändarna. Förutom mottagarnas kritik mot sändarnas budskap och dess 

kodning, verkar intervjupersonerna bekymra sig mer för vad som sändarna inte valt att 

sända än vad som kommunicerats ut. Även ett budskap som kommer fram till mottagarna 

uppfattas som svårt att tyda när intervjupersonerna anser att det fattas viktiga fragment 

för att koppla ihop helheten.  

 

IP3: Det dröjde jättelång tid innan jag fattade vad jag skulle göra. Det var 

jättestressigt faktiskt. […] Kan jag göra de saker som förväntas av mig? 

Visste ju inte ens vilka de sakerna var. Jag tyckte jag var bra på det jag 

gjorde så var lite rädd att jag skulle få göra saker som jag inte var lika 

bekväm med. Det visade sig ju först när allt var klart att det inte var så. 

 

IP5: Jo jag tycker att man kunde göra annorlunda. Finnas en öppenhet, en 

analys, vad fungerade inte? Får ingen info om det, får läsa mellan raderna, 
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gissa, spekulera. Vill veta om ledningen tänker likadant som mig. Blir rädd 

att företaget inte alls lär sig av tidigare misstag. Kan ha dokumenterats, eller 

så har det inte det. 

 

Här tycks såväl Jafari och Kalanaki (2012) som Vardamans (2013) studier förklara varför 

intervjupersonerna upplever en förvirring och misstänksamhet gentemot förändringarna, 

då de saknar en kognitiv grund om vad förändringarna innebär och känslomässigt blir det 

då svårt att glädjas över förändringarna, vilket i sin tur påverkar de aktioner och den vilja 

individen antar vid förändringens genomförande. 

 

En intervjuperson uttryckte att dennes och andra chefer inte heller verkade tro på 

omorganisation vilket smittade av sig på henne, intervjupersonen uppfattar här chefens 

signaler (Larsson, 2001) som negativa inför förändringen, vilket i sin tur påverkar 

mottagaren att själv ställa sig frågande till förändringens nyttighet. 

 

IP3: Det är alltid så att ledarna är superpositiva. Allt kommer bli så bra. När 

vi gick till cross border märktes det på nya chefen inte heller trodde på det. 

[…] Det märktes på hur han formulerade sig. Han sa saker som ’ja vi får se 

hur det här går’. Det gjorde det ju svårare att själv tro på det. 

 

4.3 Mottagarsidan 

I den här delen presenteras mottagarsidan, vilken består av undertemana påverkan på 

förändringsmottagaren och avtrubbning.  

 

4.3.1 Påverkan på förändringsmottagaren 

Påverkan på förändringsmottagaren inbegriper hur hen upplever att hen kommer att 

påverkas av förändringen. Ett par intervjupersoner kände att de inte skulle påverkas i 

någon större utsträckning, speciellt gällande om de skulle få lämna företaget eller inte. En 

person pekar på att han på grund av överenskommelse mellan facket och företaget inte 

har något att förlora på att bli av med jobbet. En annan person menar att han inte känner 

sig orolig då han bedömer att risken är liten att han påverkas nämnvärt av förändringen. 
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Effekten för dem blev att de inte engagerade sig i kommande förändringar och därmed 

blev motivationen att aktivt engagera sig i förändringsarbetet låg. 

 

IP3: Man gör en överslagsräkning om hur troligt det är att man själv får 

sparken. Om man inte tror det så går man liksom bara vidare. Skiter i det. 

Ser vart man hamnar och kör på. 

 

IP4: […] det jobbet jag gör är en del av kärnverksamheten, så att … jag har 

svårt att se att de skulle kunna göra sig av med mig faktiskt. 

 

IP5: Vi jobbar med en verksamhet som måste fortgå så jag kände ingen oro 

inför att få sparken någon av de två senaste omorganisationerna. 

 

IP6: Får jag gå så är det så. Med nuvarande omställningsavtal så skulle jag 

klara mig fram till pensionen. 

 

IP7: Den verksamheten jag sitter i är viktig för att företaget ska kunna 

behålla sin konkurrenskraft så jag är inte orolig för egen del, att jag ska få 

sparken. 

 

IP8: Jag är för gammal för att sitta här. Jag går i pension i maj och har inget 

att förlora. Har egentligen inte haft det de två senaste vändorna heller. Men 

för att svara på din fråga. Här är man alltid förberedd på att det ska hända 

något. Jag hoppades att jag skulle få gå nu senast. 

 

Att intresset för att genomdriva förändringen är låg hos intervjupersonerna kan förklaras 

av Jafari och Kalanaki (2012) som menar att beredskap till förändring sker via en 

känslomässig aspekt som avser en tendens hos individen att glädjas över förändringarna 

inom en organisation. En kognitiv aspekt som innefattar en grad av förståelse för 

individen och en uppfattad möjlighet att förändringen är till nytta för organisationen. 

Slutligen finns en beteendeaspekt som avser i vilken utsträckning den enskilde utför vissa 

handlingar i syfte att stödja nya förändringar. Att flertalet av intervjupersonerna  inte visar 

på en positiv inställning eller gläds över de kommande förändringarna kan förklaras av 

att de inte uppfattar eller förstår vilka förbättringar som är kommande, detta medför även 
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att de inte har förståelse för vilken nytta förändringen kommer att medföra vilket inte 

motiverar dem till att stödja förändringen, vilket i sin tur skapar en låg beredskap till 

förändringsarbetet. 

 

En del intervjupersoner funderade över sin egen roll i organisationen efter förändringen 

och deras chanser att lyckas i organisationen.  

 

IP3: Kan jag göra de saker som förväntas av mig? Visste ju inte ens vilka 

de sakerna var. Jag tyckte jag var bra på det jag gjorde så var lite rädd att 

jag skulle få göra saker som jag inte var lika bekväm med. Det visade sig ju 

först när allt var klart att det inte var så. 

 

IP5: Jag tycker det är kul med omorganisationer. Öppnar upp för nya 

möjligheter. Saker som kanske inte var möjliga i den tidigare 

organisationen. Samtidigt kan ju vissa saker som fungerar nu sluta fungera.  

 

IP7: Däremot kan jag känna en viss rädsla för att den nya organisationen 

ska göra det mer svårjobbat för mig i mitt arbete eller att jag ska utökade 

arbetsuppgifter, sådant jag varken har tid, lust med eller kan. [...] I och för 

sig, nu senast var jag lite förväntansfull. […] Det kändes som att vi äntligen 

skulle gå åt rätt håll och börja satsa framåt.  

 

IP8: Min enda oro är att jag ska prackas på massa okvalificerat skit för att 

de rationaliserat bort någon administratör. Det skulle göra mitt liv lite 

surare. 

 

IP9: Jag har stående erbjudanden från flera konsultfirmor så jag har 

egentligen inga skäl att vara oroad för att vara arbetslös. Jag är mer oroad 

över om de ska ta de utvecklande arbetsuppgifter jag har ifrån mig. 

 

Att intervjupersonerna visar en osäkerhet gentemot förändringen skulle kunna förklaras 

av Holt och Vardamans (2013) konceptualisering som grundar sig i hur lämplig hen 

tycker att förändringen är och om förändringen är till hens fördel, hur 

förändringsmottagarens kunskaper, förmågor och möjligheter att utföra sitt jobb, kommer 
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till sin rätt efter förändringen, och hur lyckosam hen uppfattar att förändringen kommer 

att bli. I de fall som intervjupersonerna upplevde en osäkerhet till förändringarnas 

påverkan på deras eget arbete så påverkade det beredskapen negativt. Förstod man inte 

effekterna av förändringen så blev det även svårt att analysera och tolka dess lämplighet 

och det visar sig även det inverka på beredskapen till förändringen. Detta medför att 

effekterna av kommunikationen riskerar att sluta i ett annat resultat än vad sändaren 

initialt förväntat sig. 

 

4.3.2 Avtrubbning 

När det kommer till avtrubbning handlade det till störst del om att intervjupersonerna 

kände att det konstant var någon form av organisationsförändring runt hörnet. De orkade 

inte engagera sig i ytterligare en i raden av förändringar. 

 

IP3: Sen fanns det en annan sida av mig som var lite mer att jag inte brydde 

mig. Det händer ju sådana här saker hela tiden på företaget. Man orkar inte 

bry sig längre till slut faktiskt. Det är sorgligt att säga.  

 

IP4: Jag väntar och ser vad som händer. Jag har ju varit med förut och är 

lite luttrad av alla förändringar senaste åren.  

 

IP6: Jag ska säga som det är. Jag har jobbat här i så många år att man har 

som slutat bry sig. Det som händer händer. […] Det är liksom ingen idé i 

att spekulera i eventuella nya arbetsuppgifter eller uppsägning. I första 

skedet är det ingen som vet. Det finns bara en generell plan. Sedan klarnar 

allt med tiden. Men jag vet inte. Man är nog luttrad efter alla år och 

omorganisationer. 

 

IP7: Man kan säga såhär. När man har jobbat på olika firmor ett antal år 

som jag har gjort. Då höjer man inte på ögonbrynen när sådana här besked 

kommer. Man väntar på dem, det kommer alltid nya vändor. 

 

IP9: Det är alltid en omorganisation runt hörnet här. Det är något vi får leva 

med, vilket har fått mig att ta det med en axelryckning. 
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IP10: Jag är alltid förberedd på att det ska hända något i organisationen. Jag 

skulle vilja påstå att vi är i en konstant pågående organisationsförändring så 

jag är aldrig förvånad när nya besked kommer. Det gör ju att man blir lite 

avtrubbad inför det hela. Ledarna kan försöka bygga upp någon slags 

beredskap och tro på hur bra den nya organisationen kommer att vara men 

de får inte mycket gehör. Vi är trötta på att höra hur det hela tiden ska bli 

bättre när det i själva verket enbart blir marginella skillnader och det ska jag 

säga dig, det kan slå åt båda hållen. Ibland blir det bättre, som nu senast och 

i bland blir det sämre som när vi gick över till cross border. 

 

Det verkar finnas en viss avtrubbning från förändringsmottagarnas sida när de varit med 

om ett antal förändringar i organisationen. Förändringsmottagarna använder termen 

luttrad. Samtidigt verkar det spela in vad de har att förlora på en förändring. Därmed 

kan slutsatsen dras att kommunikationen och de förändringar som den behandlar inte 

går att isolera till enbart en specifik förändringsfas, då avtrubbningen byggs upp hos 

mottagaren efter tidigare erfarenheter av förändringsarbeten. Detta får bäring av Weick 

& Quinn (1999) som påtalar att kommunikationen bär en avgörande roll för att 

bibehålla, påverka eller ändra inställningen till förändringen hos medarbetarna.  
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5 Slutsats 

I slutsatsen presenterar vi de slutsatser vi gjort utifrån tidigare analys. Baserat på denna 

ger vi en beskrivning av vad studien har bidragit med till forskningsfältet, samt att vi ger 

förslag till vidare forskning inom området. 

 

Vår slutsats är att ledningens kommunikation påverkar förändringsmottagarnas 

beredskap från sändarsidan, men att effekten av denna dämpas på mottagarsidan i ett filter 

bestående av två faktorer, avtrubbning och påverkan på förändringsmottagarna. 

 

Vi finner att den formella organisationsordningen störs utav otillräcklig samordning och 

styrning, vilket Bruzelius och Skärvad (2011) pekar ut som två kriterier för en formell 

organisation. Detta grundar sig i att den kommunikation som sänds ut från ledningen 

misslyckas med att klargöra effekterna av kommande förändringar, vilka framstår som 

abstrakta och okända för mottagarna i den viktiga initiala processen av förändringsarbetet 

vilket även stöds av (Kotter, 2002). Där essentiella funktioner som att skapa angelägenhet 

och allvar misslyckas. Detta får till följd att förändringsprocessens strategier och visioner 

blir ogripbara för förändringsmottagarna. 

 

När informationsflödet vidare inte lyckas med att uppfylla förändringsmottagarnas krav, 

medför detta att mottagarna känner en låg kommunikationstillfredsställelse. Detta finner 

vi även likheter med i den studie som Downs och Hazen (1977) presenterar där de påtalar 

att ett väl fungerande informationsflöde är av vikt för att ge näring åt 

kommunikationstillfredsställelsen hos organisationens medarbetare. I denna studie verkar 

även det vara en faktor som påverkar mottagarna negativt vad gäller att ta till sig 

information i nuet men även vid framtida kommunikationsprocesser. Det kan härledas till 

Önnevik (2010) som påtalar att om kommunikationstillfredsställelsen är låg kan detta 

påverka viljan att ta till sig information framledes negativt. Vi kan se i vår studie att ett 

filter växer fram hos mottagaren som gör denne svårare att nå fram till med ny 

information. 

 

Jafari och Kalanaki (2012) samt Holt och Vardaman (2013) menar att den kognitiva 

aspekten är avgörande för mottagarens uppfattning om förändringens lämplighet. I vår 

studie ser vi hur den bristande kommunikationen sammankopplad med det filter som 

byggts upp får till följd att mottagarna får brister inom den kognitiva aspekten vilket 
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påverkar uppfattningen om förändringens lämplighet, och huruvida förändringen är till 

hens fördel. Det skulle kunna förklara det motstånd som byggts upp, vilket resulterar i att 

det saknas en strukturell aspekt, där svårigheter att förstå vilka kunskaper, förmågor och 

möjligheter förändringen har för att utföra sitt jobb. Vi finner även att mottagarna verkar 

besitta en svag psykologisk aspekt vilket påverkat deras uppfattning om förändringens 

nyttighet och om denna är till hens fördel, dessa 3 aspekter ingår alla i Holt och 

Vardamans (2013) konceptualisering och är alla av vikt vid att skapa beredskap inför 

förändring. 

 

Därmed anser vi att den kommunikativa process som uppstår mellan sändare och 

mottagare verkar vara beroende av mottagarens möjligheter att skapa sig förståelse av 

den information som sändaren paketerat in i budskapet. Vidare kommer vi att visa de 

slutsatser vi kommit fram till utifrån sändaren och mottagaren separat, och hur de 

interagerar sinsemellan. 

 

Från sändarsidan påverkar kommunikationen dels genom vem som sköter 

kommunikationen men även vad och hur budskapet ser ut. Initialt otillräcklig information 

som störts av brus i form av informell kommunikation, ryktesspridning, kan rätas upp av 

att det blir tydligare vem som står bakom kommunikationen (Larsson 2001), att det går 

att interagera med den sändaren och att sändaren har mer information att dela med sig av. 

Vilket har en positiv effekt på beredskapen inför förändringen. 

 

Vår studie visar dock att förändringsmottagarna önskade mer innehåll i det budskap som 

spreds och en kodning de kan ta till sig, för att skapa sig en mer välgrundad kognitiv 

förståelse. Ledningen använde sig av en vokabulär som gjorde att förändringsmottagarna 

inte kände att de kunde ta till sig hela budskapet, vilket skapade en osäkerhet om vad 

förändringen innebar vilket gjorde att förståelsen till förändringen var låg. Samtidigt 

kände förändringsmottagarna att de delar de kunde ta till sig var på en för generell nivå, 

vilket gjorde att den tappade betydelse för dem. För att förändringsmottagarna ska kunna 

ta till sig av informationen och känna sig beredda inför förändringen, behöver 

informationen alltså vara anpassad efter målgruppen. Samtidigt kan innehållet inte vara 

för generellt utan det behöver vara tydligt för förändringsmottagarna vad som är målet 

med förändringen samt hur strategin för att ta sig dit ser ut för att skapa förståelse på 

individ-nivå. Figur 6 visar sändarsidans faktorer. 
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Figur 6. Sändarsidan. Egen illustration. 

 

På mottagarsidan av kommunikationen, ser vi i studien att det finns två stycken faktorer, 

avtrubbning och påverkan på förändringsmottagaren som påverkar effekten av 

kommunikationen. Förändringsmottagarna upplever att de blivit luttrade, något som 

skapat en mindre mottaglighet för att ta till sig förberedande kommunikation inför 

förändringar. Det har skapats ett filter på mottagarsidan som dämpar budskapets 

påverkan. Detta kan härledas till den kommunikationsmodell vi tidigare presenterat, i 

denna uppstod brus beroende på hur kommunikationen kodats, dess medium, externa 

faktorer och mottagarens tolkning. Här uppstår den dock som ett filter som mottagaren 

byggt upp och agerar som den brusmekanism som tidigare presenterats, med skillnaden 

att mottagaren själv påverkar dess effekt medvetet eller omedvetet. Detta medför att 

kommunikationen har svårare att nå fram vilket i sin tur kan föranleda att den lättare 

misstolkas och på så vis riskerar budskapet att få andra effekter än vad som initialt var 

avsikten från sändaren.  

 

Avtrubbningen grundar sig bland annat i att förändringsmottagarna känner att de ständigt 

är inne i någon form av förändring samt att deras erfarenhet av tidigare förändringar inte 

varit av godo. Vi har i studien inte kunnat se att det är någon skillnad mellan medarbetare 

som varit anställda kortare respektive längre tid. Ställs detta mot Ljungströms (1999) 

förändringskurva, skulle en upplevd ständig förändring kunna medföra att 

förändringsmottagarna ständigt befinner sig i det första stadiet, vilket i så fall skulle 

Budskap

Sändare

Sändarsidan 
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medföra att förändringsmottagarna konstant befinner sig i en förnekelsefas och att de 

därför väljer att inte ta till sig den information som ges. Dock anser vi att det empiriska 

materialet inte stärker dessa teorier tillräckligt för att kunna koppla ihop dessa. 

 

I vår studie kände förändringsmottagarna att de i flera fall inte skulle påverkas i någon 

större utsträckning, varvid de inte heller aktivt deltog i att ta del av kommunikationen. 

Påverkan på förändringsmottagaren fungerar alltså som ett dämpande filter på 

kommunikationen, vilket det inte skulle behöva göra. Denna faktor skulle inte finnas med 

i filtret ifall sändarna kan påvisa för förändringsmottagarna hur förändringen kommer 

påverka dem i positiv riktning och ge mottagarna en bättre kognitiv förståelse, vilket 

skulle leda till en mer positiv effekt hos mottagaren. Figur 7 visar hur mottagarsidan ser 

ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Mottagarsidan. Egen illustration. 

 

Om vi slår ihop sändar- och mottagarsidan får vi en modell som ser ut som i figur 8. Där 

ser vi hur kommunikationen från sändarsidan når mottagarsidan där den dämpas av ett 

filter. Detta filter som mottagaren bygger upp försvårar inte bara för sändaren med att nå 

fram med sitt budskap utan även för mottagaren att skapa sig en kognitiv grund inför 

förändringen, vilket skulle kunna förklaras av ett medvetet eller omedvetet motstånd inför 

förändring. Förändringsmottagaren kommer därmed att uppfatta ledningens 
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kommunikation och tolka den utifrån erfarenheter från tidigare kommunikation och vilka 

effekter detta har haft på individen och organisationen som helhet. Detta medför att 

kommunikationen inte går att isolera till ett specifikt tillfälle då filtret delvis uppstår ur 

tidigare kommunikativa processer. 

 

 

 

 

 

Figur 8. Filter för beredande kommunikation inför förändring- Egen illustration. 

  

5.1 Studiens bidrag 

Forskning visar att det inte är enkelt att genomföra en lyckad organisationsförändring (se 

ex. Beer och Nohria, 2011; Beer et al., 1990; Gilley et al., 2009). Samtidigt är det 

nödvändigt för företag att förändras för att anpassa sig till nya förutsättningar i omvärlden 

(Cohen, 1999; Holt och Vardaman, 2013). Ett viktigt skede i förändringsprocessen är 

tiden innan förändringen (Bartunek, et al., 2006; By, 2007; Vakola, 2013). 

 

Tidigare forskning, exempelvis Holt och Vardamans (2013) samt Vakola (2014) lyfter i 

sin forskning inte ned det på individnivå, utan är generella i sin forskning. Likaså syftar 

deras studier mer på att hitta vilka faktorer som påverkar beredskapen mer än på hur de 

påverkar. Vår studie har plockat upp faktorn kommunikation och visat på hur den genom 

Holt och Vardamans (2013) tre aspekter, kognitiv, psykologisk och strukturell påverkar 

beredskapen både från sändar- och mottagarsidan hos medarbetare med erfarenhet av 
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organisationsförändringar i ett företag. Vi finner även att dessa aspekter påverkar 

beredskapen över tid, och kan påverka kommunikationen såväl i nuet som i framtiden.  

 

Den faktor som vi finner ligger hos mottagaren och denna har vi valt att benämna som ett 

filter i denna studie. Tidigare forskning  har inte explicit benämnt detta som en faktor, 

utan generaliserar mottagarens vilja att ta till sig kommunikation som en effekt av 

exempelvis kommunikationstillfredsställelse (Önnevik, 2010). 

 

Vår studie kan komma att bidra med förståelsen och vikten av en väl fungerande 

kommunikation över tid, och att de underbyggande faktorerna som bromsar eller hindrar 

kommunikationsprocesser kan skapas hos mottagaren som ett omedvetet filter som 

påverkar beredskapen till förändring på såväl individnivå som för organisationen som 

helhet. 

 

5.2 Förslag till vidare forskning 

Vår fallstudie ger en första inblick i hur kommunikationen påverkar beredskapen inför 

förändring hos individen. Fler studier över flera branscher och bland medarbetare med 

andra bakgrunder och erfarenheter behöver göras för att kunna dra mer generella 

slutsatser om kommunikationens påverkan på beredskapen inför förändring.  

 

Vidare har vår studie funnit en avtrubbning hos förändringsmottagarna. Vad den faktorn 

innebär och hur den påverkar förberedelsen och i slutändan förändringsinitiativets 

möjligheter att lyckas finns det knapphändigt med forskning kring. Avtrubbningen spelar 

dock en roll för förändringsmottagarnas beredskap visar vår studie. Vidare forskning 

skulle kunna fokusera på att studera vidare på vad som skapar denna avtrubbning. 
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