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Abstract 

Purpose: The purpose of the study is to increased understanding of employees' sensemaking 

for organizational change and how leaders, with their sensegivning, contributing to make 

sense.  

Methodology: The methodology for this research is a qualitative approach involving 

anonymous semi structured interviews to test the assumptions drawn from the literature. 

Finally, to reach a discussion, the empirical findings has been analyzed and compared with 

literature and articles.  

Findings: The findings of the research confirm the findings of the literature. Leadership, 

communication and identity is important for sensemaking in organizational change. The 

strong organizational identity is associated with confidence and pride that results in 

acceptance towards organizational goals and changes. Resistance will be reduced through this 

belief and emotional attitude towards the company. The employees seem to accept changes 

despite lack of communication with compensation through good leadership and a strong 

organizational identity. Based on the results of this study the motivation of the employees is 

not strongly affected by organizational changes. 

Conclusion: The conclusion of this study is firstly that people make sense in organizational 

change through strong leadership and a strong organizational identity. Secondly, leaders 

contributing to sensegiving through security and to give employees an opportunity to grow at 

an individual level. The third conclusion is that communication is important for employees 

sensemaking but not as important as previous theory’s state. Despite short communication, 

employees seem to accept organizational change through a good leadership and a strong 

organizational identity.  
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1.Inledning 
Organisatoriska förändringar innefattar åtgärder vars effekt påverkar hela organisationen 

(Herold & Fedor, 2008). I samband med detta kan arbetsuppgifter, tankemönster och 

organisationskultur förändras. Beslut om förändring sker, allt som oftast, på ledningsnivå 

vilket medför att de anställda snarare blir påverkade än har möjlighet att påverka (Ahrenfelt, 

2001). Orsaker till förändringar inom organisationer beror ofta på omvärldsutvecklingar och 

det är betydelsefullt att organisationer anpassar sig efter dessa för att nå en långsiktig 

överlevnad och en ökad konkurrenskraft (Herold & Fedor, 2008). Det är viktigt att ha 

kunskap om förändringar då människor har en tendens att reagera negativt gentemot dessa 

(Ahrenfelt, 2001; Canning & Found, 2015). Denna negativa reaktion kan ses som en 

försvarsmekanism som orsakas av frustration och oförutsägbarhet inför det nya (Ahrenfelt, 

2001; Huzell, 2005).  

Organisatoriska förändringar i sig har ingen mening utan människors upplevelse av dessa 

skapar mening. Att förstå syftet till en förändring är en individuell, kognitiv process som 

innebär att man använder tidigare erfarenheter i specifika kontexter vilket skapar förståelse av 

omständigheter. Denna process kallas meningsskapande och ger sig i uttryck i form av 

handlingar (Weick & Sutcliffe, 2005). Meningsskapande handlar om att uppmärksamma 

händelser när de är avslutade och detta meningsskapande innebär att intryck förenas och 

skapar en förståelig helhet för individen (Weick, 1995). Weick (1993) menar att 

organisatoriska förändringar endast kan gå med framgång om de anställda, på ett produktivt 

sätt, anpassar sig efter förändringen och skapar mening beroende av situation. Genom 

effektivt meningsskapande möjliggörs en förståelse av situationer vilket kan motivera och 

bidrar till ett engagemang och en positivitet inför processen (Weick, 1993). Negativa 

tolkningar kan däremot leda till negativa beteenden så som motstånd, lägre prestation samt en 

negativ attityd som kan påverka andra i omgivningen (Ahrenfelt, 2001).   

För att underlätta meningsskapande processer är det betydelsefullt att ledare kommunicerar ett 

meningsgivande (Gioia & Chittipeddi, 1991). Meningsgivande är en möjlighet att påverka 

andras meningsskapande i önskad riktning (Gioia & Chittipeddi, 1991). Det är betydelsefullt 

att ledaren själv förstår syftet med förändringen för att kunna hjälpa andra att skapa mening 

(Weick, 2005). På grund av att ledaren sällan har utformat förändringen och inte varit direkt 

involverad i beslutsfattandet kan det vara svårt att själv skapa sig en mening till förändringen 

(McKinley & Scherer, 2000). Detta kan bidra till en problematik i meningsgivande och därför 
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kan ledare ofta uppleva en form av förvirring och stress inför att implementera förändringen 

gentemot de berörda (McKinley & Scherer, 2000). Detta innebär att de berörda söker stöd hos 

ledaren för att förstå syftet med förändringen samtidigt som ledaren själv upplever svårigheter 

till förståelse (Gioia & Chittipeddi, 1991). 

Negativa erfarenheter av förändringar, bristande information eller hög komplexitet kan skapa 

svårigheter i meningsskapande processer vilket kan leda till negativa utfall vid 

förändringsarbeten (Weick, 1995). Detta kan exempelvis visas genom en motståndskraft mot 

förändringen eller minskad motivation till att genomdriva förändringen (Ahrenfelt, 2001). 

Enligt Ahrenfelt (2001) så beskrivs motstånd som oundvikligt men att det kan reduceras 

genom delaktighet, engagemang och kommunikation. Ledningens befogenhet att förändra 

utan att involvera de anställda kan få en negativ effekt i form av minskad motivation 

(Angelöw, 1991). Motivation är förändringens motor och enligt Angelöw (1991) kan 

motivationen och förändringsviljan stärkas genom delaktighet, tilltro, information, 

självförtroende och trygghet.  

Att skapa mening sker när en händelse är avslutad och människor kan inte förstå händelser 

förrän de uttryckts i ord (Weick, 1995). Med detta sagt är det intressant att se hur anställda 

inom en organisation uttrycker sin mening av en förändring som skett en tid efter att 

förändringen implementerades. Det är intressant att undersöka hur de berörda skapade mening 

till förändringen och dess medförande konsekvenser.  

Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen till hur anställda skapar mening vid 

stora organisatoriska förändringar och hur ledare, med sitt meningsgivande, bidrar till 

meningsskapande. För att besvara syftet med denna undersökning kommer följande 

forskningsfrågor att användas. 

x Hur skapar anställda mening vid förändringsprocesser? 

x Hur bidrar ledare till meningsgivande vid förändringsprocesser? 

 

För att skapa en förståelse om meningsskapande och meningsgivande kommer denna studie 

att utgå från ett svenskt multinationellt företag som under de senaste åren stått inför stora 

förändringar som präglat hela verksamheten. Studien kommer att undersöka hur de berörda 

människorna skapade mening och förståelse till de förändringar som skett och dess 

medförande konsekvenser. 
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2. Meningsskapande vid organisatoriska förändringar 
Organisationer befinner sig i ständiga förändringar och dessa förändringar, små som stora, är 

viktiga för organisationers utveckling (Ahrenfelt, 2001). Ahrenfelt (2001) beskriver att 

kontexten är den absolut viktigaste faktorn att beakta vid förändringsarbeten då människor 

skapar sin egen värld och meningsskapandet är beroende av personlighet, sensoriskt 

inkommande information, erfarenheter, kompetens och tid. Därför kan det tänkas att alla 

förändringsarbeten ska ske på individuell nivå för att få anställda delaktiga och engagerade 

inför förändringsprocessen (Ahrenfelt, 2001). Detta då människor har en tendens att relatera 

allt som händer till sig själva vilket kan ses som en förklaring till människors negativa 

inställning till just förändringar (Ahrenfelt, 2001). Dock upplevs det problematiskt i 

verkligheten, framförallt inom större organisationer, och det kan tänkas omöjligt att tillgodose 

varje arbetares önskan i hur saker och ting ska förändras (Ahrenfelt, 2001). Individuella 

skillnader sätter avtryck i form av reaktioner mot eller med förändringar men då människor 

har en tendens att mer ofta än sällan reagera negativt mot förändringar så kan det vara 

betydelsefullt att urskilja generella aspekter som leder till meningsskapande.  

 
Organisatoriska förändringar påverkar hela organisationer i dess rutiner och tankemönster och 

de behövs för att göra det möjligt för organisationer att dra nytta av eller hantera möjliga hot 

från omgivningen (Herold & Fedor, 2008). Förändringar i sig har ingen mening utan det är 

människor som skapar mening till de förändringar som sker (Jönsson & Strannegård, 2012). 

Meningsskapande är en kognitiv process som hjälper individer att tolka händelser och 

erfarenheter vilket påverkar handlingar (Gioia & Chittipeddi, 1991; Weick, 1995). När 

människor ställs inför tvetydiga eller osäkra situationer uppstår ett behov av meningsskapande 

(Gioia & Chittipeddi, 1991; Weick, 1995). Tvetydighet och osäkerhet tycks ha, i vardagligt 

bruk, liknande definitioner men enligt tidigare forskning är dessa två begrepp till viss del 

skilda i meningsskapande processer. Tvetydighet uppstår när individer upplever bristande 

tydlighet, hög komplexitet eller då det finns fler möjliga förklaringar (Weick, 1995). 

Osäkerhet däremot beskrivs uppstå då individer inte är medvetna om möjliga förklaringar 

(Weick, 1995). Gioia & Chittipeddi (1991) definierar meningsskapande som en process då 

individer förstår, tolkar och skapar mening för dem själva.  

Weick (1995) har identifierat sju egenskaper som meningsskapande processer består av. 

Dessa sju är identitet, retrospektivt, ledtrådar, sociala relationer, medskapande, pågående 

händelser och rimlighet. Utöver Weicks (1995) egenskaper har denna studie även beaktat 
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faktorer som andra teoretiker hävdar är viktiga för meningsskapande. Dessa faktorer är 

kommunikation, ledarskap och motstånd och är i vissa avseenden integrerade med Weicks 

(1995) sju egenskaper. Motivation är ytterligare en faktor som är viktig att beakta vid 

meningsskapande. Denna är beskriven i ett eget avsnitt då den påverkar samtliga egenskaper.  

2.1 Identitet 

Människor skapar mening utifrån hur man uppfattar sig själv och andra. Denna uppfattning 

bildar en identitet som är nödvändig för att man ska kunna förstå sin omgivning (Weick, 

1995). Identiteten hjälper människor att urskilja vad som är meningsfullt och Weick (1995) 

menar att denna process är beroende av andras meningsskapande. ”I                             

                                                                         ” (Broström, 

2010:14). Utifrån det nämnda citatet kan man utläsa att meningsskapande alltså inte är en 

individuell process utan snarare en påverkan av en kollektivistisk identitet. För att förstå 

organisationer är det betydelsefullt att se till den organisatoriska identiteten då denna identitet 

står som grund till meningsskapandet. Begreppet identitet är den specifika uppfattning som 

finns inom organisationen om hur dess medlemmar uppfattar sig själv (Eriksson-Zetterquist & 

Strannegård, 2011).  

För att nå gemensamma värderingar och mål, som påverkas av och påverkar 

företagsidentiteten, blir ledarskapet en betydelsefull faktor. Detta då det skapas en enhetlig 

grund för organisationen och denna grund kan upplevas unik och kollektivistisk (Jönsson & 

Strannegård, 2012). Utifrån en upplevd sammanhållning kan en stark företagsidentitet skapas. 

I identitetsskapande processer är det av betydelse att skapa en social sammanhållning inom 

organisationen med en upplevd känsla av gemensamma mål och en homogen identitet 

(Jönsson & Strannegård, 2012). En stark företagsidentitet kan ses som en indirekt kontroll då 

det skapas möjligheter till att påverka de värderingar och uppfattningar som finns inom 

företaget. Identiteten inom företaget präglar medarbetare och syftar till att inspirera de 

anställda till förbättringsrelaterade förändringar (Jönsson & Strannegård, 2012). 

Det är betydelsefullt att organisationer når en legitim status i dess omgivning och beaktar 

sociala normer och värderingar för att bli accepterade (Brown, 2001). Vid förändringsarbeten 

är ledares uppfattning av företagsidentiteten betydelsefull då ledaren är en påverkande faktor 

vid meningsskapande.  Detta då ledaren binder samman interna kontexter inom organisationer 

med de anställdas tolkningssvårigheter (Gioia & Thomas, 2016). Personlig identitet och social 

identitet har betraktats som kritiska aspekter utifrån ett organisatoriskt perspektiv då 
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organisationer önskas ses som en enhet, med samma identitet, snarare än skilda individuella 

identiteter. Identitetsskapande på organisatorisk nivå innefattar anställdas tolkningar om vilka 

egenskaper som upplevs vara centrala, bestående och speciella vilket även bidrar till hur de 

anställda identifierar sig med organisationen (Gioia & Thomas, 2016). Organisationsidentitet 

fungerar som en perceptuell spegel som influerar anställda i dess informationsprocessering 

och tolkningar (Gioia & Thomas, 2016).    

2.2 Retrospektivt  

Att skapa mening handlar om att lägga märke till något som redan skett, alltså sker 

meningsskapande retrospektivt. Det handlar således om att föra samman intryck och forma en 

helhet av tidigare händelser för att skapa en helhet som är förståelig för individer (Weick, 

1995). ”H w     I    w w    I             I     w    I   y” är ett citat av Weick (1995:12) 

och med detta menar han att man endast kan förstå en händelse och ge mening åt den om man 

förklarat den i ord. Organisationer beslutar, planerar och skapar strategier i ett 

framtidsperspektiv och det sker genom en analys av hur framtiden ska bli. Brorström (2010) 

säger att meningsskapande i en retrospektiv mening kan beskriva varför vissa beslut inom 

organisationer inte accepteras. Det beskrivs att en förståelse kan skapas trots att händelsen 

inte är avslutad och detta meningsskapande kanske inte bara sker i efterhand utan snarare 

kontinuerligt (Brorström, 2010).  I de fall då beslut om förändringar inte accepteras kan olika 

former av motstånd uppstå.  

2.2.1 Motstånd  

Organisatoriska förändringar innefattar en form av förflyttning från nutidens medvetna till 

framtidens omedvetna och utifrån denna osäkerhet så motarbetar människor ofta 

förändringsprocessen (Ahrenfelt, 2001). Människor har en tendens att ha en negativ 

inställning gentemot förändringar och det har visats att majoriteten av förändringar sker utan 

framgång som ett resultat av en motståndskraft från de anställda (Ahrenfelt, 2001; Canning & 

Found, 2015). Denna motståndskraft är ofta inte relaterad till själva förändringen i sig utan det 

uppstår snarare en osäkerhet gentemot medföljande konsekvenser av förändringen (Ahrenfelt, 

2001). Enligt Weick (1995) skapas mening retrospektivt, det vill säga efter händelsen redan 

skett, och det innebär att medarbetarna relaterar de nya förändringarna med tidigare 

erfarenheter inom organisationen. Enligt Angelöw (1991) är det ofta svårt för organisationer 

att genomföra förändringar utan att de uppstår motstånd om organisationen vid tidigare 

tillfällen implementerat misslyckade förändringar. Detta på grund av att medarbetarna tappar 

förtroende för ledningen och blir oroliga för vad kommande förändringar ska innebära för 
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dem (Angelöw, 1991). Huzell (2005) beskriver att motståndskraft är beroende av 

organisatorisk nivå och skiljer på ett ledningsperspektiv samt ett motståndsperspektiv. 

Motståndsperspektivet utgår från de anställda och grundar sig i en individuell osäkerhet och 

denna osäkerhet kan bero på att ledningen och de anställda “inte                b  ” (Huzell, 

2005). Studien menar att det är lättare att genomdriva en förändring om det finns ett samtycke 

och förtroende från de anställda gentemot ledningens beslut. Dock så sägs det att anställda, 

generellt sätt, alltid är motståndare gentemot organisatoriska förändringar och att det ständigt 

finns en pågående konflikt mellan ledningen och medarbetarna (Huzell, 2005).  

Enligt Smollan (2011) kan motstånd ge sig uttryck i form av aktivitet eller passivitet. En aktiv 

reaktion innefattar faktorer såsom att vara kritisk och att urskilja negativa konsekvenser. Med 

en passiv reaktion menas exempelvis att man instämmer men inte medföljer och att man 

undanhåller information vilket försvårar förändringsprocesser (Smollan, 2011).  

2.3 Ledtrådar & Rimlighet 

För att skapa mening söker individer ledtrådar som kan relateras till tidigare erfarenheter 

vilket i sin tur kan underlätta meningsskapandet (Brorström, 2010). För att underlätta  

sökandet kan organisationer vara tydliga med den information som flödar angående 

förändringar (Weick, 1995).  Meningsskapande är inte alltid förknippat med det formella 

inom organisationer utan det är snarare de informella mönster som påverkar 

meningsskapandet. Ibland upplevs bristande information vilket kan leda till stress och oro på 

grund av en upplevd bristande kontroll (Sutcliffe & Weick, 2008).   

Vid meningsskapande processer är det inte alltid nödvändigt att tillhandahålla medarbetarna 

med all information angående händelser för att hjälpa dem att skapa mening. Enligt Weick 

(1995) räcker det att medarbetarna får tillräckligt med information för att kunna skapa sig en 

förståelse till vad förändringen kommer innebära för dem. För att kunna finna en rimlig 

förklaring till diverse situationer kan de anställda använda sig av ledtrådar (Weick, 1995).  

Det kan upplevas nästintill omöjligt för människor att ta in och bearbeta all information som 

förändringar medför. På grund av detta behöver de anställda inte söka efter exakta och 

korrekta svar utan endast efter möjliga förklaringar (Weick, 1995). Individer behöver bara 

uppfatta en rimlighet med förändringen som är i enlighet med organisatoriska mål för att 

skapa en förståelse och arbeta effektivt med förändringen. Denna uppfattning är en individuell 

process och därför kan människor uppfatta organisatoriska åtgärder som mer eller mindre 

rimliga (Weick, 2005). För att finna rimliga förklaringar till diverse situationer, med hjälp av 

exempelvis ledtrådar, är språket och kommunikationen inom organisationen av stor betydelse.  
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2.3.1 Kommunikation 

Tidigare forskning inom meningsskapande hävdar att kommunikation är en av de viktigaste 

faktorerna att beakta vid förändringsarbeten för att genomförandet ska ske framgångsrikt. 

Canning & Found (2015) beskriver kommunikationen som avsevärt betydande för att hjälpa 

människor att skapa mening till diverse situationer. Richardson & Denton (1996) beskriver 

däremot att det, utöver direkt kommunikation, är minst lika viktigt att medarbetarna på egen 

hand får upptäcka att det pågår en förändring. Det innebär att medarbetarna kan upptäcka en 

förändring genom att människor inom organisationen börjar agera på ett annorlunda sätt än 

tidigare. Det medför att de försöker finna rimliga förklaringar till vad som sker genom att 

använda sig av ledtrådar och betrakta det som händer. Att uppleva förändringen snarare än att 

bli informerad om den stämmer delvis överens med Weicks (1995) teori om att människor 

inte alltid är i behov av all information för att kunna skapa mening utan endast tillräckligt med 

rimliga förklaringar och ledtrådar för att förstå vad förändringen kommer att innebära för 

dem.  

Richardson & Denton (1996) beskriver även vikten av att informera personer inom 

organisationer om förändringar för att undvika osann ryktesspridning och medföljande 

motstånd. Det kan tänkas vara svårt för ledningen att agera på ett specifikt sätt för att undvika 

en osann ryktesspridning utan det sker, i flesta fall, per automatik så fort de anställda fått nys 

om eventuella förändringar. Det som Richardson & Denton (1996) beskriver att ledningen 

kan göra i dessa situationer är att fortsätta gå ut med riklig information samt förneka påstådda 

rykten vilket i sin tur även kan leda till att medarbetarna får ett större förtroende gentemot 

ledningen (Richardson & Denton, 1996). 

2.4 Sociala relationer 

För att skapa förståelse utifrån sin omgivning sker en ömsesidig interaktion mellan individer 

och detta då individer reglerar sitt beteende utifrån en upplevelse av andras agerande (Weick, 

1995). Denna ömsesidighet är beroende av kommunikation och en förståelse vilket visas 

genom individers förmåga att uttrycka liknande ord. För att kunna skapa mening utifrån det 

som händer i omgivningen önskar individer bekräfta sina egna tankar med andras erfarenheter 

och upplevelser (Weick, 1995). Språket är därför betydelsefullt i meningsskapande processer 

då kommunikationen speglar det som anses vara viktigt och genom det delas information med 

andra vilket underlättar meningsskapandet. Då språket är viktigt så anses även historier inom 

organisationen vara betydande då dessa historier leder till en kontext vilket bidrar till ökad 

förståelse av kontexter som i sin tur underlättar meningsskapande. Weick (1995) menar att 
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historier hjälper individer att referera till tidigare händelser vilket kan vägleda dem utifrån 

organisatoriska värderingar och normer.  

Förmågan att kommunicera, informera samt hjälpa sina medarbetare att skapa mening till 

händelser är viktiga och centrala verktyg som ledarskapet inom organisationen behöver. 

Enligt Canning & Found (2015) är kommunikation avsevärt väsentligt, särskilt i situationer 

där oenigheter kan uppstå. God kommunikation i organisationen skapar förtroende vilket 

leder till öppenhet och även en positiv inställning till förändringar (Canning & Found, 2015). 

Om det uppstår situationer där kommunikationen är för tvetydig eller otillräcklig ökar risken 

för att medarbetarna själva börjar fylla i tomrummen med felaktig information (Jönsson & 

Strannegård, 2012). Likt tidigare nämnt har människor en tendens att ställa sig kritisk till 

förändringar och därmed är det sannolikt att den negativa inställningen till förändringen 

kommer att fortgå om de i för stor grad får möjlighet att tolka och fylla i information på egen 

hand. Richardson & Denton (1996) beskriver att många organisatoriska förändringar 

misslyckas just på grund av att medarbetarna inte får rikligt med information vid rätt tillfälle 

utan snarare kanske hör rykten om förändringen (Richardson & Denton, 1996).  

2.5 Medskapande  

Medskapande vid meningsskapande processer handlar om att organisationer med dess 

individer tillsammans skapar mening i sin omgivning. Då vi själva skapar vår omgivning så 

menar Weick (1995) att människor placerar händelser i olika fack där man drar linjer och 

skapar kategorier och utifrån det agerar människor. Brorström (2010) menar att organisationer 

ofta väljer att förändra sig innan krav från omgivningen uppstår, genom exempelvis 

regeringsbeslut. Man anpassar sig därför efter samhällets åsikter kring hur organisationer bör 

agera och utefter vad som anses vara legitimt. Denna anpassning ses som en normativ 

handling och sker för att upprätthålla en kollektivistisk gemenskap. Detta görs för att kunna 

sätta sig in i andra människors position och på så sätt förstå hur andra agerar normativt 

(Engdahl & Larson, 2011).  

2.6 Pågående händelser  

Meningsskapande är en ständigt pågående process och detta på grund av ett ständigt flöde av 

situationer och händelser som relateras till tidigare erfarenheter vilket underlättar en förståelse 

av det som sker nu (Weick, 1995). Det som händer nu kommer att nyttjas för att skapa 

mening i framtiden och därför anses meningsskapande pågå hela tiden (Weick, 1995). 

Organisationers strävan till förbättring påverkar meningsskapande hos dess medlemmar. Detta 
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då nya händelser och situationer i förändringsprocesser leder till att medlemmar inom 

organisationen behöver skapa mening till dessa.  Utifrån denna pågående process skapas 

svårigheter i att precisera före förändringsarbetet och efter förändringsarbetet. Weick (2000) 

menar dock att förändringar och meningsskapande är parallellt samspelat då förändringar och 

meningsskapande sker kontinuerligt.  

2.7 Meningsgivande 

Meningsgivande är en viktig process som både ledare samt andra människor inom 

organisationen har användning av (Gioia & Chittipeddi, 1991). Meningsgivande kan påverka 

förändringar och förändringsstrategier och innefattar individens medvetna påverkan till att ge 

mening åt andra. Med detta innebär en möjlighet att influera andra genom att påverka 

tolkningar av kontexter (Söderberg, 2003). Meningsskapande processer är inte lika för alla 

människor utan vissa har lättare än andra att skapa mening. Här ligger det i ledarskapets 

händer att underlätta andras definiering av en verklighet med en mening (Jönsson & 

Strannegård, 2012). Meningsgivande är även betydelsefullt på grund av att det underlättar 

acceptans, entusiasm och motivation till förändring (Gioia & Chittipeddi, 1991). Genom 

meningsgivande kan samstämmighet uppstå vilket underlättar förändringsarbeten och Weick 

(2006) menar att entusiasm leder till handling. I förändringsarbeten kan det därför vara 

betydelsefullt att skapa en vision för att förmedla ett gemensamt mål och ett syfte med 

förändringen som kan öka engagemanget hos de anställda. Gioia & Chittipeddi (1991) 

beskriver att i de situationer där ledare besitter expertis, som är direkt relaterat till 

förändringen, är det enklare för dem att forma andras tolkningar. Detta då de själva kan skaffa 

sig en bred uppfattning och förståelse kring förändringen snabbt och därmed blir det enklare 

för dem att förmedla och beskriva det utifrån olika perspektiv och synvinklar (Gioia & 

Chittipeddi, 1991).  

 

Enligt Söderberg (2003) kan ibland en och samma individ, vid olika tillfällen, inta rollen som 

både meningsskapare och meningsgivare. Detta då dessa två processer, i mångt och mycket, 

hänger samman i situationer då en person försöker skapa förståelse kring en förändring åt 

andra som denne tidigare själv fått reflektera över. Med andra ord är det i många fall ledare 

som både är meningsskapare och meningsgivare vid organisatoriska förändringar (Söderberg, 

2003).  
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2.7.1 Ledarskapets roll i förändringsarbeten  

Traditionellt sett så ses ledares huvudsakliga uppgift som en förmåga att planera och styra i 

enlighet med resultatmässiga mål. Ledarskapet kan istället ses som en symbolisk aktivitet där 

fokus ligger i att påverka människors föreställningar i syfte att ge mening (Jönsson & 

Strannegård, 2012). För att framgångsrikt ge mening åt andra är det betydelsefullt att vara en 

god ledare med goda ledaregenskaper (Gioia & Chittipeddi, 1991). Det är ledarens uppgift att 

skapa mening hos de anställda och syftet med meningsgivande är att rättfärdiga 

organisationens aktiviteter (Gioia & Chittipeddi, 1991).  Ledarskap innefattar inte endast en 

ledare som agerar och medarbetare som reagerar utan förhållandet mellan dessa är en 

komplex social process där resultatet är helt beroende av hur människor tolkar vad som 

händer inom organisationen (Ahrenfelt, 2001). Vid organisatoriska förändringar bör en bra 

ledare arbeta med att skapa en tydlig bild och vision som ligger till grund för att inspirera 

medarbetarna samt öka deras förståelse kring förändringens innebörd (Ahrenfelt, 2001).  

Medarbetare värdesätter ofta vem det är som informerar angående organisatoriska 

förändringar och det har visats sig att de flesta människor önskar få informationen tilldelat till 

sig av sin närmaste chef (Richardson & Denton, 1996). Det är av betydelse att ledare har ett 

förtroende från de anställda, speciellt vid förändringsarbeten, och med förtroende menas en 

förmåga att förlita sig på någon annan (Jönsson & Strannegård, 2012). Genom förtroende 

skapas ofta en positivitet gentemot ledaren trots att åtgärderna kanske inte alltid är positiva 

(Jönsson & Strannegård, 2012). Förtroende grundar sig i tidigare erfarenheter och detta är 

något som successivt växer fram och förtjänas. Det har visats att förtroende ofta influerar 

utfall i positiv mening men förtroende behöver nödvändigtvis inte innefatta att man, på ett 

personligt plan, tycker om någon utan snarare att man förlitar sig på dennes professionalitet 

och kunskap (Jönsson & Strannegård, 2012).  

2.8 Motivation  

Ett effektivt meningsskapande kan leda till ökad motivation gentemot förändringen samt en 

mer positiv inställning (Weick 1993). Delaktighet, tilltro, information, självförtroende och 

trygghet är fem faktorer som är viktiga att beakta vid förändringsarbeten då motivationen är 

förändringens motor och med hjälp av dessa faktorer kan man påverka människors 

förändringsvilja (Angelöw, 1991). Angelöw (1991) beskriver, i enlighet med Frey & Jegens 

(2001), att delaktighet vid förändringsarbeten har en positiv inverkan på motivationen och 

därmed även förändringsviljan. Frey & Jegens (2001) beskriver att stödjande styrning inom 

organisationen ökar den inre motivationen medan en kontrollerad styrning minskar 
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motivationen. De organisatoriska förändringar som beslutas på ledningsnivå kan upplevas 

som om ledningen utför en kontrollerad styrning på grund av beslut om förbättringsåtgärder i 

förhållande till organisatoriska mål snarare än att stödja individuella preferenser. Om 

människorna inom organisationen upplever en minskad bestämmanderätt, som 

förändringsprocesser generellt medför, reduceras möjligheten att på individuell nivå fatta 

beslut. Med andra ord så ersätts den inre motivationen med extern kontroll (Frey & Jegens, 

2001).  

Ytterligare en faktor som har en positiv inverkan på motivationen och viljan att förändra är en 

ömsesidig tilltro mellan ledare och dess anställda (Angelöw, 1991). För att öka motivationen 

är det viktigt att de anställda upplever att ledarna har förtroende för de anställdas kompetens 

och förmåga att arbeta med den rådande förändringen. Om detta inte uppnås kan det resultera 

i försämrad självkänsla och en motstridighet vilket i sin tur kan påverka hur människor skapar 

mening till förändringen (Frey & Jegens, 2001). Det är även av stor betydelse att 

kommunicera syftet med förändringen, hur och varför den ska genomföras och hur denna 

förändring kommer att påverka enskilda individer inom organisationen (Angelöw, 1991). 

Relationen och den ömsesidiga tilliten mellan ledare och medarbetare är även avgörande då 

det gäller förändringskommunikation. Detta då relationen, enligt Cepaite (2008), påverkar hur 

trovärdig kommunikationen anses vara i medarbetarens ögon. Därmed anser Cepaite (2008), i 

enlighet med Richardson & Denton (1996), att det i många fall är mer betydelsefullt vem det 

är som förmedlar informationen snarare än informationen i sig för att kunna skapa mening.  

Vissa människor blir motiverade av ökad ansvarskänsla och delaktighet och detta kan vara 

kopplat till variation i självförtroende. Därmed är det viktigt att ledare inom organisationen lär 

känna varje medarbetare och arbeta utifrån varje medarbetarrelation (Jönsson & Strannegård, 

2012). Gott självförtroende är ofta kopplat till en inre trygghet vilket medför att det blir lättare 

för vissa människor att framföra och stå för sina åsikter kring diverse ämnen (Angelöw, 

1991).  I de organisationer där de skett många misslyckade förändringar kan det uppstå en 

form av förändringströtthet. Detta kan i sin tur leda till att människors förändringsvilja 

minskar men enligt Angelöw (1991) kan det undvikas om den interna kommunikationen och 

informationen angående förändringen är tydlig.  

2.9 Vår teoretiska referensram  

Den teoretiska referensramen utgår från Weicks sju karaktäristiska drag identitet, retrospektiv, 

ledtrådar, rimlighet, sociala relationer, medskapande och pågående händelser vid 
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meningsskapande processer. Dessa karaktäristiska drag är kopplade till varandra men de 

behöver nödvändigtvis inte ha samma bestående betydelse vid alla meningsskapande 

processer (Weick, 1995).  

Dessa sju element har kopplats till ledarskap, kommunikation, motivation och motstånd. 

Denna sammankoppling har gjorts i denna studie då likheter har urskiljas mellan Weicks teori 

och andra meningsskapandeteorier. Weick (1995) beskriver, i enlighet med Richardson & 

Denton (1996) ; Canning & Found (2015), att en stor del av meningsskapandet sker via 

interna relationer och dialoger. Det är verksamhetens medlemmar som tillsammans, via sina 

handlingar, skapar organisationen. Dessa medlemmar, inklusive ledare, interagerar med 

varandra och hjälper varandra att skapa mening genom att diskutera tolkningar av diverse 

situationer och avgränsa olika aktiviteter (Weick, 1995). Dock kan det, enligt McKinley & 

Scherer (2000), uppstå svårigheter då ledarna ska hjälpa dess anställda skapa mening kring 

förändringar då de själva har svårt att förstå dem. I samband med detta kan det uppstå en form 

av stress och förvirring som inte bidrar positivt till de anställdas meningsskapande.   

Baserat på detta, samt påståendet om att både kommunikationen och interaktionen mellan 

medarbetarna är viktiga, så stämmer det överens med övriga teorier och därav kopplingen till 

kommunikation och ledarskap. Motivation är, enligt Angelöw (1991), förändringens motor 

och motivationen och förändringsviljan är av stor betydelse för att motverka att det uppstår 

motstånd. Enligt Angelöw (1991) är de anställdas motivation och förändringsvilja beroende 

av förtroendet mellan anställda och dess ledare. Även Richardson & Denton (1996) beskriver 

att det är betydelsefullt vem det är som förmedlar informationen snarare än själva 

informationen i sig. Baserat på detta finns det en koppling mellan motivation och ledarskap. 

Ett gott förtroende till ledarna är avgörande för av undvika motstånd och detta förtroende 

underlättar meningsskapande processer hos medarbetarna. Då människor skapar mening med 

hjälp av sin omgivning så blir ledarskapet, motivationen och kommunikationen betydelsefulla 

aspekter vid denna process.  

Då meningsgivande är en central del som påverkar människor i dess meningsskapande är det 

betydelsefullt att urskilja hur de ovan nämna faktorerna influerar meningsgivandet. De ovan 

nämnda teorierna kommer att användas för att kunna bearbeta och analysera det datamaterial 

som samlats in. De kommer även hjälpa oss besvara syftet med denna undersökning, att öka 

förståelsen till hur anställda skapar mening vid organisatoriska förändringar och hur ledare, 

med sitt meningsgivande, bidrar till meningsskapande. 
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3.Metod 

3.1 Studiens design 

Den metod som har valts till genomförandet av denna studie är en kvalitativ forskningsmetod 

med utgångspunkt i befintliga forskningsstudier (Bryman & Bell, 2013). Valet av metod 

grundar sig i studiens syfte, att öka förståelsen till hur anställda skapar mening till stora 

förändringar och hur ledare med sitt meningsgivande bidrar till ett meningsskapande. Vi har 

valt att designa studien kvalitativt då vi vill undersöka varför människor har skilda 

uppfattningar vid förändringsarbeten vilket påverkar meningsskapande och meningsgivande. 

Den kvalitativa metoden fokuserar även på kontextuella faktorer med beskrivande 

uppfattningar vilket är i enlighet med studiens syfte (Bryman & Bell, 2013). Baserat på 

befintlig teori går förändringar sällan med framgång och detta trots en medvetenhet om vad 

som är betydelsefullt att beakta vid förändringsarbeten (Ahrenfelt, 2001). Valet av kvalitativ 

metod i denna undersökning grundar sig därför i en önskan att utveckla och testa befintlig 

teori inom organisatoriska förändringar för att kunna genomdriva förändringsprocesser mer 

framgångsrikt. Detta relaterat till meningsskapande.   

3.2 Fallföretag 
Denna undersökning har genomförts på ett stort, svenskt, multinationellt företag som varit 

verksamma i flera årtionden. Detta företag har under en relativt kort tidsperiod genomgått 

stora organisatoriska förändringar som har präglat hela verksamheten. Förändringarna har 

bland annat innefattat en flytt av företagets huvudkontor som väckte stora känslomässiga 

reaktioner både inom företaget men även i samhället där företaget grundades. Kort efter att 

denna förändring hade implementerats tillsattes en ny VD som i samband med detta valde att 

förändra företagsstrukturen från en centraliserad struktur till en decentraliserad. Även detta 

skedde under ett väldigt kort tidsintervall. Det specifika fallföretaget har valts på grund av att 

företaget genomgått många organisatoriska förändringar och utifrån detta har dess 

medarbetare erfarenheter av förändringar. Under de senaste åren har företaget genomgått fler 

och större förändringar än vad de vanligtvis är vana vid och därför växer ett intresse fram över 

hur de hanterar dessa och hur de hjälper sina medarbetare att skapa mening. Utifrån detta har 

företaget och dess anställda förkunskaper och erfarenheter i hur förändringar har och ska 

behandlas i förhållande till att skapa mening och ge mening. Ett stort företag, i förhållande till 

ett litet, valdes på grund av att större företag innefattar fler anställda och fler anställda innebär 

fler åsikter och preferenser som ska samverka. Det kan tänkas uppstå svårigheter med att 
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genomföra en studie med detta syfte på ett mindre, relativt nystartat företag som inte har stött 

på förändringsprocesser i samma utsträckning. 

Denna studie har behandlat ett av företagets största affärsområden och detta val gjordes på 

grund av företagets storlek då det kan vara problematiskt att genomföra en studie på ett så 

pass stort och globalt företag. Utifrån de omfattande organisatoriska förändringar som berört 

hela organisationen, inte minst det valda affärsområdet, är företaget intressant att undersöka 

för att urskilja vad som skapar mening hos de berörda i förändringsprocesser. Detta då 

meningsskapandet bidrar till att förändringsarbetet underlättas vilket kan resultera i positiva 

förändringsresultat.  

3.3 Datainsamling  

Det empiriska datamaterialet har samlats in med hjälp av sju semistrukturerade intervjuer 

varav tre intervjuer skedde med personer som besitter ledarpositioner och resterande fyra på 

medarbetarnivå. Detta för att urskilja hur ledare inom organisationen förmedlar förändringar 

och arbetar med meningsgivande och hur medarbetare mottar och skapar mening till 

förändringarna. Efter den sjunde intervjun upplevdes vi nå teoretisk mättnad då de svar som 

samlats in var likartade. Därför gjordes valet att inte genomföra fler intervjuer då vi nått den 

punkt där ny data inte genererar ytterligare information. Valet av respondenter gjordes utifrån 

tillgänglighet och denna tillgänglighet har berott på personliga kontakter. Det kan betraktas 

negativt att genomföra studier med respondenter som är mest lättillgängliga då de sällan kan 

representera en hel population (Bryman & Bell, 2013). Dock är en generaliserbarhet inte 

syftet med denna studie utan att skapa en djupgående förståelse i meningsskapande hos 

specifika individer i olika kontexter och hur dessa påverkas av meningsgivande från en högre 

organisatorisk nivå.  

Intervjuer valdes på grund av möjlighet till ett aktivt närvarande och en interaktion med 

respondenterna. Att, som forskare, inte påverka studieobjektet är oundvikligt och detta skapar 

problematik då trovärdigheten av studien minskar på grund av forskarens inblandning 

(Bryman & Bell, 2013). Detta är något som vi har beaktat både vid utformandet av vår 

intervjuguide samt vid utförandet av studien.  Genom semistrukturerade intervjuer skapas en 

möjlighet för respondenten att, på ett relativt fritt sätt, uttrycka sina åsikter och uppfattningar 

och detta är betydelsefullt i denna undersökning på grund av en önskan i att urskilja åsikter 

som påverkar meningsskapande processer (Bryman & Bell, 2013).  Ytterligare ett argument 

till att använda semistrukturerade intervjuer är på grund av en möjlighet att styra 

respondenten i enlighet med undersökningens syfte samt att semistrukturerade intervjuer 
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karaktäriseras av öppna frågor som successivt blir djupare. Genom att inleda intervjun via en 

naturlig dialog, som semistrukturerade intervjuer medför, skapas en okonstlad intervjuprocess 

vilket är att föredra i denna undersökning (Bryman & Bell 2013). Samtliga intervjuer har, vid 

medgivande, spelats in för att underlätta bearbetningen och transkriberingen av materialet. 

Transkribering innefattar en ordagrann dokumentering och detta gjorde vi för att underlätta 

bearbetningen av materialet. Intervjuguiden har följt en viss mall men då vi använt oss av 

semistrukturerade intervjuer gav det oss möjlighet att anpassa frågorna efter respondent och 

kontext (Bryman & Bell, 2013). Denna möjlighet är betydelsefull i undersökningen då syftet 

är att öka förståelsen till vad som är viktigt att beakta vid organisatoriska förändringar utifrån 

meningsskapande och meningsgivande.  

Intervjuguiden är utformad på ett sätt som får respondenten att beskriva uppfattningar och 

åsikter utifrån teman och dessa teman bygger på studiens frågeställningar och syfte. De teman 

som används i intervjuguiden är Arbetsidentitet, Förändringar inom organisationen, 

Ledarskapets roll vid förändringsarbetet och Avslutande. Under dessa teman finns ytterligare 

grupperingar som utgår från de faktorer, som benämnts i den teoretiska referensramen, som är 

sammankopplade med meningsskapande och meningsgivande. Grupperingarna är Denna 

förändring, Tidigare förändringar, Missnöje och oro, Chefens roll, 

Information/kommunikation, Förtroende och Motivation. Frågorna har utformats på så vis att 

de ska kunna besvara syfte och frågeställningar samt att resultatet ska kunna kopplas till teori 

i avsikt att jämföras. 

3.4 Analys av insamlat material   

För att presentera och analysera de datamaterial som har samlats in via intervjuerna har vi 

använt oss av kodning och det har gjorts genom att benämna det empiriska datamaterialet i 

grupper med utgångspunkt i referensramen (Bryman & Bell, 2013). Vi har valt att testa den 

teoretiska referensramen med insamlad empiri och utefter detta jämföra resultatet med 

befintlig forskningsteori. Kodning har använts för att kunna åtskilja och sammanföra det data 

som insamlats under intervjuerna (Bryman & Bell, 2013). Vi valde att inspireras av öppen 

kodning då det skapar möjlighet att kunna bryta ned, jämföra och studera det empiriska 

datamaterial som insamlats (Bryman & Bell, 2013). Dock så har vi letat efter givna teoretiska 

begrepp i det insamlade materialet snarare än att se vad materialet innehåller och utifrån detta 

skapat begrepp. 
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Ett kodningsschema skapades där all information som kan relateras till ett visst begrepp 

infördes. Begreppen relaterar till tidigare litteratur och de kan ej överlappa varandra. Detta 

säkerställdes genom att noggrant reflektera över och överväga möjliga begrepp (Bryman & 

Bell, 2013). Kodningsschemat användes för att underlätta bearbetningen av det material som 

insamlats då begreppen ger en fullständig kategorisering av vad som ska kodas och denna 

kategorisering främjar även kommande tolkning och diskussion (Bryman & Bell, 2013). 

Kodningen genomfördes genom att markera olika meningsenheter i det transkriberade 

intervjumaterialet i en viss färg. Kommunikation markerades gult, ledarskap markerades blått, 

motivation markerades rött, motstånd markerades grått och identitet markerades grönt. 

Därefter markerade vi textens bakgrund antingen i färgen rosa, vilket står för 

meningsskapande, eller lila som står för meningsgivande. Detta för att kunna illustrera om 

den markerade texten kunde tolkas som antingen meningsskapande eller meningsgivande. 

Denna färgläggning gjordes för att underlätta sammanställningen av resultatet och för att 

kunna gruppera in resultatet utifrån de teorier som nämnts i den teoretiska referensramen.  

I analysen har resultatet kopplats till befintlig teori där vi har argumenterat för om resultatet 

av denna studie bekräftat eller motsagt teorin. Det har även gjorts en koppling mellan 

respondenternas svar för att se om dessa överensstämmer med varandra eller om svaren är 

enskilda åsikter. Resultatet har även presenterats och analyserats i den ordning som vi ansåg 

uppfattades som mer eller mindre betydelsefullt. Syftet med analysen är att urskilja om det 

finns likheter med befintlig teori och om denna studie bidrar till ny teori. Detta görs genom att 

besvara de frågeställningar och syfte undersökningen bygger på.  

3.5 Kvalitet och trovärdighet  

Kvalitativa studier har fått kritik i form av forskarens påverkan på studieobjektet, svårigheter 

med replikerbarhet, generaliserbarhet och bristande transparens. Trots denna kritik upplevs en 

kvalitativ studie vara att föredra i förhållande till denna undersöknings syfte som innefattar att 

urskilja hur anställda skapar mening vid organisatoriska förändringar med hjälp av ledares 

meningsgivande.  

Att säkra kvalitet och trovärdighet inom kvalitativa studier är betydelsefullt för att 

säkerhetsställa att det empiriska materialet är relevant i förhållande till studiens syfte. För att 

göra detta i denna studie har detta kontinuerligt arbetats med under hela 

undersökningsprocessen. Bryman (2011) beskriver fyra kriterier för att nå tillförlitlighet till 

studier. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att konfirmera. 
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Genom att ha reflekterat över dessa begrepp innan, under och efter genomförandet av studien 

ökar sannolikheten att resultaten blir likt en verklig sanning. Det första kriteriet har försökts 

uppfyllas i denna studie genom att förklara underliggande antaganden och teorier och 

beskriva relationen till respondenten. Metodavsnittet innefattar en tydlig beskrivning om val 

av metod, fallföretag och respondenter och även detta för att stärka trovärdigheten i denna 

studie. Vi har även noggrant beskrivit varje steg i detalj, hur informationen har samlats in, 

varför och hur vissa beslut har fattats under hela processen. Genom tydliga beskrivningar i 

hur, och i vilket sammanhang, utförandet av denna studie har genomförts kommer det andra 

kriteriet att stärkas, alltså ökar förutsättningarna till att överföra resultatet till andra kontexter 

genom en grundläggande och omfattande bas (Bryman, 2011). För att nå ett pålitligt resultat 

har en medvetenhet beaktas kring att den insamlade informationen innefattar andras 

tolkningar.  Genom denna medvetenhet kan vi lättare ge en fullständig beskrivning av hela 

forskningsprocessen. För att skapa möjlighet till att konfirmera och stärka resultatet har vi 

noggrant verifierat ställningstaganden under hela forskningsprocessen samt ett försök till 

neutralitet av resultaten.  

3.6 Etiska överväganden  

Bryman (2011) beskriver fyra etiska principer som bör beaktas och dessa är 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  För att 

uppnå informationskravet har vi varit tydliga med att informera syftet med denna 

undersökning till respondenterna. Vi har även gett dem möjlighet till att ställa frågor 

angående undersökningen för att ytterligare bidra till tydlig information om vad 

undersökningen ska behandla. Inledande information till intervjuerna innefattade en riklig 

beskrivning till hur materialet kommer att användas samt en förklaring till varför det är 

betydelsefullt att spela in intervjuerna. Det andra etiska kravet, samtyckekravet, har uppfyllts 

genom att respondenterna själva fått avgöra sitt deltagande samt att respondenterna gavs 

möjlighet att avbryta sitt deltagande under pågående inspelning. Samtliga respondenter gav 

även sitt samtycke till att intervjuerna skulle spelas in. Det tredje kravet innefattar att de 

uppgifter som samlats in om personen och företaget kommer att behandlas på ett sätt att 

endast vi kommer kunna ta del av informationen (Bryman, 2011). För att försäkra 

respondenterna om detta har vi tydligt förklarat att både företaget och samtliga respondenter 

kommer att anonymiseras så att svaren ej går att koppla till en specifik person eller det 

specifika företaget. Utifrån att både företaget och respondenterna har anonymiserats i denna 

undersökning kommer därför inte intervjuguide bifogas. Samtliga intervjuer kommer endast 
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att användas i syfte med undersökningen och detta är något som har meddelats till alla 

respondenter. Utifrån detta uppnås även det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet.  

4. Resultat  
I detta kapitel presenteras det resultat som framkommit av intervjuerna med våra sju 

respondenter. För att anonymisera respondenterna kommer vi att numrera dessa utan inbördes 

ordning samt att de respondenter som besitter en ledarskapsposition kommer att benämnas 

med bokstaven L. Medarbetare utan någon ledarskapsposition kommer att benämnas med 

bokstaven M. Denna uppdelning har gjorts för att lättare kunna urskilja skillnader i 

meningsskapande och meningsgivande processer. I och med att denna undersökning till stor 

del kommer utgå ifrån ett VD skifte och dess medförande konsekvenser så kommer vi 

benämna dessa två personer som VD1 och VD2. I resultatavsnittet kommer betydelsefull data 

presenteras som är aktuellt i förhållande till studiens syfte. Med andra ord kommer 

nyckelinformation och betydelsefulla åsikter och uppfattningar nämnas för att bidra till att 

besvara forskningsfrågor och syfte. Resultatet kommer att presenteras kategoriseringsvis och 

dessa kategorier har valts utifrån studerad teori om meningsskapande. Begreppen är identitet, 

ledarskap, kommunikation, motivation och motstånd.  

4.1 Identitet 

M1 beskriver organisationen som den stolta lilla familjen. ”D                           

organisationen och om man är från samhället så är man ofta väldigt stolt över att arbeta på 

företaget. Företaget ligger nära mitt hjärta trots att jag inte kommer från trakten, men jag är 

stolt att jobba på företaget” säger M1 i intervjun angående företagsidentiteten. M1 beskriver 

även att flytten av huvudkontoret inte har påverkat hen på ett personligt plan men att många 

medarbetare upplever att flytten ” yc     j                  ”. Hen beskriver VD:2 som en 

positiv injektion i organisationen och att dennes sätt att arbeta skapade en trygghet samtidigt 

som fokus ska ligga på att bli effektivare och smartare. M2 berättar att många anser att man 

utarmar kulturen i företaget i och med flytten av huvudkontoret och M2 tycker att flytten, på 

ett personligt plan är lite trist men att det inte är någon större grej. M3 berättar att företaget 

ger hen en möjlighet till att utvecklas hela tiden. ”J    y                                     

stort och globalt företag då det ger mig otroligt mycket tillfredsställelse och det är liksom 

                   b                                     ” beskriver M3 i intervjun.  

L1 beskriver företaget som en ganska platt organisation med en klassisk svensk företagskultur 

där man kan tilltala chefen Du. Hen berättar att företaget inte bara är en plats dit hen går för 
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att få lön utan där hen får möjlighet att tänka och utmana sig själv i både kunskap och 

personlig utveckling. ”D                                      v       b        värderingar. 

K                                                    ,             v               ” beskriver 

L1. L1 upplever en negativ allmän reaktion av flytten av huvudkontoret. Detta på grund av att 

så många generationer har arbetat inom organisationen samt att arbetstillfällen försvinner.  

L2 har arbetat på företaget under de senaste 20 åren och beskriver därför företaget som en 

ganska stor del av hens liv. Hen kanske inte ser sig som livstidsanställd på företaget men 

berättar att hen investerat en stor del av sitt liv inom organisationen och därför önskar se 

framgång för företaget. L2 beskriver att det finns en nyfikenhet i organisationen samtidigt 

som hen upplever organisationen lite tungrott och segt.  

Företaget har, enligt L3, gett hen otroligt mycket och hen upplever att det varit fantastiskt 

roligt att jobba på ett sånt här företag där man får träffa så otroligt många olika människor. 

Det har även funnits fantastiska möjligheter inom organisationen att utvecklas, bara man själv 

vill enligt L3, hen säger ”J    y               företaget gett mig väldigt mycket. Någonstans 

            v   y     ,  v                           ”. L3 berättar om en ganska dramatisk 

tid i den period då huvudkontoret flyttade men att många idag har vant sig vid tanken. Hen 

berättar att många människor kände sig kränkta på grund av att ledningen gick ut med att 

orsaken till flytten var att hitta kompetens i storstan och därför upplevde människor att 

ledningen inte uppskattade den kompetens som fanns i samhället. L3 säger att hen tror att 

människor, efter ett tag, kommer till den punkt där de ändå accepterar ett beslut och försöker 

göra det bästa av det. ”P                     j                           v                   

av organisationen finns kvar i samhället” beskriver L3.  

4.2 Ledarskap  

Resultatet som framkommit av de sju intervjuerna visar att samtliga respondenter har samma 

uppfattning kring hur de två verkställande direktörerna skiljer sig åt i sitt handlande. ” J   

tror jag vill beskriva det såhär, VD1 ställde sig längst fram och sa att det här är min 

förändring, nu kör vi det här som Ett företag. VD2 är kanske mer benägen att skjuta fram 

sina affärsområdeschefer och hen ställde sig lite mer i bakgrunden och sköt fram den 

underliggande organisationen mer” berättar L2 i intervjun. M1 berättar om att VD1 var en 

mer synlig ledare vilket hen i grund och botten upplevde positivt. Detta menar hen är positivt 

på grund av att VD1´s egna ord kontinuerligt kommuniceras som får medarbetarna att förstå. 

M1 säger att det inte behöver vara en nackdel att, likt VD2, tona ner VD-rollen litegrann. 
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Detta då VD2 framför ett fåtal tydliga budskap, ”              b                            

              v     y              ” beskriver M1. M4 berättar om att VD2´s ledarstil är 

direkt och rak medan VD1´s ledarstil var med luddig och lite svårare att förstå.  

Kommunikationsmässigt anser samtliga respondenter att det har blivit förenklat i samband 

med inträdandet av VD2. Respondenterna menar även att VD2, i förhållande till VD1, har 

tonat ner rollen lite och har tydligare budskap om vad hen vill förbättra i organisationen. De 

menar även på att den generella uppfattningen inom företaget är positivare mot VD2 då VD1 

påverkade de anställda i form av en oro då beslutsfattande och ansvar delegerandet uppåt i 

organisationen. ”V                                  b                         ” sa en av 

respondenterna relaterat till VD1. Dock beskriver samma respondent en oro gällande VD2 då 

mycket fokus ligger på kostandsminimering. Båda verkställande direktörerna förändrade 

organisationen utifrån olika fokusområden och dessa områden satte avtryck i bådas ledarskap. 

VD2 ledarskap uppfattades positivare på grund av att hen avsatte delar av sitt ansvar till andra 

mer involverade och detta ansågs vara med logiskt enligt respondenterna. L3 beskriver dock 

att hen saknar en regelbunden kommunikativ uppföljning med chefer för att tillhandahållas 

rätt verktyg för att kunna hantera medarbetares ovisshet. 

Den första respondenten, L1, har arbetat inom företaget i fyra år. L1 beskriver sig själv som 

resultatinriktad, nyfiken och dennes önskan inom arbetet är att lära sig mer om verksamheten 

samt sina medarbetare och få dessa att lära sig mer. Detta kan ses i följande utdrag ut 

intervjun med L1”J            v,  y                         b                    b          

                j                   ”. Då denne respondent besitter en ledarposition så bad vi 

respondenten att beskriva hur hen arbetar med att förmedla förändringar för att få dennes 

medarbetare att förstå och acceptera förändringen. “Vi är väldigt olika, en del tar åt sig något 

nytt väldigt snabbt och tycker det är spännande medan andra börjar skruva på sig direkt och 

man ser att det känner, nej inte en förändring till, och då är                           y    ” 

säger L1 i intervjun. Respondenten beskriver sitt arbete som en strävan efter att nå individuell 

förståelse till förändringens helhet. Detta tror hen kommer att få medarbetarna att acceptera 

förändringen och för att nå en individuell förståelse menar respondenten att individer måste 

förstå varför förändringar är nödvändig och vad den kommer innebära för denne.  

Den andra respondenten, L2, har arbetat på företaget under många år och beskriver sig själv 

som ganska kreativ, envis och att hen har en förmåga att kunna kontextualisera saker och ting. 

Respondentens uppgift vid organisatoriska förändringar är att kommunicera förändringar till 
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dennes grupp och hen beskriver att förstå syftet är nyckeln till att acceptera förändringen. 

”Jag tycker att förstå syftet, både när det gäller målet med det man vill göra och även förstå 

problembilden så att man kan dela samma bild av målet och samma bild av vad är problemet. 

Om man har dom två blir det mycket lättare att acceptera den typ av förändring som behövs 

för att just förstå målet och komma tillrätta med de problem man har” beskriver L2. Genom 

att kommunicera syfte och mål tror respondenten att mottagaren har lättare att acceptera 

förändringen. L2 beskriver även att det är viktigt att förstå att olika människor tar till sig 

information olika snabbt, en del behöver mer tid och utrymme att bearbeta informationen 

medan andra kör igång direkt utan att reflektera. 

Vår tredje respondent, L3, är kommunikationschef och beskriver sig själv som strukturerad, 

flexibel och en strävan efter god planering och detta för att kunna ställa om till nya 

förutsättningar vilket positionen innebär. Som kommunikatör beskriver respondenten att de 

måste försöka ta reda på så mycket som möjligt av det som händer för att kunna förmedla 

budskapet till andra. Detta för att skapa en logik till varför förändringen sker. L3 menar att det 

är viktigt att man själv förstår för att på ett bra sätt kunna kommunicera ut budskapet till 

medarbetarna. Respondenten nämner att de, som chef, måste acceptera att de ej har svar på 

allt och arbeta utifrån detta faktum. Detta kan ses i följande utdrag från intervjun med L3 ” 

Du måste leda genom en viss osäkerhet och detta måste man jobba med på bästa sätt. Då tror 

jag att man behöver vara närvarande, du måste finnas till för dina anställda och kunna se, 

          y                  ”. I intervjun med M3 så beskrev hen L3 som en otroligt bra 

chef. ”H     v  v         v        y                    y          v                      

nya utm       . D         j                      ” säger M3 relaterat till L3.  

4.3 Kommunikation 

M1 säger att det är viktigt med ett tydligt budskap om vad de vill inom organisationen och att 

detta budskap måste vara så pass enkelt så att varenda person kan ta till sig det och förstå det. 

För att få medarbetare att förstå budskapet menar M1 att budskapet måste kommuniceras på 

mer än ett sätt och beskriver det i intervjun på följande sätt ”Idag är kommunikationen 

gällande syfte, mål och vad vi vill tydligare och antalet budskap har blivit färre. Detta gör det 

                 b                                      ”. Även M4 menar att 

kommunikationen har blivit mer lättförståelig och begriplig. L2 anser att, i samband med 

inträdet av VD2, har det blivit tydligt vem man ska vända sig till för att få svar på frågor kring 

förändringen och vem det är som står bakom det som sker. Hen säger även att VD2 är mer 

benägen att ge plats åt affärsområdeschefer, i både kommunikation och beslutsfattande.  
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I intervjuerna med L1, L2 och L3 nämner samtliga respondenter att kommunikationsvägar har 

förkortats och att kommunikationen inom företaget förenklats under det senaste året. De säger 

även att den interna kommunikationen är snabbare än tidigare. L3 menar dock att snabb 

kommunikation kan få negativa konsekvenser då förberedelser till kommunikation förkortas 

på grund av korta ledtider. ”J                     b       b   v          ill vad det betyder 

för vår organisation som i sin tur måste tolka det för vad det betyder för ett visst land eller en 

specifik avdelning och så vidare. Det är det här som jag tycker har varit den absolut största 

utmaningen då det går väldigt väldigt fort      b                              v            ” 

säger L3 angående de korta ledtiderna.  

M4 anser att det både varit bra och dålig information och kommunikation under de senaste 

årets förändringsarbete. Hen menar på att informationen har varit väldigt tydlig men inte 

tillräckligt detaljerad för att alla ska förstå. ”Besluten som rör hela organisationen kommer 

uppifrån men sedan ska det omsättas lokalt, vad betyder det här för oss och hur påverkas vi? 

Den initiala kommunikationen kring förändringen var varmt välkommen och uppfattades som 

klar och tydlig men sen att omsätta det i verkligheten tar tid och det upplever många som 

            ” beskriver M4 i intervjun. Respondenten M1 beskriver att organisatoriska 

förändringar bör ske i små steg på grund av att förändringar oftare misslyckas än lyckas. 

Genom små steg menar M1 att kommunikationen per automatik kommer att förbättras och att 

detta skapar möjligheter till god planering då det ges utrymme till funderingar.  

”D       v                                                                      y     

    y     ” svarar L2 vid frågan om hur hen upplever kommunikationen och informationen 

kring förändringsprocesserna. Hen säger att hen har möjlighet att föra en dialog med sin chef 

för att få svar på frågor men kontakten med högsta ledningen är begränsad. ”D       v        

sådär att föra en dialog med högre nivåer, möjligheten att ta upp deras tid har varit ganska 

b        ” beskriver L2 i intervjun angående kommunikationen.  

4.4 Motivation 

M3 beskriver relationen till kollegor, en bra chef och utmanande arbetsuppgifter som de 

främsta faktorerna till motivation hos hen. Hen tror att motivationen hos anställda i 

förändringsprocesser ökar ju mer involverade de anställda blir. ”N        v              v    

optimalt om man kunde engagera fler i förändringsarbeten men det är väldigt tungrott kan 

    v       ” säger M3 i intervjun. L1 säger att engagemanget är beroende av individens 

upplevelse att denne kan och vill bidra med idéer. En del människor vill bara ha klart för sig 
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hur de ska arbeta medan andra vill engagera sig och påverka processer mer. L1 berättar att 

hen kan se skillnader mellan individer i dessa aspekter. Hen menar att engagemang motiverar 

men att det är svårt i detta stora företag. L1 vill att sina medarbetare ska lära sig mer om 

verksamheten och hen vill även lära sig mer om sina medarbetare och detta är något som 

motiverar hen i sitt arbete. När frågan ställdes om hur L1 upplevde förändringar generellt sätt 

svarade hen ”Absolut nödvändigt och energigivande men man behöver ju känna att det inte är 

en förändring för förändringens skull utan det ska ju leda till någonting”. L1 säger att 

människor måste ha någon form av motivation för att genomföra förändringsprocesser. De 

måste uppleva att förändringen ger individen någonting annars är de inte är med på banan. L1 

sa i intervjun ”D           b                      b  j   öra, man måste nog ha hjärtat med 

   ”.  

Att arbeta med människor är något som L2 anser motiverar och denna motivation bygger på 

hens förmåga att utmana och pusha sina medarbetare samt att inspirera dem, ”M              

drivkraft ligger väldigt mycket i att lära mig saker samt att jag har en vilja att få saker och 

                ” säger L2. L3 motiveras av att jobba med andra människor och hjälpa dem 

framåt och hen beskriver att i samband med detta formas av typ av gemenskap. ”M         

ser saker i sammanhang och när man ser att det man gör får ett värde för människor 

    v        ” berättar L3 i intervjun. Hen menar även att det är viktigt att se ett värde med 

själva förändringen vilket gör att det är lättare att accepterar förändringen. L3 beskriver att 

hens motivation ökar då hen får människor att tänka efter och därefter röra sig framåt i rätt 

riktning. L3 berättar att i vissa förändringsprocesser får hen en kick av att gå in i situationen 

med inställningen, ”Nu ska vi göra det absolut bästa av si              v        ”. Att 

uppleva att man bidrar till någonting bra och att känna en lust i det man gör påverkar 

motivationen positivt. L3 berättar om att hen har behövt tagit jobbiga beslut men att få vara 

involverad och involvera andra tror hen påverkar motivationen i allra högsta grad. L3 

uttrycker sig på följande sätt angående detta ”J  j                     j        v  v        

                                                           ”.  

M4 berättar om att hens motivation stärks av utmaningar och att varje ny grej är en utmaning i 

sig i positivt bemärkelse. Att ha bra kollegor är något som M4 värdesätter och hen menar att 

de idag är ett väldigt bra team med olika kompetens som kompletterar varandra. Att få vara 

med och bestämma innebär mer kontroll och denna kontroll bidrar till en positiv inställning 

till saker och ting vilket, enligt M2, är ganska naturligt. Dock menar M2 att detta faller på sin 

orimlighet, ”A        j       v            b       ”. M2 säger att utan involvering så 
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upplever människor ingen kontroll och denna okontrollerade situationen ställer man sig allt 

som oftast emot.   

4.5 Motstånd  

M4 beskriver förändringar som nödvändigt då det är en naturlig utveckling. Hen säger att det 

kan vara oroväckande med förändringar men att hen, på ett personligt plan, tycker att det är 

spännande. M4 har inte upplevt motarbetande till förändringarna men hen har upplevt ett 

ifrågasättande. ”D       v   b  v           v      , v                            v       b   

       ” beskriver M4. M4 berättar att varje ny förändring som införs medför en osäkerhet då 

människor inte vet konkret innan vad som kommer att hända. Hen säger även att alla 

människor inte kan sympatisera med de förändringar som sker eller de beslut som tas. Även 

M1 beskriver en oro gällande förändringar men att hen känner sig trygg i sitt arbete och att 

andra inom organisationen upplever en större oro än M1 gjort.  

M2 beskriver reaktionen till förändringarna som både positiva och negativa. M2 beskriver 

detta på följande sätt: ”L                j                                        v        

   j                             b                           v                    ”. Alla 

människor är på sin vakt och ibland kan motivationen få sig en törn då det är mycket 

spekulationer och oro över vad som ska hända i och med förändringsprocesser. ”F       

bekymrade över att vår värld förändras och marknaden krymper. Det är mycket snack i 

              v                            v                  ” säger M2 i intervjun. M2 

berättar att människor är rädda om sina jobb på grund av den minskade marknaden men M2 

menar att människor i grund och botten är skeptiska till förändringar vilket kan medföra 

motstånd.  

L1 beskriver att alla medarbetar inte alltid är positivt inställda gentemot förändringar utan att 

förändringar kan skapa en oro samt medföra moment som kan innebära mer jobb för den 

berörde. Förändringar kan även medföra att det bekanta som individer känner igen och 

upplever sig vara bra på sätts åt sidan och då blir alla inte lika entusiastiska. L1 säger ”J   

tycker att man borde tänka smart. Man måste göra en förändring långsiktigt hållbar och inte 

b                           . D                        ”.  

L2 berättar om att företaget under de senaste året har stått inför en del nedskärningar samt att 

arbetare har flyttats runt inom organisationen. Dessa förändringar har, enligt L2, naturligtvis 

lett till funderingar över hur den egna rollen kommer att påverkas och hen förklarar det på 

följande sätt: ”H             b          v  v   t lite fundersamma. Många av oss har 
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        , v   b    v                    ? K      v      b                 v  ?”. L2 berättar 

att människor lägger in egna tolkningar direkt baserat på den information som finns och om 

informationen varit knapp så driver det igång rykten. Dock berättar L2 att hen inte upplevts 

några konflikter internt som ett resultat av dessa rykten.  

L3 tycker att det är mycket som sker just nu, både inom företaget och i samhället. På grund av 

dessa förändringar och medförande osäkerhet beskriver L3 situationen stundvis som ett 

energidränage där motivationen ibland minskar hos människor. L3 beskriver även att de 

senaste årets turbulenta situation har tröttat ut människor och att människorna inom 

organisationen, generellt sätt, verkar lite trött på förändringar. ”D            v              

förändringar och det är mycket spekulationer. Ett symtom på osäkerheten och otillräcklig 

            b                                   , v                 ?” säger L3. Detta 

pussel grundar sig i individuella erfarenheter på grund av att det är någonstans är mottagaren 

som tolkar informationen. L3 upplever att det är ganska högt i tak och att det är ganska hög 

belastning till att kunna ställa om och anpassa sig till snabba svängar som sker. ”D            

att det tar på krafterna och så. Det har ju varit stunder när jag ifrågasatt vad jag egentligen 

   ” berättar L3.  

5. Diskussion 
5.1 Identitet 

Den organisatoriska identiteten står som grund till individuellt meningsskapande och det sägs 

att detta meningsskapande påverkas av en kollektivistisk identitet (Brorström, 2010). Det 

resultat som intervjuerna uppvisat i denna studie tyder på att samtliga respondenter uppfattar 

företagets identitet som väldigt stark och att denna starka identitet påverkar dess arbete och 

det bidrar en stabil grund vid förändringsarbeten.  

 

Enligt befintlig teori är ledarskapet en betydelsefull faktor vid meningsskapande processer 

och detta via ledares meningsgivningsförmågor. De starka ledarna i denna undersökning 

beskrivs ha klara direktiv och det kan tänkas ha formats utifrån identiteten som råder i 

företaget. Vid förändringsarbeten är det, enligt Gioia & Thomas (2016), betydelsefullt vilken 

uppfattning ledarna har av företagsidentiteten då denna uppfattning bidrar till meningsgivande 

processer. Utifrån de resultat som framkommit upplevs de respondenter med 

ledarskapspositioner ha en positiv mening till företagets identitet. Även medarbetarna 

uttryckte denna positiva mening och detta kan indikera på att ledarnas uppfattning avspeglas i 
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de anställdas åsikter då ledarna och medarbetarna uttryckte sig likartat gällande 

företagsidentiteten.  

Genom en stark företagsidentitet kan en stark sammanhållning skapas och denna 

sammanhållning kan leda till gemensamma mål och värderingar inom organisationen vilket är 

betydelsefullt (Jönsson & Strannegård, 2012). En god sammanhållning och att arbeta 

tillsammans bör även ha en positiv inverkan på meningsskapandet. Weick (1995) beskriver att 

människor skapar mening baserat på hur man uppfattar sig själv och andra. Samtliga 

respondenter i denna studie nämner att organisationen betyder mycket för dem och att de är 

stolta över att jobba på företaget och detta indikerar på att företaget har en stark identitet med 

en djupt rotad kultur. Respondent L3 beskriver i intervjun att företaget, med dess identitet, 

gett hen väldigt mycket och att det är fantastiskt roligt att arbeta tillsammans och träffa 

mycket olika människor. Respondent M4 uttrycker sig i enlighet med L3 då hen beskriver i 

intervjun att det är spännande att arbeta på ett stort globalt företag av den anledning att det är 

spännande att träffa människor från olika kulturer. Den uppfattning respondenterna delar om 

företaget bildar en socialt konstruerad identitet och människor skapar mening genom denna 

identitet då de relaterar saker och ting utifrån andras meningsskapande och uppfattning om 

företagsidentiteten (Weick, 1995).    

Den känslomässiga faktorn och den starka företagsidentiteten kan kopplas ihop med Gioia & 

Thomas (2016) teori om att de anställdas tolkningar av de centrala, bestående och speciella 

faktorerna bidrar till företagsidentiteten och hur de anställda identifierar sig med den. Genom 

en stark identitet underlättas meningsskapande processer och det kan ses som att identiteten i 

sig meningsger, alltså underlättar identiteten andras tolkningar. Detta då resultatet i denna 

studie nästintill ses som en kollektivistisk åsikt i hur respondenterna upplever organisationen 

och att just identiteten har meningsgett då den präglat denna kollektiva uppfattning.  

 

5.2 Retrospektivt 

Weick (1995) menar att meningsskapande handlar om att föra samman intryck av något som 

redan skett och att forma en begriplig helhet utifrån detta. Det retrospektiva perspektivet kan 

exempelvis beskrivas av att respondenterna idag, några år efter flytten av företagets 

huvudkontor, beskriver händelsen som odramatisk med små medförande konsekvenser. Detta 

då händelsen är avslutad och att de berörda faktiskt fått känna av och upplevt förändringen 

och dess konsekvenser. Dock menar Brorström (2010) att en förståelse kan skapas trots att 

händelser ej har avslutats och hon menar att meningsskapande sker kontinuerligt. Detta 



 27 

påstående kan förklara varför så många människor, där och då, blev upprörda av beslutet om 

att flytta företagets huvudkontor och hur många beskrev händelsen för några år sedan som att 

organisationen ryckte hjärtat ur samhället som företaget grundades i. Å andra sidan kan det 

upplevas problematiskt att avgöra när en händelse är avslutad utan att det kanske snarare är 

beroende av vad människor reflekterar över. Detta likt Weick (1995) säger, att man endast 

kan förstå en händelse och ge den mening efter att man förklarat den i ord. Det kan tänkas att 

respondenterna inte reflekterat speciellt mycket på vad som skett inom organisationen förrän 

intervjuerna faktiskt genomfördes och därför, nu idag, kan beskriva vad som skett och att 

resultatet inte varit så påverkande som de först trott.  

Gioia & Thomas (2016) har i sina studier kommit fram till att organisatoriska förändringar 

kan medföra en förändrad företagsidentitet. Flytten av företagets huvudkontor upplevs inte ha 

påverkat företagsidentiteten utifrån denna studie och förklaringen till detta kan ligga i faktiska 

konsekvenser och inte tidigare spekulationer. Det kan tolkas som att det retrospektiva 

perspektivet och de verbala uttrycken visats genom en nutida reflektion av vad som faktiskt 

inträffat och inte vad medarbetarna trodde skulle ske. Genom att ha upplevt dessa händelser 

kan de berörda faktiskt skapa sig en mening och förståelse till vad som inträffat och därför 

beskriver respondenterna idag flytten som nästintill obetydlig för organisationens ändamål.  

5.3 Sociala relationer 

För att skapa mening är interaktionen mellan individer betydelsefull och denna interaktion 

påverkas av en ömsesidighet förståelse som ges uttryck verbalt (Weick, 1995). Språket är en 

betydelsefull faktor vid meningsskapande processer då kommunikation hjälper människor att 

bekräfta egna tankar utifrån andras upplevelser. L3 beskriver att människor ser saker i 

sammanhang och när man gör det så skapas ett värde vilket motiverar. Detta kan kopplas ihop 

med Weicks (1995) teori om att historier inom organisationer är betydelsefulla då de ökar 

förståelsen av kontexter vilket underlättar meningsskapande. 

Gioia & Chittipeddi (1991) menar att oro kan grunda sig i en tvetydighet och/eller osäkerhet. 

För att koppla detta till resultatet kan det tänkas att tvetydighet uppstår på grund av stora 

komplexa förändringar samt bristande kommunikativ information vilket, likt Weick (1995) 

beskriver, försvårar meningsskapande processer som ett resultat av bristfälligt språkbruk. 

Osäkerhet däremot uppstår då individer ej upplever någon möjlig förklaring och denna 

osäkerhet kan kopplas till resultatet där respondenterna beskriver hur många anställda ställer 

frågor likt ”V                       ?”. Här är de anställda inte medvetna om möjliga 
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utfall och därför blir osäkra till framtiden. Om osäkerhet och tvetydighet uppstår är det viktigt 

att de anställda får möjlighet att, trots detta, skapa mening. Detta verkar ha uppfyllts genom 

ledarnas förmåga att leda de anställda genom denna oro via positivitet, förmåga att lyssna 

samt tydliga förklaringar av mål och syfte. Detta kan visas genom exempelvis M1´s 

beskrivning om att kommunikationen gällande syfte och mål upplevs tydligare idag än 

tidigare och att antalet budskap blivit färre.  

Vid förändringsarbeten beskriver Canning & Found (2015) att det är viktigt att noga 

presentera, argumentera och beskriva syftet med förändringen för att få människor att skapa 

en positiv inställning och lättare acceptera förändringen. Vid just organisatoriska förändringar 

är det, enligt L1, ledarnas uppgift att hjälpa sina medarbetare att förstå syftet med 

förändringen samt få dem att gemensamt dela samma bild av mål och problem. Genom den 

medvetenhet exempelvis L1 besitter skapas förutsättningar till goda 

meningsgivningsförmågor. Att vara medveten om betydelsen av att alla medarbetare ska 

förstå syftet till förändringen underlättar medarbetares meningsskapande då ledaren kan ge 

stöd vid tolkningar. Dock så beskriver L2 däremot att möjligheten till att föra en dialog med 

högre nivåer som ”        ”. Detta är även något som M4 nämner, att kommunikationen varit 

tydlig men inte så detaljerad. Resultatet i denna undersökning tyder därför på att 

kommunikationen och språkets betydelse inom denna organisation varierar. Respondenterna 

säger att kommunikationen blivit tydligare idag men flertalet respondenter indikerar på att den 

kommunikation som kommer uppifrån i organisationen är knapp. Genom denna 

otillräcklighet kan därför svårigheter uppstå i meningsskapande processer.  

Trots bristfällig kommunikation så upplevs respondenterna acceptera de förändringsåtgärder 

som skett och därför bör det finnas en annan förklaring till hur de anställda skapar mening. 

Förmågan att kommunicera och informera är, enligt Jönsson och Strannegård (2012), två av 

de mest centrala och viktiga verktyg ledarskapet behöver men resultatet av denna studie visar 

på att kommunikationens innehåll inte upplevs vara så betydelsefullt som tidigare teorier 

hävdar. Vid förändringskommunikation är relationen och förtroendet mellan ledare och 

medarbetare av stor vikt då det, enligt Cepaite (2008), påverkar hur trovärdig 

kommunikationen anses vara i medarbetarnas ögon och detta kan tänkas vara en förklaring till 

acceptansen. Medarbetarna kanske förlitar sig på den som fattat beslutet och dennes motiv 

snarare än känner behov av en individuell förståelse och förklaring till åtgärden. Detta kan 

kopplas till Richardson & Dentons (1996), i enlighet med Cepaite (2008), teori, att många 

medarbetare värdesätter vem som förmedlar information snarare än informationens innehåll.  
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Enligt respondenterna upplevs de anställda ha ett större förtroende för VD2 än VD1 vilket kan 

tänkas innebära att de värdesätter VD2’s information mer än VD1. Detta förtroende verkar 

delvis baseras på respektive verkställande direktörs tidigare arbetsrelaterade erfarenheter men 

även hur de är som person och vilken typ av förändring de implementerade. Den 

kommunikationsstil som VD2 besitter är, enligt respondenterna, mer övergripande i 

förhållande till VD1 och saknar i mångt och mycket detaljerad information. Enligt 

Strannegård & Jönsson (2012) bör ledare vara varsam med att använda sig av allt för generell 

information då det ger medarbetarna större utrymme till att tolka informationen själv vilket i 

många fall resulterar i att de drar felaktiga slutsatser. Dock anser samtliga respondenter att 

kommunikationen, trots övergripande och kort information, är tydlig och tillräcklig vilket 

innebär att resultatet från denna studie motsäger detta påstående. En förklaring till detta kan 

tänkas vara VD2’s förtroende hos de anställda samt hens arbetsstil, att delegera ut arbetet 

nedåt och utåt i organisationen.  

Samtliga respondenter menar att kommunikationen som flödar inom organisationen idag har 

blivit mer lättförståeligt och begripligt, i samband med inträdet av VD2, än tidigare. Den 

interna kommunikationen sker mycket snabbare än tidigare vilket nödvändigtvis inte alltid 

behöver vara positivt utan det kan medföra en del negativa konsekvenser. I och med att 

informationen kommuniceras snabbare kan det bidra till att medarbetarna får mindre tid på sig 

att tolka informationen och detta kan därmed bidra till svårigheter i meningsskapande. Den 

tydlighet och begriplighet som skett i samband med inträdandet av VD2 bör ha blivit en 

konsekvens av ett mer positivt meningsgivande från ledningen. Detta på grund av ledningens 

förmåga att underlätta meningsskapande processer hos de anställda. Dock kan den 

tidsminimering inom kommunikationen, som L3 beskriver, skapa svårigheter för ledare att 

själva skapa mening vilket försvårar dess meningsgivande gentemot de anställda. Denna 

svårighet kan kopplas ihop med McKinley & Scherers (2000) teori om att ledare kan uppleva 

en form av förvirring och stress inför att implementera förändringar på grund av att ledare 

själva behöver skapa mening kring förändringen samtidigt som de ska meningsge.  

Trots att kommunikationsverktygen, enligt L3, har minskat på grund av större tidspress att 

kommunicera så verkar ändå alla respondenter uppleva kommunikationen som tydligare. 

Detta kan ses kontraproduktivt i den mening att knappa kommunikationsresurser bör minska 

meningsgivande processer vilket i sin tur försvårar meningsskapande. Detta då det empiriska 

materialet tyder på att respondenterna, trots försämrade resurser i form av tid, upplevs skapa 

mening och förståelse till de förändringar som sker. Med andra ord kan detta 
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meningsskapande tänkas ha en annan förklaring än just det kommunikativa som tidigare 

nämnda teorier betonar är viktigt. 

5.4 Medskapande 

Brorström (2010) menar att organisationer ofta väljer att förändra sig innan krav från 

omgivningen uppstår. De anpassar sig därför efter samhällets åsikter kring hur organisationer 

bör agera och utefter vad som anses vara legitimt. Brown (2001) beskriver hur organisationer 

når en legitim status i dess omgivning genom att betrakta sociala normer och värderingar. 

Utifrån resultatet av denna studie verkar det inte som att företaget, under alla omständigheter, 

beaktar de rådande samhällsuppfattningar som finns eftersom de valde att flytta 

huvudkontoret trots att starka negativa reaktioner uppstod till en början. Resultatet visar dock 

på att de anställda, några år efter flytten, verkar förstå meningen och syftet med förändringar 

och därmed accepterar den. Detta tyder på att organisationen har en stark identitet som 

kvarstår trots att de ej tillgodoser vad samhället tycker. Respondenterna nämner att det nog 

var en större fråga i samhället än i själva organisationen och en rimlig förklaring till varför 

organisationen kunde fatta detta beslut utan att beakta vad samhället anser kan vara på grund 

av dess redan starka företagsidentitet.  

Samhällets generella positiva syn på företagsidentiteten och den stolthet som råder i samhället 

gentemot företaget kan bidra till att människor lättare accepterar ”snedsteg” , detta från 

samhällets synvinkel. Alltså att den positiva inställningen överväger negativa åtgärder i 

samhällsenlig mening. Ytterligare en möjlig förklaringen till en acceptans, trots negativa 

reaktioner från samhället, kan vara företagets omfattning med en lång historia. Med detta 

menas att ett stort och globalt företag kanske inte kan beakta vad samhället anser är det bästa i 

alla avseenden utan att man snarare måste se till företagets bästa. Det vill säga att större 

organisationer kanske inte har samma behov av att nå den legitima statusen genom att 

tillfredsställa samhället utan det kanske snarare har nått en legitim status som är relativt 

bestående som ett resultat av tidigare händelser. Den negativa reaktion som uppstod i 

samband med flytten verkar dock i dagens läge, några år efter flytten, varken prägla 

organisationen eller samhället.  Att anpassa sig till samhällets åsikter kring hur organisationer 

bör agera anses vara en normativ handling och sker för att upprätthålla en kollektivistisk 

gemenskap. Detta görs för att kunna sätta sig in i andra människors position och på så sätt 

förstå hur andra agerar normativt (Engdahl & Larson, 2011).  
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Något som är intresseväckande i denna studie är att många respondenter gav svar i form av en 

kollektivistisk mening likt ”           v  ” eller ”        ”. Det intressanta med detta är 

att andras upplevelser och meningsskapande kan ge avtryck i individuella åsikter. Ett exempel 

på detta är M1’s beskrivning av att flytten i sig inte påverkade hen på ett personligt plan men 

att andra upplevde som att de ” y      j                  ”. Trots en upplevelse om att 

händelsen inte påverkat M1 så säger respondenten att det var tråkigt att förändringen skedde. 

Detta indikerar på att kollektivistiska åsikter sätter avtryck på individer och dess åsikter trots 

att dessa individer inte är direkt påverkade. Ytterligare en intressant reflektion utifrån den 

kollektivistiska talan och förmågan att tala åt andra är motivet. Om man talar i termer likt att 

andra sa eller vi tyckte så kanske det ger en mer nyanserad bild av den individuella 

upplevelsen. Genom att förhålla sig till andra skapas en normativ anpassning och detta sker 

för att upprätthålla en kollektivistisk gemenskap (Engdahl & Larsson, 2011). Det kan tänkas 

vara lättare att uttrycka en åsikt om man har kollektivet med sig och det kan tänkas att 

kollektivet påverkar den uttryckta individuella åsikten.   

5.5 Pågående händelser 

Enligt Weick (2000) sker det ett parallellt samspel mellan förändringar och meningsskapande 

då dessa två sker kontinuerligt. Söderberg (2003) menar att en och samma individ ibland kan 

inta rollen som både meningsskapare och meningsgivare och denna roll påverkar ofta ledare 

vid organisatoriska förändringar. L3 beskriver att det kan ta på krafterna att arbeta i ett företag 

som ständigt står inför stora förändringar som dessutom ska verkställas snabbt. Detta då det 

kan uppstå svårigheter när de som ledare inte har tid till att själva skapa sig mening kring en 

viss förändring samtidigt som de ska hjälpa andra att skapa mening. Många ledare måste 

acceptera att de inte har tillgång till all information och därmed inte har svar på alla frågor 

vilket kan försvåra meningsgivande processer. Enligt denna studie försöker ledarna 

kompensera dessa svårigheter med att finnas till för sina anställda för att kunna besvara frågor 

och funderingar.  Detta kan underlätta anställdas meningsskapande vilket bidrar till att de 

lättare accepterar förändringen vilket i sin tur minskar motstånd.  

Förändringar är ett varaktigt tillstånd organisationer befinner sig i och, enligt Ahrenfelt 

(2001), har människor en tendens att ha en negativ inställning gentemot dessa och detta är 

även något som M4 beskriver. Hen säger att människor i grund och botten är skeptiska 

gentemot förändringar och att de är rädda om sina jobb. En negativ inställning resulterar ofta i 

att förändringarna sker utan framgång som ett resultat av en motståndskraft (Ahrenfelt, 2001). 

Smollan (2011) beskriver att motstånd kan ge sig uttryck i form av passivitet och aktivitet. En 
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passiv reaktion gentemot de förändringar som skett under det senaste året går ej att urskilja 

utifrån denna studie men däremot går det att urskilja tendenser av en aktiv reaktion. Detta på 

grund av att respondenterna uttryckligen berättat om hur anställda uttryckt sin oro, i negativ 

mening, kring vad som kommer att hända. Exempelvis så berättar L3 om spekulationer på 

arbetsplatsen gentemot förändringarna och hen uttrycker sig att anställda verkar, generellt 

sätt, lite trött på förändringar och detta kan ses som en form av motstånd. Trots negativa 

reaktioner så visar denna studie på en liten eller nästintill obefintlig motståndskraft. 

Respondenterna berättar att de förändringar som skett har medfört förvirring om framtiden 

och att människor är bekymrade för hur förändringen kommer att påverka individerna. Denna 

oro kan i sin tur leda till att människor tappar motivationen och börjar spekulera i vad 

förändringen kommer innebära för dem i framtiden. Om det då inte finns tillräckligt med 

information så kan det resultera i att människor börjar fylla i tomrummen själva.  

Trots denna osäkerhet så berättar ingen av respondenterna om något motstånd som skett utan 

snarare så berättar de om en positivitet gentemot VD2 och hens förbättringsåtgärder. Huzell 

(2005) berättar om ett ledning/managementperspektiv och om ett motståndsperspektiv som 

innefattar en oro hos de anställda som grundar sig i att ledningen och de anställda inte ”         

      b  ”. Respondenterna beskriver denna oro men de berättar inte om någon direkt effekt 

i form av exempelvis konflikter vilket innebär att den teori Huzell (2005) beskriver, att det 

ständigt finns en pågående konflikt mellan ledningen och de anställda, inte går att bekräfta 

utifrån denna studie. Ett tryggt och tillförlitligt ledarskap, som respondenterna anser att VD2 

besitter, kan reducera eventuellt motstånd vilket även kan vara en förklaring till den minimala 

motståndskraft som upplevts.  

I och med den trovärdighet som VD2 har kan de anställda känna en trygghet i att de beslut 

som fattas är till de bättre trots att de kanske inte är medvetna om exakt innebörd. Även 

interna ledare, som exempelvis L3, verkar utstråla en trygghet och tillförlitlighet som 

påverkar de anställda. Hen låter sina anställda ta plats och på ett relativt fritt sätt utföra sina 

arbetsuppgifter. Detta bör minska motståndskraften då anställda ofta gör motstånd mot 

inskränkningar i självständighet och integritet. Genom att de anställda får påverka sitt arbete, 

trots organisatoriska förändringar, kan självständigheten upprätthållas. Ledares försök till att 

ge utrymme till de anställda kan ge en positiv mening i förändringsprocesser och detta 

utrymme kan skapa möjligheter för de anställda att skapa mening gentemot förändringen. 

Trots externa restriktioner, i form av VD2´s förändringsprocesser, ger de interna ledarna de 
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anställda fri möjlighet med stöd att förstå och skapa mening till de förändringar som sker trots 

att de inte kan påverka förändringen i sig. 

Meningsskapande är, som tidigare nämnt, en ständigt pågående process och detta på grund av 

att det inom organisationer ständigt sker händelser som medarbetarna, med hjälp av tidigare 

erfarenheter, försöker skapa mening kring. Då denna organisation genomgått många 

förändringar under en relativt kort tidsperiod så beskriver L1 att en del anställda, i samband 

med ytterligare förändringar, börjar skruva på sig direkt och tänker i stil med ”     j,         

               ” och denna inställning resulterar i att det blir ett motstånd hos de anställda att 

ens lyssna. Enligt Angelöw (1991) så blir människor ofta förändringströtta då det skett många 

misslyckade förändringar inom en organisation. Dock går detta att, till viss del, undvika 

genom att tydligt kommunicera korta och konkreta organisatoriska mål (Angelöw, 1991). 

Detta påstående överensstämmer med resultatet av denna studie då M1 beskriver i intervjun 

att organisatoriska förändringar bör kommuniceras och genomföras i små steg för att lyckas.  

Utifrån denna studie har vi svårt att urskilja traditionella teoretiska motståndsreaktioner utan 

snarare negativa inställningar som inte gett sig uttryck i någon specifik handling utan snarare 

en verbal oro. Denna verbala oro har inte artat sig i form av exempelvis att de anställda ställt 

sig på tvären gentemot ledningens förändring. Dock anses en verbal oro vara en 

motståndskraft enligt bland annat Smollan (2011) och Huzell (2005) men i detta fall verkar 

den individuella oron minska så snart de anställda fått känna på förändringen.  

5.6 Ledtrådar & Rimligt  

För att förstå en förändring och att skapa mening till denna söker människor ledtrådar vilka 

refereras till tidigare händelser (Brorström, 2010). Dessa ledtrådar används sedan för att 

kunna skapa mening och finna rimliga förklaringar till diverse situationer. Detta görs för att 

underlätta meningsskapande och Weick (1995) menar att organisationer kan informera sina 

medarbetare väl för att underlätta denna process. Dock innebär meningsskapande inom 

organisationer att ledarna ger medarbetarna all information för att underlätta deras 

meningsskapande processer. L3 beskriver i intervjun att många ledare måste acceptera att de 

inte alltid har tillgång till all information och därmed inte kan besvara alla frågor vilket kan 

försvåra meningsgivande processer. Weick (1995) menar dock att medarbetarna inte behöver 

all information för att kunna skapa mening utan endast tillräckligt med information för att de 

ska kunna skapa sig en förståelse till vad förändringen kommer innebära för dem. Detta 

påstående kan kopplas till resultatet i den mening att respondenterna beskriver att budskapen 
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har blivit färre vilket indikerar på knappare information. Individer behöver dock bara uppfatta 

en rimlighet med förändringen som är i enlighet med organisatoriska mål för att skapa ett 

syfte och arbeta effektivt med förändringen vilket kan ses som en förklaring till acceptansen 

gentemot den knappa informationen. Denna uppfattning är en individuell process och därför 

kan människor uppfatta organisatoriska åtgärder som mer eller mindre rimliga (Weick, 2005).  

Respondenten M1 beskriver i intervjun att hen anser att det är viktigt med tydliga budskap 

inom organisationen, så pass tydliga att vardera person inom företaget ska kunna förstå det. I 

det empiriska material som tagits fram i denna studie har det funnits meningsskiljaktigheter i 

hur väl ledning presenterat syftet med förändringen. Majoriteten av respondenterna upplevde 

ett tydligt syfte med bra argument och presentation av hur förändringen ska genomföras och 

medförande konsekvenser medan exempelvis M4 ansåg att informationen har varit tydlig men 

inte alltid varit tillräckligt detaljerad för att alla ska förstå. Denna brist i att informera på 

detaljnivå kan leda till tvetydighet och, enligt Weick (1995), uppstår tvetydighet då individer 

upplever exempelvis brist i tydlighet vilket har en negativ inverkan på meningsskapande. För 

att respektive person ska kunna förstå budskapet så bör informationen, enligt M1, 

kommuniceras på fler än ett sätt. Utifrån detta överensstämmer delar av det empiriska 

materialet med den teori som har studerats. Richardsson & Denton (1996) beskriver i enlighet 

med Cepaite (2008) att det, utöver kommunikation, är minst lika viktigt för medarbetarna att 

själva upptäcka att det pågår en förändring som det är för ledarna att informera om den. Detta 

då de anställda inom organisationen kan motiveras mer av att se att det verkligen sker 

någonting i samband med förändringen än att det inte alls märks av. Resultatet av denna 

studie stärker dessa teorier då det visade på att kommunikationen inte var så viktig som andra 

teorier hävdar.   

5.7 Motivation  

Gioia & Chittipeddi (1991) menar att det är betydelsefullt att vara en god ledare för att kunna 

skapa mening och motivera andra. De respondenter som besitter ledarpositioner beskriver sig 

själva som bland annat positiva och med en strävan att få sina medarbetare att ta plats. Det 

ledarskap som de bedriver innefattar, enligt dem själva, delegering, utveckling samt 

utmanande arbetsuppgifter. Detta är även någonting som medarbetarna själva upplever att 

ledarna försöker arbeta med och därmed tillfredsställs deras motivation. I intervjun med M4 

beskriver hen L3 som en mycket bra chef då hen involverar sina medarbetare och ger dem 

mycket utrymme till att utvecklas och ta sig ann nya utmaningar. Att pusha sina medarbetare 

och hjälpa dem utvecklas är även någonting som L2 motiveras av. Att medarbetare får 
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förtroende att till viss del ta eget ansvar och agera fritt främjar den personliga utvecklingen 

vilket, enligt Angelöw (1991) i enlighet med Jönsson & Strannegård (2012), har en positiv 

inverkan på motivationen. Att utmana och utveckla sina medarbetare är någonting som både 

L3 och L1 aktivt försöker arbeta med i sina positioner som ledare inom företaget. Samtliga 

respondenter bekräftar även att utmanande arbetsuppgifter är en av flera faktorer som 

motiverar dem. 

Ledarnas samt ledningens styrning upplevs, utifrån de resultat som framkommit, vara 

stödjande. Denna typ av ledarstil har en positiv inverkan på den inre motivationen då ledarna 

fungerar som ett stöd för de anställda istället för att kontrollera dem i deras arbete (Frey & 

Jegens, 2001). Utifrån detta bör därför inte de förändringar som skett inom organisationen, 

baserat på det resultat som framkommit, haft någon större negativ påverkan på de anställdas 

motivation. 

Delaktighet, tilltro, information, självförtroende och trygghet är, enligt Angelöw (1991), fem 

faktorer som är viktiga att beakta för att genomföra ett lyckat förändringsarbete. Detta då 

Angelöw (1991) beskriver att motivationen är förändringens motor och med hjälp av dessa 

faktorer kan man påverka människors förändringsvilja. Dessa faktorer upplevs tillgodoses 

utifrån det resultat som framkommit. Detta baserat på ledarnas vilja att få sina medarbetare att 

växa inom företaget på ett självständigt vis samt de anställdas uppfattning av delaktighet, 

trygghet samt en uppfattning av tydlig information om organisatoriska mål. Delaktighet kan 

stärkas genom L3s uttalande om hens beskrivning om att inkludering och involvering leder 

till ökad förståelse som i sin tur leder till ökad motivation. Dock berättar L3 om att det varit 

”si sådär” att föra en dialog med högre nivåer och detta påvisar att relationen mellan ledning 

och interna ledare varit begränsad och att interna ledares åsikter kanske inte alltid 

tillgodosetts. Utifrån detta upplevs delaktighet mellan medarbetare och ledare tillgodoses men 

mellan ledning och ledare upplevs den vara knapp. L1 säger att förändringar ska medföra en 

långsiktig hållbarhet och inte bara fokusera på här och nu och detta fokus ger inte L1 energi. 

Detta indikerar på att upplevelsen av trygghet kan tänkas försvinna i och med nutidsfokus 

snarare än framförhållningar. Även L2 beskriver en osäkerhet om framtiden med funderingar 

likt ”V                  ?” och ”       v      b                 v  ?”. Även detta tyder 

på en minskad trygghet.  

Samtliga ledare som intervjuas betonar vikten av att förstå att människor tar till sig saker på 

olika sätt vilket bör påverka deras meningsgivande. Genom detta skapas möjligheter för 
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ledaren att influera andra genom att påverka dess tolkningar och detta är, enligt Gioia & 

Chittipeddi (1991), betydelsefullt då det skapar entusiasm och motivation till förändringen. 

Det ligger i ledarskapets händer att underlätta andras definiering av en verklighet med en 

mening (Jönsson & Strannegård, 2012). 

 

6. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen till hur anställda skapar mening vid stora 

organisatoriska förändringar och hur ledare, med sitt meningsgivande, bidrar till 

meningsskapande. Slutsatserna visar att anställda accepterar organisatoriska förändringar med 

stöd av ett gott ledarskap och en stark företagsidentitet. Det starka och positiva ledarskapet 

som ger de anställda utrymme bidrar till en acceptans gentemot förändringen då de förlitar sig 

på att förändringsåtgärderna är till de bättre för organisationen trots att kanske inte alla 

instämmer på ett personligt plan. Den starka företagsidentiteten bidrar till ett förtroende och 

en stolthet som nästintill resulterar i en pliktskyldig acceptans gentemot organisatoriska mål 

och förändringar. Med detta menas att individer kanske inte personligen instämmer med det 

som sker i organisationen men att de accepterar förändringar på grund av att det är ett starkt 

och stabilt företag som står på en stadig grund, de tror på företaget och de tror på dess 

medarbetare och ledning.  

 

Baserat på denna studie kommer motståndskraften, genom denna tro och känslomässiga 

attityd mot företaget, att minska. Utifrån undersökningen har samtliga respondenter en form 

av känslomässig anknytning till företaget och vill därmed undvika motstånd och arbeta för 

organisatorisk framgång. Det empiriska materialet visar att kommunikation är viktigt för att 

de berörda ska få en förståelse till förändringen och utifrån detta skapa mening men empirin 

säger att kommunikation inte är så pass viktigt som tidigare teori hävdar. De anställda 

accepterar förändringar trots bristande kommunikation med kompensation av ett gott 

ledarskap och en stark företagsidentitet. Denna studie visar även på att motivationen hos de 

anställda inte är så starkt påverkat av organisatoriska förändringar. Vid de tillfällen där det 

sker en minskning i motivationen beror den snarare på Att det sker en förändring än Hur 

förändringen behandlats. Det har visats att reducerad motivation inte alltid är förknippat med 

en specifik åtgärd eller kontext utan det är snarare en naturlig vardaglig reaktion.  

Företagsidentiteten i det studerade företaget är stark och påverkar organisationsförändringar 

positivt då denna identitet hjälper dess anställda att skapa mening vid förändringsprocesser. 

Studien visar även att ledarskapet inom organisationen är starkt och att anställda skapar 
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mening kring ledningens förändringsåtgärder som ett resultat av en trovärdig VD och starka 

interna ledare. Det har visats att meningsskapande snarare är beroende av den interna trygghet 

som uppstått som ett resultat av en bra VD, en stark företagsidentitet och goda interna ledare 

som gör det möjligt för medarbetare att ta plats och utvecklas inom organisationen. Dessa 

faktorer har bidragit till en acceptans och en motivation i det vardagliga arbetet trots stora och 

omfattande förändringar. Utifrån detta kan studiens syfte besvaras, att anställda skapar 

mening vid stora förändringar genom starka ledares inflytanden samt en trygg och tillförlitlig 

företagsidentitet. Ledare, i det studerade fallföretaget, meningsger genom bland annat 

delegering och tydlig information vilket leder till ett ömsesidigt förtroende mellan 

medarbetare och ledare. Detta skapar möjligheter för ledarna att influera andras tolkningar 

vilket är betydelsefullt då det leder till ökad motivation och entusiasm. Det är trots allt 

ledarens ansvar att underlätta andras definiering av verkligheten och ge den mening. Utifrån 

detta kan studiens forskningsfrågor besvaras, meningsskapande utvecklas vid 

förändringsprocesser genom ett bra ledarskap och en stark företagsidentitet samt att ledare 

bidrar till meningsgivande genom en trygghet och genom att ge de anställda en möjlighet att 

växa på ett individuellt plan. 
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