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Bakgrund och problem: Ett problem som oftast uppstår  vid en organisationsförändring är att den 

möts av  motstånd. Motstånd kommer ofta från medarbetarna som inte förstår eller får tillräckligt 

med information om anledningen till förändringen. För att minska motståndet behöver ledningen 

strategier som ska kommuniceras effektivt till medarbetarna. 

 

Syftet:  Syftet med arbetet är att skapa förståelse och undersöka vilka strategier som är 

användbara  vid en förändringsprocess samt att förstå hur en ledare kan använda kommunikation 

som verktyg vid en förändringsprocess. Vidare är syftet att försöka applicera en teoretisk modell i 

praktiken. 

 

Metod: Studien är genomförd med en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer med 

fem ledare inom ett tillverkande företag. 

 

Slutsats: I fallföretaget var de positiva till förändringen och vi fann att fallföretaget använde 

anpassning och delaktighet som strategier vid planeringen inför förändringen. Vi tror att den 

positiva inställningen till förändringen i första hand beror på att ledningen kommunicerar mycket 

med sina medarbetare och att  det används mycket kommunikation som sker ansikte mot ansikte. 

Modellen som vi försökte applicera i praktiken innehöll vissa element som kan vara användbara i 

praktiken, men vissa delar går att utesluta dessutom behöver man inte använda den stegvis. 
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Background information: A problem that often occurs when an organizational change is to be 

implemented that it will meet resistance. Resistance often comes from employees who do not 

understand or have enough information about the reason for the change. To reduce resistance 

manager needs to communicate the strategies effectively to employees. 

Purpose: The purpose of the work is to create understanding and examine which strategies that are 

that are useful in a process of change and how a leader can use communication as a tool in a process 

of change. Furthermore, the purpose is to apply a theoretical model in practice. 

 Method: The study was conducted with a qualitative approach through semi-structured interviews 

with five leaders in a manufacturing company. 



Conclusion: We found that the people in the case company was very positive to the change and we found 

that they were using adaptation and participation as strategies for planning the change. We believe 

that the positive attitude to the change is primarily due to the communication that the leaders in the 

case company used and that they are using it frequently and because they do it face to face. The 

model that we tried to apply in practice included some elements that may be useful in practice, but 

some parts be ruled addition, you don’t have to it in stages. 
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1.  Inledning 

En organisation genomför större eller mindre förändring i sin verksamhet för att anpassa sitt arbete 

för att möta omvärldens utveckling. Gill (2002) hävdar att förändringar måste ha ett tydligt syfte 

samt planeras, organiseras och skötas väl. För att förändringen ska lyckas krävs en effektiv 

ledare.  Ledaren måste förstå vad förändringen innebär för att förmedla informationen vidare till 

sina anställda (Kitchen & Daly 2002). Ett problem som oftast uppstår vid organisationsförändring 

är motstånd oavsett om den är planerad eller inte (Elrod & Tippett 2002). Ledarna behöver ha olika 

strategi för att minska motståndet bland de anställda. 

1.1 Bakgrund 

I en organisationsförändring behövs ett tydligt ledarskap som förmedlar vart organisationen är på 

väg. Enligt Summerfield (2014) betyder ledarskap att göra saker bättre. Ledarna behöver veta 

varför det ska ske förändringar och hur organisationen ska lyckas (Kitchen & Daly 2002). Gill 

(2002) lyfter samtidigt fram att ett gott ledarskap ändå inte är en garanti för att förändringen ska 

bli som ledningen tänkt sig. Elrod och Tippett (2002) hävdar att oavsett om det är en planerad eller 

oplanerad förändring så finns det alltid ett motstånd att ta hänsyn till och att ett misslyckande kan 

bero på olika saker. Till exempel  dålig planering eller brist på resurser. Därför är det viktigt för 

ledarna att ställa sig frågor varför förändringsprocesser ofta misslyckas (Kitchen & Daly  2002). 

 

Forskarna Pollack och Pollack  (2014) gjorde en studie på ett företag i Australien, där de studerade 

hur Kotters åttastegsmodell användes vid en planerad förändring. De konstaterade att den 

visserligen var effektiv vid förändring, men också att den behövde anpassas något för att kunna 

passa det specifika företaget (Pollack & Pollack. 2014). Daneci Patrau (2011) menade att för att en 

förändring ska lyckas behöver ledarna kommunicera kontinuerligt och effektivt med medarbetarna 

för att tydliggöra varför det ska ske en förändring och vilka mål de vill uppnå. Spike och Lesser 

(1995) menar i sin tur att de företagen som har lyckas att genomföra en förändring har använt sig 

av tre strategierna så som delaktighet, anpassning och kommunikation.  De lyfter speciellt fram 

kommunikation som ett av de viktigare verktygen i förändringsprocessen eftersom den förklarar 

och förbereder människor för den kommande förändringen. 
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Kitchen och Daly (2002) lyfter i sin forskning fram,  att medarbetarna i samband med en 

organisationsförändring går från säkra rutinerna och systemen till en osäker framtid, fylld med både 

negativa och positiva konsekvenser.  Därför är det  viktigt att  ledarna uppvisar en positiv attityd 

till förändringen från allra första början inför de anställda. För att de  ska förstå hur förändringen 

kommer att bli. Det är också viktigt för ledarna att förmedla hur angeläget det är att förändringen 

sker, för att på så sätt minska motståndet bland de anställda. Utan strategier för förändring kan inte 

visionen bli verklighet (Gill 2002). Gill (2002) lyfter också fram att det finns en ny modell för 

ledning  under förändring som säger att en effektiv ledare ska ha en vision, sunda värderingar, 

strategi samt vara motiverande och inspirerande. Han fortsätter med att en framgångsrik ledare 

också ska ha en tydlig framtidsvision. Gill (2002) betonar också att en ledare utan vision och 

strategiskt tänkande kan vara vilseledande. Kitchen och Daly (2002) konstaterar slutligen att intern 

kommunikation är viktigt när det gäller genomförande  av en lyckad förändring i en organisation.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Varje organisation måste anpassa sig efter den utveckling som de befinner sig. För att en 

förändringsprocess ska lyckas behöver ledare se till att alla medarbetarna förstår syftet med 

förändringen och på det sättet minskar motståndet. Gill (2002) anser att det är ledarskapet som gör 

skillnaden.  Han menar också att en lyckad förändring kräver planering, tydliga ansvarsområde för 

de inblandande i förändringen och ett effektivt ledarskap. När en ledare eller ledning ska genomföra 

en förändring måste de alltid ta hänsyn till övriga anställda. De som påverkas mest av förändringen 

kan känna sig osäkra och obekväma eller ha en inneboende motvilja mot förändringar (Gill 2002; 

Henderson - Loney 1996). Det finns en risk att de utvecklar motstånd mot förändringen ledningen 

ska genomföra. Den ledare som ska leda en förändring behöver vara effektiv och positiv för att 

minska motståndet. 

 

För att genomföra en lyckad förändring och minimera motståndet behöver ledningen också 

strategier för att implementera förändringen Daneci Patrau (2011). De behöver också en metod för 

att förmedla anledningar och strategier för att förändringen ska bli framgångsrik och implementeras 

i företaget (Gill 2002). För att förmedla anledningarna till förändringen blir kommunikationen en 
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viktig strategisk faktor. Genom bra kommunikation  kan en ledare förklara vikten av förändringen 

och därmed reducera motståndet som kan uppkomma (Daneci Patrau 2011; Kitchen & Daly  2002; 

Spike & Lesser 1995). Studien kommer fokusera på ledningens agerande vid planeringen av en 

organisationsförändring. Det finns otaliga strategier som kan användas vid en förändringsprocess 

eftersom det oftast uppkommer problem när ledare vill göra en förändring i organisationen. Därmed 

finns det ett värde i att skriva om användbara strategier vid en förändringsprocess. Dels för att ge 

en utgångspunkt eller en plattform för att söka sig vidare och dels för att skapa förståelse om vad 

som är användbara verktyg vid en förändringsprocess.  Vi vill förstå vilka strategier en ledare kan 

använder och hur de kan göra för att förmedla det till de anställda. 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att skapa förståelse och undersöka vilka strategier som är användbara  vid en 

förändringsprocess samt att förstå hur en ledare kan använda kommunikation som verktyg vid en 

förändringsprocess. Vidare är syftet att försöka applicera en teoretisk modell i praktiken. 

1.4 Frågeställningar 

Vilka strategier kan användas när en ledare vill genomföra en förändring? 

Hur kan ledare använda kommunikation vid en förändringsprocess? 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att studera strategier inför en kommande förändringsprocess och kommer 

utgå från ett ledarperspektiv. Ytterligare avgränsning är att enbart studera kommunikation inför 

kommande förändringsprocess. Det är omöjligt att ta upp alla strategier som är användbara vid en 

förändring därmed kommer studien avgränsas till en teoretisk modell av strategi. 

2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen innehåller teorier om kommunikation och strategier eftersom studien 

inriktar sig på strategier och hur ledare kommunicerar strategierna till medarbetarna. Daneci- 
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Patrau (2011); Kitchen och Daly (2002); Rosendahl, Olaisen och Revang (2014)  hävdar att 

kommunikation är en viktig del när en ledare ska förmedla varför en förändring ska ske, hur 

förändringen ska förverkligas och hur det framtida målet med förändringen ser ut. Kotters åttastegs 

modell innehåller olika strategiska åtgärder för att minska de problem som kan uppkomma vid en 

organisationsförändring.   

2.1 Organisationsförändringar 

Organisationsförändringar tar sin början genom att en individ eller organisation presenterar olika 

aktiviteter som kommer ta organisationen från dagens tillstånd till ett annat önskat tillstånd i 

framtiden (Jacobsen & Thorsvik, 2014 s. 157f). Förändringen består av olika aktiviteter. Det kan 

vara att  företaget vill införa en ny teknik, nya mål eller strategier (Jacobsen & Thorsvik, 2014 s. 

157f). Det betyder att företaget vill ha nya sätt att genomföra de befintliga sysslorna eller att företag 

vill ändra på strukturen. Det vill säga hur arbetsuppgifter ska delas upp i företaget, hur företaget 

ska styras o.s.v. Organisationer kan göra förändringar i organisationskulturen genom att ändra vilka 

normer, värderingar och antagande som är aktuellt (Jacobsen & Thorsvik, 2014 s. 157f). Det kan 

också vara förändringar i organisationens demografi genom att anställa nya människor eller att 

människor slutar, förändringar i processer kan också förkomma så som kommunikation, beslut eller 

lärande (Jacobsen & Thorsvik, 2014 s. 157f). Elrod och Tippet (2002) beskriver att 

organisationsförändring oftast möts av motstånd, det spelar ingen roll om det är en planerad eller 

oplanerad förändring. 

 

Kotters (1996) åttastegs modell utgår från att de anställda känner motstånd mot förändringen. Den 

beskriver problem och fel en ledare kan uppleva och göra vid en organisationsförändring. Kotters 

(1996) fjärde steg ta upp att kommunikationen är  en viktig del för att förmedla en vision om 

förändringen till medarbetarna.. Kommunikation är inte bara viktigt för att förmedla en vision. 

Kommunikationen är också viktig att använda i en förändringensprocess eftersom en fungerande 

kommunikation ligger till grund för förståelse mellan ledare och anställd i en organisation.  

2.2 Kommunikation i förändringsprocess 
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Som tidigare nämnts är kommunikation en viktig del i en organisation och särskilt i en förändring 

när det är vanligt att det uppstår motstånd (Rosendahl, Olaisen & Revang 2014). I detta arbete 

kommer ordet direkt kommunikation likställs som kommunikation ansikte mot ansikte. Daneci-

Patrau (2011) menar att kontinuerlig kommunikation är viktig då det är lättare att minska 

missförstånd och därmed ge upphov till en bättre förståelse, det skapas förtroende mellan chefer 

och medarbetarna. Daneci-Patrau  (2011) lyfter fram tre huvudkategorier för kommunikation: 

skriftliga, verbala och elektroniska. I den skriftliga kommunikationen ingår bland annat broschyrer 

och utskick. För att reducera missförstånd är den skriftliga kommunikationen att föredra och på så 

vis minska missuppfattningarna mellan sändare och mottagare (Daneci-Patrau 2011). Men enligt 

Jacobsen och Thorsvik, (2014, s. 262f) är den muntliga kommunikationen (ansikte mot ansikte) 

den bästa metoden om budskapet är komplex och lätt kan missuppfattas. Eftersom det ger bättre 

möjligheter för att få mer riklig information och även få en reaktion direkt på informationen, om 

kommunikationen sker muntligt (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 262f). 

 

Daneci-Patrau  (2011) anser att en fördel med skriftlig information är att den kan läsas av läsaren i 

sitt eget tempo. Det gäller till exempel viktiga meddelanden i lönekuvert eller den information på 

anslagstavla som vänder sig till  alla anställda. Daneci-Patrau  (2011) menar också att en skriftlig 

kommunikation kan vara tryckt information i olika format som kan innehålla mindre detaljerad 

information. Till exempel arbetstagarens handbok, anställningsavtal detta gör att dokumenten blir 

viktiga i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Sådan information kan innehålla rutiner 

för sjukdom, frånvaro, grundläggande villkor för anställningsavtal, arbetsrutiner mm. 

 

Den verbala kommunikationen är det vanligast förekommande kommunikationen i arbetslivet 

enligt Daneci-Patrau (2011). Den mest frekventa kommunikationsformen är informationsmöten 

(driftsmöte), en metod där ledningen kommunicerar med de anställda i form av möten  för att 

uppmärksamma vissa frågor och där ledningens huvudsakliga syfte är att presentera eller att 

övertyga snarare än att rådfråga (Daneci-Patrau 2011).  Daneci-Patrau (2011) beskriver att i 

elektronisk kommunikation ingår satellitkommunikation, användning av datorer och att det blir 

mer och mer vanligt att använda datorer, det används också TV för att skicka ut information men 

detta kan upplevas som att informationen bara går från det ena hållet och att man bara tar emot 

information men inte har någon möjligheter att  svara direkt på den. Daneci-Patrau (2011) anger 
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inte vilken bransch undersökningen utgår ifrån och inte heller vilken geografisk plats studien är 

utförd på. Det kan leda till att den är svår att applicera på andra studier eftersom läsaren inte vet i 

vilken kontext studien är genomförd. Men studien är ändå aktuell eftersom den lyfter olika sätt att 

kommunicera.  

 

Enligt  Rosendahl, Olaisen och Revang (2014) är kommunikation en av de viktig del i företaget 

och kan spela en viktig roll under förändringsarbeten. Kommunikation är betydande i ett företag i 

och med att den reducerar missförstånd och kan ge en hög motivation till anställda Daneci-Patrau 

(2011). Den spelar också en viktig roll för hela organisationen för att den ger inblick på vad som 

kommer att hända (Rosendahl, Olaisen & Revang 2014). Rosendahl, Olaisen och Revang (2014) 

konstaterar att just kommunikationen har en viktig strategisk funktion i förändringsprocessen när 

den tidigt ger den nödvändiga informationen om organisationsförändringen till de individerna som 

berörs av den. Öppenhet och ärlighet skapar förtroende enligt Rosendahl, Olaisen och Revang 

(2014). 

 

Lindkvist, Bakka & Fivedsdal (2014) beskriver en kommunikationsmodell som bygger på tre 

element: sändare, budskap/ meddelande och mottagare. 

 

Figur 1. Kommunikationsmodell 1.(Lindkvist, Bakka &Fivelsdal, 2014, s. 170) 

 

Modellen visar hur kommunikation går till. Första steget visar hur sändare överför budskap till 

mottagare. Sändaren ska tänka på vad hen vill förmedla vidare. Ibland tar sändaren för givet att 

mottagaren direkt ska förstå vad sändare vill med sitt budskap, speciellt om mottagaren känner 

sändaren. Dock är det inte säkert att sändarens budskap kan tolkas direkt. Här är det viktigt att 

sändaren väljer det språk som mottagare kan förstå. Det kallas inkodning, att mottagare får 

meddelandet på ett sådant sätt så den förstår meddelandet. Steg två är budskapet och det kan föras 

vidare genom olika kommunikationskanaler, antingen öga mot öga, via telefon, e-post, fotografi, 
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inslag i TV mm. Det sista steget i modellen är att mottagaren tolkar sitt meddelande, det kallas 

avkodning (Lindkvist, Bakka & Fivedsdal. 2014 s. 170, ). 

 

I kommunikationen kan det uppstå hinder när ledningen ska kommunicera med sina anställda 

(Robbins & Judge 2012, s.169). Robbins och Judge (2012, s.169) beskriver olika hinder som ofta 

kan störa en effektiv kommunikation och det gör att kommunikationen kan bli fördröjd eller 

förvrängd. Dessa hinder är: filtering, selektiv perception, informationsöverflöd, känslor, tystnad 

och tvivel. Med filtrering menas att hur en avsändare medveten kan hantera information så att det 

blir positiv för mottagaren  (Robbins & Judge, 2012 s. 170, ). Filtrering finns oftast i rangordnade 

organisationer med vertikal styrning, filtrering syns där det finns hierarki  (Robbins & Judge, 2012 

s. 170, ). De element som bidrar till filtrering är till exempel den anställdes rädsla att informera om 

dåliga nyheter till chefen. Eller när viljan att tillfredsställa cheferna kan göra att de anställda bara 

förmedlar vad de tror ska göra chefen glad eller vad hen vill höra, då snedvrids kommunikation 

uppåt (Robbins & Judge,  2012 s. 170). 

 

Selektiv perception handlar om att mottagaren ta in den information som hen vill ha eller höra, det 

kan baseras på sina behov, motivation, erfarenhet osv, det bror alltså på mottagarens personligheter. 

Mottagaren gör avkodning på den information som hen sedan tolkar till sin fördel (Robbins & 

Judge, 2012 s. 169). Med informationsöverflöd menas att en individ får så mycket information att 

mängden av uppgifter inte går att hantera. En individ kan helt enkelt inte ta emot och processa hur 

mycket information som helst (Robbins & Judge,  2012 s. 170). Varje individ har en begränsning 

för hur mycket information den personen kan ta till sig, passeras den gränsen så blir det 

informationsöverflöd och då kan inte individen hantera information.  Detta gäller också 

organisationer, även de har svårt att hantera för mycket information (Robbins & Judge, 2012, 

s.170). När de inte kan ta in all information börjar de istället sortera ut delar som de vill höra och 

ignorera eller strunta i den övriga informationen som de inte vill höra. Mängden av information 

blir ett hinder för kommunikationen. Kommunikationen blir inte som man hade tänkte sig att den 

blir varken effektiv eller till någon hjälp (Robbins & Judge, 2012, s.170). Individens olika känslor 

kan också vara ett hinder som påverkar hur effektiv kommunikationen blir: information tas emot 

och kan bearbetas beroende på hur man mår. Känslor kan skapa hinder för en effektiv 
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kommunikation eftersom en individ kan ha olika känslor som påverkar tolkning av den information 

som mottagaren får (Robbins & Judge, 2012, s. 170).  

 

Vid en förändring behöver ledarna ha strategier för hur de ska få med medarbetarna i 

förändringsprocessen. Spike och Lesser (1995) nämner i sin forskning att några strategier kan vara 

kommunikation, delaktighet och anpassning. Det har redan fastställts att kommunkationen är viktig 

för förändringsprocessen. Kommunikationen är inte som en strategi utan som ett verktyg för 

ledarna som de kan använda för att överföra information till medarbetarna men även för att få 

tillbaka information från medarbetarna. Ytterligare strategier inför en förändringsprocess är Kotters 

(1996) åttastegs modell som är en stegvis modell för hur ledarna ska tänka och agera inför en 

förändringsprocess. 

2.3 Organisationsstrategi 

Strategi är ett gammalt begrepp som har sitt ursprung i det grekiska ordet ”strategia” som betyder 

fältherrekonst på svenska. Strategi används mycket när det gäller organisatorisk faktor så som hur 

produktionen ska effektiviseras och hur lönsamheten ska ökas? När allting utvecklas i allt snabbare 

takt måste ledaren och ledningen hantera de frågorna (Lindqvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s. 253). 

Det ställs mycket krav på de organisationer som finns på marknaden. Organisationer strävar efter 

att använda framgångsrika strategier för att planera inför framtiden och att kunna anpassa sig till 

den marknad som de befinner sig på (Lindkvist, Bakka & Fivedsdal, 2014 s, 253f.). För att 

organisationer ska utveckla strategier krävs det olika förutsättningar så som öppenhet och 

tolkningsförmåga och detta innebär att det ska finnas information om det nuvarande objektet  och 

dennes framtida förbättring. Informationen ska kunna vara lätt tolkad, målen kan brytas ner till 

delmål, de ska finnas kapital, kunskap och personalresurser mm (Lindkvist, Bakka & Fivedsdal 

2014, s. 255). 

2.3.1 Kotters åttastegs modell 

Att genomföra en förändring är svårt och det finns många anledningar till att förändringen inte blir 

som ledningen tänkt sig från början (Kotter, 1996 s. 35ff). Kotter (1996 s. 20) konstaterar att den 

som vill göra en lyckad förändring måste inse att det finns många anledningar till att en förändring 

inte går som planerat. Då en förändringsprocess är komplicerad är det viktigt att ledningen är 
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medveten om vilka problem som kan uppkomma. Därmed behöver ledningen använda strategier 

för att undvika problem som är kopplade till en förändringsprocess. Genom att använda Kotters 

(1996) modell som strategi finns det möjlighet för företag som står inför en stor förändring att 

minska risken för problem som kan uppstå vid en förändringsprocess (Pollack & Pollack 2014) . 

 

Kotter (1996) designade en åttastegsmodell som bygger på de åtta vanligaste problemen som 

uppkommer före, under och efter en förändring. I de första fyra stegen är tanken att gamla mönster, 

rutiner och tankesätt ska brytas och i de sista fyra stegen ska de nya mönstren, rutinerna och 

tankesätten införas i organisationen. För att få en överblick över Kotters åttastegs modell så 

presenteras hela modellen här nedan. Dock kommer bara de första fyra stegen att användas i senare 

dela av studien eftersom de stegen är inriktade på planeringen inför en organisationsförändring. 

2.3.1.1 Skapa känsla av brådska och nödvändighet 

Det första och största problemet uppstår, enligt Kotter (1996, s. 4), när ledningen försöker 

genomföra förändringen så fort som möjligt utan att ta hänsyn till övriga medarbetare. Det 

viktigaste för ledningen är att skapa en känsla av brådska (Kotter 1996, s. 4). Något Spike och 

Lesser (1995) också beskriver i sin forskning, de menar att ledarna behöver skapa den nödvändiga 

förståelsen för varför förändringen är viktig. Genom att ledningen inte informerar övrig personal 

om värdet av förändringen och inte låter medarbetarna bli delaktiga i processen skapar man det 

största problemet vid en organisationsförändring - att medarbetarna inte förstår anledningen till 

förändringen (Kotter 1996, s. 4f). Spike och Lesser (1995) menar att delaktighet är en viktig strategi 

vid en förändring eftersom ledarna ger medarbetarna möjlighet att påverka sin framtida 

arbetssituation. Viken gör att medarbetarna förstår varför ledningen vill genomföra en förändring 

(Kotter 1996, s.4f)  Kitchen och Daly (2002) tar upp i sin forskning att ledarna måste hjälpa och 

guida de arbetare som kommer jobba i processen för att underlätta genomförandet av förändringen. 

 

Enligt Kotter (1996) är det viktigt att medarbetarna förstår anledningen till förändringen och att de 

får känslan av att det brådskar för att förändringen ska falla väl ut. Om ledningen hyser alltför stor 

tilltro på sin egen kraft, att kunna tvinga igenom förändringen utan att medarbetarna har accepterat 

den, kommer medarbetarna inte jobba för förändringen (Kotter 1996, s. 5). Dessutom finns det risk 

att ledningen förringar medarbetarnas behov av trygghet och förstår inte att många tycker det är 

bättre att ha det som det är, eftersom  att en förändring kan kännas skrämmande eller att man känner 
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sorg för att något går förlorat (Kotter 1996, s. 5; Jacobsen och Thorsvik 2014 s. 363f; Henderson - 

Loney 1996). 

 

Utan medarbetarnas acceptans kommer förändringen ta längre tid då de inte fått någon anledning 

till att jobba för förändringen. Därmed kommer de inte engagera sig för att förändringen ska 

genomföras (Bruzelius & Skärvad 2011 s. 178; Kitchen & Daly 2002; Kotter 1996, s. 5). För att 

lösa dessa problem måste ledning skapa en känsla av brådska, att förändringen är nödvändig för 

företagets överlevnad (Kotter 1996, s. 4). Genom bra kommunikation med sina medarbetare kan 

ledningen få medarbetarna att förstå skälen som ligger bakom den kommande förändringen och 

varför det är viktigt att genomföra förändringen (Daneci Patrau 2011; Kitchen & Daly (2002); 

Kotter 1996, s. 5). Om ledningen misslyckas med att skapa känslan av brådska hos sina 

medarbetare kommer det inte bara leda till att medarbetarna blir oengagerade inför förändringen 

utan även leda till att det blir svårare att bilda en stark grupp som leder förändringen (Kotter 1996, 

s.36). Kotter (1996, s. 43) anser att ledningen behöver använda sig av ganska tuffa åtgärder för att 

skapa känslan av brådska och beskriver även några olika strategier att använda. Till exempel kan 

ledningen höja olika delmål så de blir omöjliga att uppnå. På så sätt skapar ledningen en förståelse 

för att det sättet man jobbar på inte är tillräckligt bra (Kotter 1996, s. 44). Eller så tvingar ledningen 

de anställda att regelbundet prata med missnöjda kunder och aktieägare (Kotter 1996, s. 44). 

Oavsett vilken strategi de väljer att använda så är syftet att de anställda ska förstå varför förändring 

är nödvändig och att förändringen behöver ske nu (Kotter 1996, s. 42f).  

2.3.1.2 Bilda en grupp som leder förändring 

Problem nummer två uppkommer när ledningen inte skapar ett starkt lag för att genomföra 

förändringen (Kotter 1996, s 5). Det måste vara flera i företaget som anser att förändringen är 

positiv och dessa ska tillsammans bilda ett starkt och enstämmigt lag. En person, oavsett hur driven 

och engagerad den människan är, så har den personen inte alla de egenskaper som en bra 

gruppsammansättning har (Kotter 1996, s. 6). Lines (2007) menar att olika ledare använder olika 

taktiker för att genomföra en förändring. Därmed stödjer Lines (2007) Kotters (1996) antagande 

som säger att en förändringsprocess behöver en grupp med ledare som besitter olika egenskaper. 

Kotter (1996, s. 6, 57) menar att de egenskaperna som gruppen måste besitta är till exempel att 

personer ska ha formella titlar i företaget (exempelvis VD, områdeschef, produktionschef m.fl). 

Genom att ha med viktiga personer från olika delar och hierarkier av företaget i gruppen minimeras 
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risken att de som lämnas utanför gruppen inte har eller får tillräckligt med styrka för att hindra 

framstegen i förändringen (Kotter 1996, s. 57; Lines 2007).  

 

Gruppmedlemmarna måste ha en bra förmåga att leda och de får gärna vara vana ledare (Kotter 

1996, s. 57), dessutom är det viktigt att gruppen har en gemensam agenda, att de jobbar mot samma 

mål och inger en känsla av styrka och effektivitet för övriga medarbetare på företaget. Gruppen 

måste ha sakkunniga personer som innehar relevant kunskap för uppgiften så att de fattar 

välbetänkta och rationella beslut (Kotter 1996, s. 6). Enligt Lines (2007) är det också bra att 

använda kunniga ledare eftersom de tar tillvara organisationens intresse och de kan skapa en 

plattform för kompetens som underlättar förändringsprocessen. Till sist behöver gruppens 

medlemmar ha ett bra rykte och en bra relation till övriga medarbetare, då blir gruppen trovärdig, 

vilket till viss del underlättar förändringsarbetet (Kotter 1996, s. 6). Företag som sällan gör 

förändringar eller som inte jobbar i lag underskattar oftast vikten av en stark grupp som kan leda 

förändringen och förändringen blir svår att genomföra. Kotter (1996, s. 21f) anser att det är av 

största vikt att den som ska genomföra förändringen sätter ihop en grupp som besitter de egenskaper 

som är viktiga att ha i en bra gruppsammansättning eftersom det kommer underlätta arbetet med 

förändringen. 

2.3.1.3 Utveckla en vision 

Det tredje problemet uppstår när ledningen inte lyckas förmedla en rak, enkel och klar vision till 

sina medarbetare (Kotter 1996, s. 8; Orey 2011). En bra vision ska säga vart företaget är på väg 

och guida alla medarbetare mot målet med förändringen (Kotter 1996, s. 68f). Om medarbetarna 

vet vart de är på väg så är det lättare för dem att jobba mot målet som är uppsatt, även om det 

innebär en större förändring. 

 

Kotter (1996, s. 67) presenterar en målande och bra beskrivning av olika sätt att handla vid en 

förändring. Olika sätt att handla ger också olika konsekvenser för hur de anställd hanterar och 

reagerar på en förändring. Föreställ dig att tre olika grupper, med lika många individer i varje 

grupp, som sitter på en och samma uteservering och äter lunch när ett regnoväder närmar sig. I 

grupp ett reser sig en person och säger “alla, ställer sig upp och följer med mig”. Detta sätt att leda 

en förändring kallar Kotter (1996, s. 68) för auktoritärt befallande. Inte ens i det här enkla fallet 

kommer ledaren få med sig alla till trädet när hen befaller dem att följa med och i en mer komplex 
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situation kommer detta befallande sätt fungera ännu sämre. Människor kan ge sken av att lyssna 

och ändå göra tvärtemot och försöka motverka förändringen eller totalt ignorera ledaren. 

 

I grupp två säger någon att “vi måste nog flytta på oss, här är planen. Vi ställer oss upp, går 

tillsammans mot trädet där borta. Se till att inte gå för nära varandra, spring inte, lämna inte era 

personliga saker etc”. Detta sätt kallar han för mikroledarskap, här försöker ledaren komma runt 

problemet genom att ge en detaljerad bild av vad som ska hända (Kotter 1996, s. 68). Om strategin 

innehåller alltför många komponenter blir den svår att ta till sig (Kotter 1996, s 8). En del av 

motståndet kommer antagligen att försvinna men människorna kommer fortfarande att se hinder 

eftersom de inte förstår eller hänger med på alla detaljer. 

 

I den tredje gruppen säger någon “det kommer att börja regna, ska vi gå över till det stora trädet 

där borta? Då slipper vi bli blöta och eftersom det är ett äppelträd så kan vi få oss varsitt äpple efter 

lunchen” (Kotter 1996, s. 67). Det tredje sättet kallar han för vision, personen i den tredje 

gruppen  målar upp en lättförståelig bild av varför man behöver bryta upp och istället sätta sig 

under trädet. Det alternativet kommer att få större genomslagskraft än de andra två eftersom de 

flesta förstår varför de behöver flytta på sig – och vad de kan vinna på det (Kotter 1996, s. 68). 

 

Vid utformandet av en vision så är tumregeln på fem minuter ett bra riktmärke. Går visionen att 

förklara för någon annan på maximalt fem minuter och de förstår vad du menar och tycker det 

verkar intressant då är du på rätt väg och då blir lätt att förstå och ta till sig visionen för 

medarbetarna (Kotter 1996 s. 8). Orey (2011) stödjer Kotters (1996) påståenden, hon menar att en 

vision ska vara lättförståelig, tydlig och enkel. Eftersom om visionen är lättförståelig så blir det 

lättare för andra att ta visionen till sig och arbeta för det gemensamma målet. Även Karen och 

Karen (2010) stödjer Kotter (1996) att visionen bör vara tydlig och lättförståelig för de som berörs 

av visionens budskap. För att lösa problem tre måste ledningen först sätta sig ner och utveckla en 

bra vision för att sedan utveckla en plan som kan användas för att uppnå visionen. De behöver 

överväga vilken bild som visionen ska ge. Bilden ska vara önskvärd och det ska kännas som om 

det är möjligt att komma dit – dessutom måste den var tydlig, enkel och lätt att förklara (Karen & 

Karen 2010; Kotter 1996; Orey 211). 

2.3.1.4. Kommunicera visionen 
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Det fjärde problemet uppstår om ledningen inte kommunicerar ut visionen. Oavsett hur bra 

visionen är kommer medarbetarna inte att förstå den om de inte får den förklarad för sig (Orey 

2011). Kommunicerar ledningen för lite så kommer budskapet om visionen inte förstås och inte 

heller tas emot på rätt sätt (Kotter 1996, s. 9). Samma sak om det bara är en chef som kommunicerar 

ut budskapet medan de andra cheferna och ledarna är tysta. Det skapar ingen känsla av enighet och 

det blir svårt för medarbetarna att förstå syftet med förändringen (Kotter 1996, s. 9). Här spelar det 

då ingen roll hur mycket tid den ensamma chefen lägger på att kommunicera ut budskapet, det 

kommer ändå inte accepteras av medarbetarna (Kotter 1996, s. 85ff).  

 

För att förmedla visionen ska ledaren hålla det enkelt då rak och enkel kommunikation är lättare 

att uppfatta för de flesta (Kotter 1996, s. 89; Orey 2011). Att använda metaforer, bilder och 

paralleller är en bra idé eftersom de som får visionen förklarad för sig då får något att hänga upp 

visionen på och får lättare att minnas den (Orey 2011). För att få andra att minnas visionen behöver 

man repetera den ofta och även använda många olika forum, exempelvis möten, affischer, PM m.m 

(Kotter 1996, s. 93; Orey 2011). En ledare behöver också föregå med gott exempel. Om hen säger 

en sak men gör en annan så kommer den personen uppfattas som inkonsekvent (Kotter 1996, s. 10; 

Orey 2011). Därmed behöver en ledare tänka på hur hen beter sig i specifika situationer för att 

undvika att betraktas som inkonsekvent  (Kotter 1996, s. 97). Även här stödjer Orey (2011) Kotters 

(1996) teori, om det i en organisation är viktigt med kostnadsminskningar så bör ledningen inte 

genomföra en dyr, omfattande och lyxig renovering av Vd:ns kontor. Eftersom ledningen då inte 

följer sina egna direktiv och uppfattas därmed som inkonsekventa.   

2.3.1.5 Eliminera hinder 

Det femte problemet uppstår när medarbetarna känner att det finns stora hinder för att genomföra 

förändringen (Kotter, s.10f). Även om de första fyra stegen har varit lyckade kan det ändå finnas 

de som ser hinder med förändringen och som känner en uppgivenhet inför omställningen. Ibland 

sitter hindret i huvudet och då behöver ledaren övertyga medarbetarna om att hindret inte finns. 

Dock finns det många fall där hindren är verkliga till exempel att strukturerna i ett företag är hård 

och svåra att bryta (Kotter 1996, s.103f). 

2.3.1.6. Skapa kortsiktiga mål i förändringen 
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Det sjätte problemet uppstår när medarbetarna jobbar för förändringen men inte ser något resultat 

av sina ansträngningar. En stor förändring tar tid och för att medarbetarna ska orka fortsätta jobba 

för förändringen behöver ledningen skapa delmål så medarbetarna känner att de åstadkommer 

något (Kotter 1996, s. 11). Ett delmål skapar känslan av att de uppnått något och att de närmar sig 

förändringens slut. Det sätter också en viss press på medarbetarna att prestera och därmed kan den 

viktiga känslan av brådska behållas (Kotter 1996, s. 127). Det är också viktigt att medarbetarna får 

möjlighet att fira det uppnådda delmålet vilket ytterligare ökar den positiva känslan (Kotter 1996, 

s. 11). Delmålen behöver sättas med tidsintervaller på mellan sex till arton månader beroende på 

storleken på avdelningen eller företaget för att de ska fungera effektivt (Kotter 1996, s. 120). Ett 

bra delmål behöver vara synligt och attraktivt för att medarbetarna ska vilja jobba mot målet, det 

ska vara entydigt så det inte missuppfattas och det måste vara relaterat till förändringsarbetet 

(Kotter 1996, s. 121f). 

2.3.1.7 Fortsätta jobba för förändringen så blir en del av organisationen 

Det sjunde problemet uppstår när ledningen och medarbetarna tar ut segern i förskott innan 

förändringen har sjunkit in. När något nytt har införts är det känsligt och det behöver tid att 

stabiliseras annars är det risk att hela eller delar av förändringen går tillbaka (Kotter 1996, s. 12f). 

Därmed behöver både ledningen och medarbetarna fortsätta jobba för förändringen och ge den tid 

det behövs för att den ska sjunka ner i organisationen och bli en permanent del av företaget (Kotter 

1996, s. 13). 

2.3.1.8 Förankra förändringen i strukturen och företagskulturen 

Det sista problemet kommer ur att ledningen inte förankrar förändringen i företagskulturen. En 

förändring fastnar i företagskulturen först när medarbetarna kommer till den punkten att de känner 

att, det är så här vi jobbar på detta företag (Kotter 1996, s. 14). 

 

Day och Atkinson (2004) menar att det finns ett stort problem med Kotters (1996) åttastegs modell 

eftersom stegen bygger på varandra där steg ett ska följas av steg två och så vidare. För att uppnå 

en lyckad förändring måste stegen uppnås i rätt ordning enligt Kotter (1996 s. 23f). Även Pollack 

och Pollack (2014) menar att stegen inte måste komma i den ordningen som Kotter (1996) har 

rangordnat dem för att genomför en lyckad förändring. Pollack och Pollack (2014) menar också, i 

motsats till Kotter (1996), att stegen har olika stor betydelse beroende på hur företaget och 
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förändringen ser ut. Appelbaum, Habashy, Malo och Shafiq (2012) stödjer till viss del Pollack och 

Pollack eftersom de skriver att alla stegen inte behöver användas vid en förändringsprocess. Men 

de menar också att alla stegen är mer eller mindre aktuella idag även om användningen av dem inte 

behöver ske stegvis. Dock är det viktigt att beakta att Kotters (1996) modell utgår från att det finns 

motstånd mot en förändring från första början. Dock finns det ingen lag som säger att medarbetare 

och chefer måste känna ett motstånd mot en förändring men det är väldigt vanligt förekommande 

(Henderson - Loney 1996; Jacobsen och Thorsvik 2014 s. 363). Även om Kotters (1996) modell 

är gammal och kritiserad finns det ändå nyare forskning som styrker de olika stegen bland annat 

från Kitchen och daly (2002); Lines (2007) och Orey (2011).  Därmed borde det finna en möjlighet 

att använda modellen i nutid kontext som utgångspunkt vid en uppsats.  

2.4 Sammanfattning av teori 

Hela Kotters (1996) modell utgår från att medarbetarna kommer känna eller redan känner motstånd 

mot en kommande förändring. Varje steg handlar om att reducera eller mala ner motståndet så att 

alla medarbetare jobbar för förändringen istället för emot förändringen. Tillsammans ska stegen 

bilda en strategi som banar väg för en lyckad organisationsförändring (Kotter 1996 s. 21ff) . 

Eftersom Kotters (1996) fjärde steg handlar om att kommunicera en vision och den 

kommunikationen i stort sett liknar den övriga kommunikation som återfinns i arbetet kommer de 

olika teorierna om kommunikation inte att särskiljas. Det innebär att Kotters (1996) första tre steg 

kommer ses som en strategi medan det fjärde steget och teorierna om kommunikation kommer ses 

som verktyg för att förmedla en vision och strategin. 

 

Det första steget handlar om att ledningen behöver skapa en känsla av brådska hos medarbetarna 

för att de ska förstår först varför det är viktigt att genomföra en förändring. Detta steg är enligt 

Kotter (1996) det absolut viktigaste steget att genomföra eftersom det är i detta steg som en ledare 

kan reducera det största motståndet. Det andra steget handlar om att skapa en styrande grupp som 

har till uppgift att leda förändringen och om det är en grupp som rätt sammansatt (se kriterierna för 

rätt sammansättning i Kotters (1996) steg två). Den rätta sammansättningen underlättar 

reducerandet av motståndet bland medarbetarna. Det trejde steget handlar om att skapa en vision 

för förändringen, visionen måste vara tydlig och lättförståelig. Till sist handlar det fjärde steget om 

att kommunicera ut visionen för förändringen, detta ska göras på flera olika sätt gärna via möten 
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eller PM och det ska gärna ske regelbundet. Men som tidigare nämnts kommer Kotters (1996) 

fjärde steg inte särskiljas från den övriga kommunikationen. 

 

Både Daneci Patrau (2011) och Kotter (1996) betonar att kommunikation alltid är en viktig faktor 

för ledningen men särskilt vid en förändring, eftersom det är vanlift med motstånd när någonting 

ska förändras. Även Rosendahl, Olaisen och Revang (2014) menar i  sin forskning  att 

kommunikation spela en viktig roll i organisationsförändring för att medarbetarna kan få kännedom 

på vad som ska hända framöver. Lindkvist, Bakka & Fivedsdal (2014 ) beskriver en enkel modell 

hur kommunikation går till. Det ska finnas en sändare och en mottagare. När  en sändare  skickar 

ett budskap behöver budskapet kodas av mottagaren som senare ska inkodas av mottagaren. 

 

Genom bra kommunikation kan ledningen få medarbetarna att förstå skälen som ligger bakom den 

kommande förändringen och varför det är viktigt att genomföra förändringen Kitchen och Daly 

(2002). Om ledningen inte kommunicerar med sina medarbetare så kommer inte medarbetarna att 

förstå anledningen till förändringen (Kotter 1996, s. 4). Det kommer i sin tur leda till problem under 

förändringsprocessen då medarbetarna jobbar emot förändringen och gör förändringsprocessen 

svårare att gå igenom. Det kan finnas hinder till exempel om en ledare har mycket information som 

den ska dela med sig av (Robbins & Judge 2012). Då kan ledaren behöva sortera bort en del 

information så mängden information blir hanterbar för mottagaren (Robbins & Judge 2012). Ett 

företag behöver alltid kommunikation för att förmedla information och vid en förändring är det av 

största vikt att kommunikationen fungerar i företaget.  

2.5 Analysmodell 

Hur den vardagliga kommunikationen fungerar i ett företag påverkar hur ledningen förklarar 

eventuella strategier för medarbetarna. Tvåvägskommunikation är alltid viktigt i en organisation 

eftersom en bra och kontinuerlig kommunikation mellan olika parter bygger upp en förståelse 

och  reducerar missförstånd (Daneci - Pataru). Vid en organisationsförändring är det särskilt viktigt 

att kommunikationen fungerar bra eftersom en förändring ofta medför motstånd bland 

medarbetarna (Jacobsen och Thorsvik 2014 s. 363). Analysmodellen utgår från att Kotters (1996) 

första tre steg är en strategi som går att använda inför en förändring. Kommunikationen ses som 

ett verktyg för att förmedla en strategi. Om ledarna inte kommunicerar med sina medarbetare om 
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syftet, målet och framtidsbilden  av  förändringen  kommer det bli  svårt för medarbetarna att sträva 

efter det gemensamma målet.   

3. Metod 

Studien har utgångspunkt i teorin vilket det innebär att det har  en deduktiv ansats som har  syftet 

att förklara skiftande händelser, fenomen och processer (Bryman, 2011, s. 26ff) . Det har gjorts 

genom att använda tidigare vetenskapliga forskning i form av artiklar  och litteratur. För att koppla 

studien till verkligheten genomfördes en fallstudie för att samla in data. Det insamlade 

datamaterialet kommer att analyseras utifrån den teoretiska referensramen. 

 

Undersökningen är baserad på en kvalitativ metod där  syftet  är att utforska och genererar 

förståelse (Bryman, 2011, s. 371). Metoden är vald eftersom syftet med studien är att skapa 

förståelse för ett visst fenomen inte för att dra slutsatser huruvida fenomenet är bra eller dåligt. 

Valet föll på en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer och observationer. Eftersom 

i en semistrukturerad intervju har man möjlighet att använda en lista med relativt specifika ämnen 

som ska tas upp i intervjun (Bryman & Bell 2013, s. 475). Frågorna får gärna vara öppna så 

intervjupersonen kan ge mer detaljrika svar och frågorna behöver inte ställas i den ordningen som 

står på listan (Bryman & Bell 2013, s. 475). En semistrukturerad intervju ger även intervjuaren 

större möjlighet att ställa frågor om inte stod med från början (Bryman & Bell 2013, s. 475f). 

Eftersom intervjuerna gjordes på plats på företaget gav det oss möjlighet att omformulera frågor 

om det skulle uppstå misstanke att respondenterna inte uppfattat frågorna korrekt. Det gav också 

möjligheten att observera kroppsspråk och mimik. Genom att använda observationer finns det 

möjlighet att observerade miljö och beteende (Bryman & Bell 2011, s. 272). Genom att använda 

både deltagande och icke deltagande observationen fanns det möjligthet för oss att observera hur 

kommunikationen fungerade i fallföretaget men även bygga en sorts relation mellan oss och 

företaget. 

3.1 Urval 
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Genom kontakter fick författarinnorna kontakt med ett fallföretag som ska göra en större förändring 

i sin organisation. Då studien från början inriktar sig på planeringen inför en 

organisationsförändring eftersom författarinnorna tror att det är inför förändringen ledningen har 

störst möjlighet att reducera motstånd. Bland annat genom att använda kommunikation. Eftersom 

företaget ska göra större förändringen passade det därmed att göra en fallstudie på företaget som 

är i början av en förändring. Företagsledningen lät författarinnorna besöka företaget och göra 

intervjuer och observationer för deras studie. Vilket gav dem en sällsynt möjlighet att studera hur 

ledarna kommunicerar strategier med sina medarbetare samt hur kommunikationen fungerar i det 

företaget.   

 

För att genomföra studien kommer fem intervjuer görs med fem olika ledare inom ett och samma 

företag. Företaget är ett tillverkningsföretag som just nu befinner sig i planeringsstadiet inför en 

stor organisationsförändring. Valet av respondenter grundar sig på insynen i förändringen och 

påverkan av förändringen. De fem respondenterna är Vd:n, projektledaren för förändringsprojektet, 

en affärsområdesansvarig, produktionschef samt produktionsledare. Eftersom  en fråga misstänktes 

vara dålig ställd så beslöts det att utöka antalet respondent med en medarbetare som det bara 

ställdes en fråga till. 

 

Genom personliga kontakter kom författarinnorna i kontakt med fallföretaget. Via den första 

kontakten fick författarinnorna tips på personer som var lämpliga för  intervju därmed fick studien 

ett snöbollsurval som också kallas kedjeurval. Det innebär att den första person som forskaren har 

redan valt ut hjälper till att söka vidare de som är lämpliga till urvalet (Bryman, 2011, s. 196). 

Genom att ställa samma frågor till alla respondenter har vi möjlighet att undersöka, analysera och 

dra slutsatser om bland annat likheterna och skillnaderna i svaren. 

3.2 Intervjuprocess 

Alla frågor som skulle ställas till respondenterna skrevs ner på ett formulär innan intervjuerna. Alla 

fick liknande frågor för att se om vi fick samma information från respondenterna. Vi träffade alla 

respondenter var och en för sig så att de inte kunde påverka varandra med sina svar. Av samma 

skäl valdes att inte ge intervjufrågor i förväg istället fick de höra frågorna direkt i samband med 

intervju. Intervjuerna spelades in och transkriberades därmed blir det lättare att gå tillbaka om vi 
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undrade över någonting. Alla intervjuer gjordes på samma dag för att undvika att respondenterna 

skulle få författade meningar om studien. 

 

3.3 Observation 

Under studiens gång genomfördes tre observationer. Den första observationen som var deltagande 

gjordes enbart för att få en djupare kontakt med några av intervjupersonerna och för att bli bekant 

med miljön på företaget. Genom att göra observationer fick författarinnorna möjlighet att studera 

hur ledarna kommunicerar med varandra men även hur kommunikationen fungerar bland 

medarbetarna och hur kommunikationen fungerar mellan ledare och medarbetare. Den andra 

observationen som var av icke deltagande art gjordes på ett produktionsmöte där 

produktionschefen, produktionsledarna samt logistikchefen deltog. Den tredje observation som 

även den var en icke deltagande observation gjordes på ett driftmöte där driftsamordnare och 

medarbetare lämnade över uppgifter till nästa skift.  

 

3.4 Analysmetod 

Data samlades in genom intervjuer som även spelades in. Intervjuerna transkriberades för att 

minska risken att problem uppstår, till exempel att ljudfilen råkar raderats av misstag, men även 

för att få möjlighet att se över materialet och även kunna särskilja vem som sa vad i intervjuerna. 

Efter transkriberingen lästes materialet igenom för att sortera ut vilket material som var relevant 

för studien. Därefter delades materialet upp efter den referensram som studien följer. Denna 

uppdelning kallas även kodning och ger förståelse för data och bidrar till det teoretiska urvalet 

(Bryman 2011, s.523f). 

3.5 Pålitlighet och Äkthet 

Undersökning gjordes med hjälp av  inspelningar som därefter har transkriberats, transkriberingen 

ger möjlighet att återuppleva intervjuerna och komma ihåg vad som hände under intervjuerna. Det 

skapar pålitlighet att resultatet är återberättat korrekt. I metodavsnittet beskrivs vilka teorier som 
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har använts oss av och problemet har beskrivs i inledning och denna beskrivning är gjord för att 

öka pålitlighet för läsarna. Vi har agerat som granskare  för att säkerställa att vi menar samma sak. 

Detta har gjorts för att öka studiens pålitlighet.  Med pålitlighet menas att forskare ska vara tydlig 

i sitt forskningsmaterial (Bryman & Bell 2011, s. 355). 

 

För att stärka studiens äkthet har de respondenter som ska ingå i undersökningen introducerats i 

empirin för att få rättvis bild. Ambitionen var att respondenterna skulle förstå frågeställningarna 

och därmed bidra till med innehållsrika svar därefter få ett rikligt svar som skulle vara användbara 

i studien. De frågor som bedömdes som krångliga  togs bort innan intervjuerna. För att minska 

missförståndet mellan respondenterna och författarinnorna förklarades syftet med studien för varje 

respondent innan intervju. 

3.6 Metodreflektion 

Med fallstudier  som design är vi medvetna att det finns för- och nackdelar. Som fördel är att 

forskaren genom fallstudien får möjlighet att fördjupa sig i ett område och få större förståelse om 

ämnet, forskaren har även en nära relation till de personerna som ska intervjuas. I fallstudie är 

forskaren i en naturlig och inte artificiell miljö och detta gör att respondenten blir tryggare i sin 

miljö och blir lättare att kommunicera med, än om man befunnit sig på en ny och okänd plats. 

Nackdelarna är bland annat att det är svårt att generalisera. I och med att forskaren fokuserar sig 

på få enheter och på ett visst område så kan inte intervjun i en kvalitativ undersökning anses vara 

representativa för en population. Det är även svårt att replikera en fallstudie i och med att det är 

forskarens subjektiva uppfattning som ingår i studien en annan forskare går in i studien med sin 

uppfattning och intressen (Bryman, 2011, s. 368ff). 

 

Fördelen med deduktiv ansats är att man bygger studien på redan existerande kunskap vilken 

hjälper till att avgränsa arbetet.. Nackdelen är att man genom det också är begränsade i sin 

forskning, forskaren måste forska i den teori som är utgångspunkten. Med snöbollsurval går det 

fortare  med studiens urval eftersom det första urvalet hjälper till att hitta andra i populationen som 

passar i urvalet. Snöbollsurval är inte felfritt i och med att risken finns att den första respondent 

som tipsar om andra respondenter som ingår i urvalet också pratar ihop med dem innan intervjun. 

Därmed är det inte säkert att man får den information som man ville ha.  Dock passade det bra med 
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ett snöbollsurval då vi inte kände till företaget i detalj och då kunde få hjälp att hitta ytterligare 

passande respondenter. Det bedömdes att fördelarna var större än nackdelarna. 

 

Genom observationerna byggdes  det upp en kontakt med företaget som gjorde att 

intervjupersonerna blev avslappnade och trygga under intervjuerna. Ledarna som var vårt urval 

hade olika bakgrund, en del hade jobbat länge på företaget och en del kortare tid. Några av dem 

hade erfarenhet av organisationsförändring och en hade varit projektledare för större förändringar. 

Detta gjorde att vi inte fick samma svar på våra frågor. 

 

Efter genomförd studie insåg vi att det hade varit lämpligt att använda fler teorier bland annat om 

delaktighet som Spike & Lesser (1995) skriver om. Dels eftersom den teoretiska referensramen 

inte blev tillräckligt stark och dels för att den strategin fanns i fallföretaget. Delaktighet enligt Spike 

och Lesser (1995) är att ledarna ber om råd från de som jobbar i produktionen innan de genomför 

en förändring. I fallföretaget lät ledaren de anställda vara delaktig i förändringsprocess genom att 

komma med egna förslag och synpunkter på ledarnas idéer. 

 

Under intervjuerna upplevde författarinnorna att en fråga inte blev besvarad oavsett hur den ställdes 

om. Den frågan som inte blev korrekt besvarad var följande:  Hur förmedlade du visionen till de 

anställda? (Kotter steg 4). Att författarinnorna inte fick ett svar kan bero på att frågan var 

felformulerad eller att det inte finns en vision för förändringen. I efterhand har konstaterats att en 

pilotundersökning skulle ha genomförts för att se hur frågorna skulle bli uppfattade av 

respondenterna. För att säkerställa att frågan inte var felställd valde författarinnorna att ställa en 

fråga till en anställd. Genom det svaret kunde det konstateras att frågan inte var felställd utan att 

ledningen inte har jobbat fram någon vision för den specifika förändringen. 

 

En kritik som kan rikta mot oss själva är att vi inte skickade tillbaka resultaten  till respondenterna 

för att säkerställa att vi uppfattade varandra på rätt sätt. Därför är kravet på tillförlitlighet inte 

uppfyllt. För att förstärka studiens tillförlitlighet behövs två kriterierna uppfyllas. Intervjuarna ska 

rapporteras tillbaka till respondenterna för att  försäkra att resultat uppfattades på rätt sätt. Det andra 

kriteriet är att intervjuare använder sig av de regler som finns för undersökningar av detta 

slag  (Bryman & Bell 2013, s. 402f). 



22 
 

4. Empiri 

I det här kapitlet presenteras en beskrivning av fallföretaget intervjusvaren från de fem 

respondenterna samt resultaten från observationerna., 

4.1 Företagspresentation 

För att få förståelse på hur organisationsförändring går till har vi valt att studera ett företag som 

heter Laxå Special Vehicles. Företaget bildades redan 1974 och har efter förändrade 

ägarförhållanden år 1999 hetat Laxå Special Vehicles. Det finns i dagsläget tre produktionslinjer 

“Hytt” där det tillverkas brandbilar för Scanias räkning. “Chassi” där det tillverkas lastbilar som är 

något lägre än normalt och som används som sopbilar eftersom de är lättare att kliva i och ur. 

“Rigg” där de tillverkar relativt små borriggar för Atlas Copco räkning. 

 

Då företaget ska utveckla sin produktion och behöver större yta så planeras det nu att flytta några 

avdelningar av verksamheten till andra lokaler som ligger några minuter bort. Från september 2015 

började projektledaren jobba heltid med planering och förberedelse inför den kommande 

förändringen. De avdelningarna som flyttas tillhör Hytt-sidan och det är kaross och 

montering/inredning. Under planeringens gång har chefer och medarbetare börjat insett vidden av 

förändringen. Det som från början bara var en flytt av två avdelningar på Hytt-sidan har utvecklats 

till något större. Då en av underavdelningarna på Hytt kommer bli kvar i den nuvarande byggnaden 

så involverar förändringen även logistikavdelningen då brandbilshytterna behöver fraktas mellan 

den nya byggnaden och den gamla. Rigg och Chassi påverkas även de, då båda avdelningarna får 

möjlighet att utöka sin produktionsyta och det diskuteras hur de kan utnyttja den möjligheten på 

bästa sätt. Dock sker den största förändringen på Hytt-avdelningarna, därmed är de avdelningarna 

mest användbara för vår studie. (Laxå Special Vehicles www.laxasv.se) 

4.2 Intervjusvar 

Här nedan presenteras frågorna som ställdes under intervjuerna med svaren direkt under för att 

läsaren ska få en mer detaljrikt bild av svaren från varje fråga. En del av svaren från respondenterna 

har delvis sammanfattats när två eller flera av respondenterna har sagt samma sak. 
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4.2.1 Förutsättningar 

Hur länge har du jobbat här? 

Tre av respondenterna har jobbat i drygt åtta år en har jobbat i tre månader och en har jobbat i över 

tjugo år. 

 

Kan du berätta lite grann om företaget? 

En av respondenterna berättar här lite om vilka typer av fordon de bygger så som Crewcab 

(brandbilar. Författarinnornas anm.) och Lowentery (sopbilar. Författarinnornas anm.) samt att det 

finns drygt hundra anställda på LSV. Hen fortsätter att det är ett väldigt trevligt företag där “alla 

är väldigt öppna och pratar om allt” och att alla bryr sig om varandra. Ytterligare en respondent 

framhåller att det är ett trevligt företag bland annat för den goda stämningen och gemenskapen som 

finns där. En respondent anser att det är ett mångfacetterat företag med många olika yrkeskategorier 

samt att det är ett jordnära och välskött företag. En annan anser att det är ett trevligt företag och att 

människorna som jobbar där är lojala och alltid ställer upp när det behövs. Hen anser också att alla 

har möjlighet att komma till tals eftersom de har morgonmöten (kalla även för driftsmöte, 

Författarinnornas anm.) på varje avdelning. På morgonmötena har alla chansen att ta upp problem 

eller frågor. En respondent berättar att organisationen växer eftersom ledarna jobbar för att 

personalen “mår så bra som möjligt”. Mår personalen bra så vet ledarna att alla blir motiverade för 

att göra ett så bra jobb de kan för sina kunder. 

4.2.2 Organisationsförändring och förändringsprocess 

Kan du berätta om den förändringen ni ska genomföra? 

Tre av respondenterna som är mer insatta i förändringsprocessen än de övriga två berättar att det 

är två avdelningar på Hyttsidan som ska flyttas. Först flyttas monteringen till sommaren och sedan 

flyttas karossverkstaden. De berättar att de kommer använda robotar i den nya byggnaden för att 

utveckla produktionen, säkerställa kvalitén samt ge personalen en mer ergonomisk arbetsplats. De 

har också förhoppningar att kunna nyanställa personal när verksamheten expanderar. En av dessa 

respondenter sa att det fortfarande finns många hinder kvar innan förändringen ska påbörjas.  Hen 

säger också att medarbetarna i företaget inte är vana att driva så här stora projekt. Det gör att en 

del av planeringen ligger lite i efter sin tid. Dock påpekar hen att alla medarbetare är väldigt duktiga 

på att lösa problemen när de väl uppstår och att det finns en företagskultur där man försöker 
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hanterar problemen snabbt. De andra två respondenterna som inte är lika insatta i planeringen men 

som påverkas mycket av förändringen vet vilka avdelningar som ska flyttas och de vet att det finns 

planer på att utöka verksamheten. En av dessa respondenter känner dock att detaljerna inte är 

“ihopsytt riktigt” och anser att planeringen borde kommit längre. 

 

Känner du någon oro inför förändringen? 

Fyra av respondenterna kände ingen oro över den kommande förändringen men alla sa att de 

förstod att det kommer krävas mycket jobb innan processen är över. En respondent hade känt oro 

i ett tidigare skede men eftersom Vd:n sätt att vara är så pass lugnande så känner inte hen någon 

oro nu. 

 

Hur ser företaget ut idag och hur tänker du att det ska se ut i framtiden efter 

förändringen? (Har du en vision?) (Kotter steg 3) 

En respondent säger “För att för mig är vision det är egentligen en eee vad ska jag säga en känsla 

eller en upplevelse eller en mer som, som en bild som jag har framför mig”. Hen säger också att 

hen tror att om de ska måla upp en bild av framtiden så blir det bara en gissning iallafall eftersom 

de inte vet exakt hur framtiden ser ut. Respondenten säger också att man tillsammans måste hitta 

den bästa formen för att lyckas. Hen anser även att man måste sätta mål som passar hela företaget 

och att det inte går att få hundraprocentig samsyn i ett företaget. Respondenten ger oss den 

övergripande visionen för hela företaget är “vi ska vara världens bästa och mest kompletta 

specialfordons leverantör och Laxås stolthet”. En annan respondent tror att alla har olika bilder av 

förändringen, hen tror att det beror på att ingen riktigt har insett hur stort detta förändringsprojekt 

kommer bli i slutändan. Hen ger sin bild som är att flera avdelningar ska kunna utveckla sin 

produktion genom att få  ett bättre och snabbare flöde. Ytterligare en respondent har en liknande 

bild, att företaget ska utöka sin verksamhet med bättre flöde och ergonomi. 

 

En respondent har en bild om hur lokalerna, produktionen och utrustningen kommer se ut samt i 

viss mån hur det ser ut för personalen. Men hen vet inte hur organisationen runtomkring kommer 

se ut, vilka som kommer att ansvara för vilka bitar eller om det kommer tillkomma tjänster. Hur 

den bilden såg ut fick vi inte reda på. En av de respondenterna som är mer insatt i förändringen gav 

en bild av att det ska bli en modernare fabrik med robotar och att företaget ska bli mer 
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konkurrenskraftig än idag. Då en del personal kommer utbildas i och med robotarnas intåg i den 

nybyggda lokalen har respondenten även en bild av att företagets anställda blir mer välutbildade. 

 

 

Hur förmedlade du visionen till de anställda? (Kotter steg 4) 

Alla  respondenter var överens att en vision skulle förmedlas på ett möte så att alla anställda  ska 

få höra samma information ungefär samtidigt. Det mötet skulle ske samma vecka som vi var där. 

Den informationen tillsammans med ett uttalande från en av respondenterna “det har vi ju funderat 

på, det har vi ju emm diskuterat i ledningsgruppen och har med i våran vision hur vi får med alla 

på tåget”. Det gjorde att vi blev fundersamma, eftersom vi ansåg att ingen av respondenterna kunde 

ge oss en riktig vision över förändringen. Vi valde då att fråga en anställd  vad det var för vision 

som ledningen presenterade på mötet. Svaret vi fick var att det var ”den vanliga vision” den som 

de alltid har haft. 

 

Hur gjorde ni när ni informerade medarbetarna att ni skulle göra en omorganisation (Kotters steg 

1 samt kommunikation) 

Fyra av respondenterna berättade att den informationen förmedlades ut på ett kvartalsmöte. 

Kvartalsmöte är ett möte där alla medarbetare deltar och som Vd:n håller i. Den femte respondenten 

jobbade inte på företaget då men har fått reda på detta i efterhand 

 

Har ni haft någon fundering på hur ni ska få med personalen? (Kotters steg 1) 

Alla respondenter sa att delaktighet och kommunikation var viktigt. En respondent sa 

ledningsgruppen har diskuterat detta. Hen pratar också om att ledningen ska försöka “köra med 

öppna kort och informera så mycket som möjligt” och se till att alla får vara med annars finns det 

risk att anställda sätter sig på tvären och då blir allting bara mer tung jobbat. En annan respondent 

sa att det är bra om man kan få var med och påverka sin situation. Det gör att människor accepterar 

förändringen bättre. För att medarbetarna ska känna sig delaktiga så har ledningen gett alla berörda 

medarbetarna i uppdrag att skriva ner tre till fyra punkter var på förslag och förbättringar till den 

nya lokalen. Det har gett ledningen runt hundra förslag på förbättring som de kan använda vid 

planerandet av förändringsprocessen. 
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Hur länge har ni planerat den här förändringen/ vetat om förändringen? Förstå anställda orsak 

till förändringen, vilka möjligheter det kan ge och konsekvens (Kotter steg 1) 

Alla respondenter hävdar att de anställda förstår anledningen till förändringen det vill säga att det 

blir bättre arbetsmiljö och fler jobbtillfällen. Men på frågan hur länge planeringen har pågått får vi 

olika svar. Det beror på att en respondent är relativt nyanställd och att två stycken inte är speciellt 

insatta i planering. De andra två svarar att de har pågått i drygt två år. 

 

Hur ser förändringsprocessen ut? Flyttas båda avdelningarna på en gång? Eller blir det stegvis 

(hur stegvis?) 

Alla svarar att monteringen ska flyttas till semestern nästa år. Därefter flyttas karossverkstan. En 

respondent berättar att eftersom karossverkstan är så pass stor vill de inte flytta avdelningarna 

samtidigt. 

 

Hur har ni jobbat med planeringen av förändringen, enskilda arbetare eller i en grupp? (Kotter 

steg 2). 

Om det finns en grupp, vilka är med i gruppen och vad har de för arbetsuppgifter och befattning? 

(Kotter steg 2) 

Eftersom frågorna och svaren är likvärdiga så valde vi att presentera svaren från frågorna 

tillsammans. 

Tre av respondenterna berättar att det finns en grupp men att det bara är en person som jobbar heltid 

med projektet. De övriga i gruppen har sina ordinarie arbetsuppgifter och jobbar bara med 

planeringen vid sidan av. I gruppen ingår projektledaren som jobbar heltid med planeringen samt 

en person som jobbar på LSV. De övriga gruppmedlemmarna jobbar alla på ett annat företag som 

är involverat i förändringen och de jobbar på andra orter. Det gör att projektledaren får driva 

projektet själv och ta de flesta besluten själv. En av respondenterna har lagt ett förlag till 

ledningsgruppen. Hen anser att alla som sitter i ledningsgruppen ska avsätta tjugo procent av sin 

arbetstid för att jobba med förändringsprocessen. Eftersom alla på företaget kommer bli berörda av 

förändringen på ett eller annat sätt. Det kommer också att ge projektledaren möjlighet att få uppslag 

och kunna bolla idéer och tankar med andra. 

 

Vad är målet med förändringen? 
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Alla respondenterna var överens, verksamheten ska utökas och företaget ska växa. 

 

 

4.2.3 Kommunikationen 

Berätta om hur du brukar kommunicera med era medarbetare? / Hur ofta gör du det? 

Fyra respondenter svarade att avdelningarna har driftsmöten varje morgon klockan sju. Då går 

driftsamordnaren eller produktionsledaren igenom om någon är sjuk eller ledig och vad som ska 

göras under dagen. Då den ena produktionsledaren på företaget har flera avdelningar kan hen ej 

vara med på driftsmötena. Är det någonting viktig den produktionsledaren behöver förmedla så 

mailar hen driftsamordnarna på respektive avdelning. Sedan klockan halv nio har sedan 

produktionsledarna tillsammans med de olika stödfunktionerna på företaget ett möte. Det kallas 

“trappmöte” eftersom det alltid sker i en av trapporna på företaget. De mötena är till för att lösa lite 

större problem. Till exempel om många är sjuka på en viss avdelning så kan de fråga varandra om 

någon har en person att låna ut under dagen. Alla respondenterna var överens om att det  används 

mycket direktkontakt när de vill förmedla någonting till medarbetarna. Men de sa att de använder 

mail, telefon och intranät också. Mail användes mest för att påminna varandra om saker eller 

informera medarbetarna som inte var där den dagen om vissa detaljer. Intranät användes främst 

som kalender, där det står vilka besök som är inplanerade och annan offentligt information.  

 

Två av respondenterna försöker träffar sin personal varje dag så respondenterna alltid har koll på 

vad som händer på sina avdelningar och bibehåller en bra direktkontakt. En respondent försöker 

träffa den övriga personalen varannan dag för att behålla en bra kontakt med sina medarbetare. De 

sista två respondenterna försöker träffa alla medarbetare så ofta de kan men det sker i mån av tid. 

Alla respondenter är eniga om att det är den direkta kommunikationen som är mest använd i 

företaget och att det är den bästa metoden för att kommunicera. 

 

Vilka utmaningar upplever du att det finns för den interna kommunikationen på företaget? (Hinder) 

Två av respondenterna sa att kommunikation kunde innehålla hinder till exempel när de har för 

mycket informationer i huvudet och en del av information inte ska lämnas ut. Då kan det vara en 
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utmaning att veta vilka informationer som ska lämnas ut och vilken information som inte ska 

lämnas ut. En av dessa respondenter sa också att eftersom hen ibland har tänkt länge på en sak och 

den som ska ta emot budskapet inte alls har tänkt på det. Då måste respondenten lägga upp 

budskapet på ett sådant sätt att mottagarna förstår vad hen menar. Samma respondent säger också 

att det kan vara svårt att förmedla ut information eftersom en anställd kan ha en dålig dag som 

började med bråk på morgonen eller så funderar de på sin ekonomi eller kanske känner - varför 

sitter jag här när vi har så mycket att göra? Övriga respondenter såg inga hinder i kommunikationen, 

en ansåg att hen var så pass pedagogiska att eventuella hinder övervanns genom tydlighet och 

pedagogik. En respondent sa att hen var duktig att lägga märke till om någon inte förstod. Vid ett 

sådant tillfälle fick den personen som inte förstod att berätta med egna ord vad som skulle hända 

eller göras. Samma respondent sa att det var viktigt för hen att förstå att människor har olika sätt 

att uttrycka sina tankar och funderingar samt olika sätt att angripa problem. Vissa använder mer 

direkta angreppsätt medan andra går omvägar innan de kommer fram till själva sakfrågan. 

 

Vad skulle du säga är de viktigaste punkterna att ta i beaktning när det gäller att kommunicera en 

förändring till medarbetare? 

Alla respondenter var relativt eniga på denna punkt det ska ske via direkt kommunikation och 

informationen ska vara tydlig. En respondent sa också att informationen ska vara strukturerad på 

ett sådant sätt så att alla förstår. 

4.2.4 Övriga frågor 

Finns det något mer angående er kommunikation/förändringsarbete som vi bör känna till? 

En av respondenterna gav oss ett schema över alla möten och deras intervaller. Förutom 

driftsmöten och trappmöten varje dag har produktionsledarna, produktionschefen och 

logistikavdelningen ett produktionsmöte varannan vecka. Varje månad har varje avdelning ett så 

kallat avdelningsmöte där det tas upp större problem och ges mer information. Även 

affärsområdena som har affärsområdesmöten varje månad. 

4.3 Observationer 

För att få en uppfattning om hur ledare kommunicerar med varandra men även hur medarbetarna 

kommunicerar med varandra gjordes tre observationer. Den först observationen var en deltagande 
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observation och den gjordes några veckor innan intervjuerna. Den gjordes för att få möjlighet att 

bli bekant med miljön och personalen: hur de tänker, hur det ser ut på arbetsplatsen och vilken 

atmosfär som finns på platsen. I den första observationen såg vi att det var ett relativt öppet 

kontorslandskap där det finns stora rum där personerna som jobbar där har skärmar runt sin 

arbetsyta. Detta gav en känsla av öppenhet mellan medarbetarna, den känslan förstärktes även vid 

samtal med produktionschef och produktionsledare. Eftersom vi inte såg någon tydlig skillnad 

mellan produktionschefen och produktionsledaren rent hierarkiskt i sättet de pratade och agerade. 

Det kändes inte som att någon är mer värd än någon annan och detta kan förklarades med att båda 

två sa att alla medarbetare på företaget är lika mycket värda. 

 

Den andra observationen var på ett produktionsmöte som produktionsledare, produktionschef och 

logistikavdelningen har varannan vecka. Här var det ett passivt deltagande där vi bara lyssnade och 

observerade. Där såg vi att de har en lättsam ton gentemot varandra och om någon inte förstod 

något hjälpte alla till att förklara vad om menades. De gjorde detta med både ord och gester och 

alla vara måna om att alla hängde med. De lade också vikt vid att förstå varandra, hålla en god 

stämning och inte slösa tid på småprat. Under mötet tog de också en rundtur på alla avdelningar. 

Det gör de en gång per månad eftersom varje avdelningen har en anslagstavla där det finns 

information om bland annat fackföreningen, mål och vilka som är lediga eller sjuka m.m. 

Anslagstavlan behöver uppdateras vid jämna mellanrum så en del av mötestiden ska gå åt att 

kontrollera så den är uppdaterad. Här såg vi även hur de kommunicerade med medarbetarna som 

jobbar i produktionen, det vi såg är att kommunikationen är lättsam och skojfrisk. 

 

Den tredje observationen var på ett av driftsmötena även denna observation var genom passivt 

deltagande. Även här såg vi att medarbetarna inte la en massa tid på att småprata utan de 

informerade snabbt och effektivt eftermiddagsskiftet om vilka hytter som skulle ut. Det noterades 

att de var en trevlig stämning mellan medarbetarna och att informationen sändes och mottogs utan 

några hinder. Den avdelningen har driftsmöten både på morgonen och på eftermiddagen eftersom 

de har skiftgång. 

5. Analys 
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I det empiriska materialet fanns inte Kotters (1996) tre första steg med.  Något som naturligtvis 

var ganska osannolikt att det skulle finnas, om ledarna i fallföretaget hade känt till Kotter och 

hans modell hade de kanske följt den, men det är inte säkert.  Därmed kommer inte Kotters första 

tre steg analyserar i sin helhet. En anledning till att Kotter (1996) modell inte är applicerbar på 

fallföretaget är alla enligt ledarna är positiva till förändringen. Kotters (1996) modell utgår från 

att alla känner motstånd mot förändringar, något som inte återfanns i fallföretaget. Det tror 

vi  beror på att ledningen använder anpassning och delaktighet men även kommunikationen samt 

att medarbetarna har möjlighet att få en bättre arbetsmiljö.  

Steg ett kommer delvis analyserats eftersom det gick att utläsa delaktighet som strategi hos 

fallföretaget något som även Kotter (1996) kort berör. Kotter (1996) skriver att om inte ledningen 

låter medarbetarna bli delaktiga i förändringsprocessen så förstår inte medarbetarna anledningen 

till förändringen och då skapas ett stort problem. I fallföretaget var de angelägna om att få med sig 

sina medarbetare eftersom de anser att det finns risk för att några av medarbetarna sätter sig på 

tvären. Genom att låta alla medarbetare skriva ner några punkter var på saker som kan förbättras i 

de nya lokalerna, blir medarbetarna delaktiga i förändringsprocessen. Dessutom har ledningen fått 

ihop runt hundra punkter med förbättringar som kommer hjälpa dem i planeringen av förändringen 

men det hjälper även  medarbetarna till en bättre arbetsmiljö. Eftersom Kotter (1996) och Spike 

och Lesser (1995) har nämnt att delaktighet kan vara bra att använda vid en förändring. Därmed 

finns det en möjlighet att förändringsprocessen blir lättare att genomföra i och med att 

medarbetarna känner att de är delaktiga. 

Delaktighet kan ses som en strategi men även anpassning kan också ses som en strategi. Eftersom 

ledningen delvis anpassar sig till medarbetarnas önskemål kan vi slå fast att de även använder sig 

av anpassning för att driva förändringen. Spike och Lesser (1995) har även  med anpassning som 

en strategi vid en förändringsprocess i och med det tror vi att även den strategin kommer underlätta 

för ledningen på fallföretaget. I fallföretaget har de använt sig av delaktighet och anpassning vilket 

enligt ledarna gör att medarbetarna positiva inför förändringen. Om medarbetarna är så positiva 

som ledarna säger tror vi att det kan bero på att det använt sig av strategierna delaktighet och 

anpassning. 
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Kotters (1996) andra steg, att skapa en grupp med den rätta sortens sammansättning som leder 

förändringen, kommer även den att delvis analyseras. I fallföretaget finns en projektgrupp som är 

ansvariga för att jobba med planeringen av förändringen. Men då det bara är projektledaren som 

jobbar med projektet så uppfylls inte det andra steget. Enligt Kotter (1996) kan ledningen genom 

att skapa en stark grupp kväva en del av det motståndet som kan uppstå vid en förändring. Men 

eftersom det inte verka finnas något större motstånd är frågan om det behöver vara en stark grupp 

som besitter de egenskaper som Kotter (1996) beskriver. Även om inte gruppen är stark så tror vi 

att företaget behöver en grupp som jobbar med förändringen, inte för att reducera motstånd 

eftersom det inte finns, men för att projektet i sig är så stort. I nuläge jobbar bara en människa 

heltid med förändringsprojektet. Vi tror att det blir övermäktigt för en enda människa att driva ett 

projekt av denna storlek. Dels eftersom projektledaren inte har någon att diskutera sina idéer och 

funderingar med. Dels eftersom andras idéer och synpunkter går förlorade. Dels eftersom det är i 

princip omöjligt för en person att överblicka alla avdelningar. Därmed anser vi att företaget behöver 

en grupp som jobbar tillsammans med förändringsprocessen. 

 

Enligt Lines (2007) och Kotter (1996) så ger en bra sammansatt grupp  övriga medarbetare positiva 

känslor genom att gruppen känns trygga, målmedvetna och kunniga. De flesta av respondenterna 

påtalade att de inte kände någon större oro inför förändringen men att de insåg att det kommer 

krävas mycket jobb innan förändringen är över. En anledning till att det inte finns någon utbredd 

oro kan bero på Vd: som då han har ett lugnt tryggt sätt. En av respondenterna sa att han var duktig 

på att lugna ner människor när dom var stressade. Vi tror att Vd:n har till viss del axlat en del av 

rollen som gruppen kan ha. En annan anledning kan vara att respondenterna inte förstår hur stor 

förändringen kommer att bli eller hur mycket jobb som faktiskt kommer att krävas.  En av 

respondenterna som tidigare sysslat med lika stora förändringsprojekt ser hur stor denna förändring 

kommer bli, dock är det inte säkert att de andra gör det, eftersom de inte har samma erfarenhet.  

 

Vi kunde inte finna en  vision som var specifik för förändringen på fallföretaget.  Dock kommer 

steg tre att analyserats eftersom projektledaren kan ge en bild av vart förändringen är på väg och 

vi anser att de borde ha en vision eftersom det inte fanns en samsyn på vad förändringen egentligen 

ska resultera i. Kotters (1996) tredje steg understryker att en vision är av stor betydelse eftersom 

medarbetarna ges en bild av framtiden som är attraktiv och åtråvärd. Vi frågade alla respondenterna 
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om de kunde beskriva en bild av hur företaget såg ut efter förändringen.  Projektledaren var den 

som kunde ge oss en bild av hur hen såg på framtiden: “fräschare miljö, bättre arbetsmiljö… Mer 

effektiv, konkurranskraftig.”. Detta är ingen renodlad vision men det ger ändå en förståelse för vart 

förändringen är på väg och hur hen uppfattade att  företaget ska se ut om några år. 

 

Enligt Karen och Karen (2010); Kotter (1996) och Orey (2011) ska en vision vara tydlig och 

lättförståelig, den bild som projektledaren gav oss vid intervjun är en bra början. Eftersom 

förändringsprocesser i många fall är långa och komplicerade och medarbetarna ibland tappar 

gnistan, kan det vara bra att ha en enkel och rak bild av -vad vi jobbar för. Att fallföretaget inte har 

en klar vision kan bero på framför allt två saker. De inte lägger någon större vikt vid att skapa en 

vision, eftersom de kanske anser att en vision inte behövs eller att det inte funnits någon tid att för 

att skapa en vision i och med att det bara är projektledaren som jobbar heltid med planeringen av 

förändringen.  

 

I det empiriska materialet fann vi att kommunikation var en central faktor i företaget och de 

använder mycket direktkommunikation via möte. Enligt Daneci - Pataru (2011) är skriftlig 

kommunikation bättre än muntlig för att minska missuppfattningar. Men enligt Jacobsen & 

Thorsvik, (2014, s 262f) är muntlig kommunikation bättre då sändaren kan få reaktion direkt på 

informationen. Fallföretaget jobbar mycket med kommunikationen och framför allt är det den 

muntliga informationen  som är i fokus. Under de senaste åren har ledningen jobbat med 

kommunikationen för att få en bättre och hållbar kommunikation på företaget. I fallföretaget håller 

de driftsmöten och “trappmöten” varje morgon. Enlig Daneci-Patrau (2011) är den mest frekventa 

mötesformen driftsmöten. Något som stämmer med vårt fallföretag då de har driftsmöten varje dag 

de har produktion. Dock verkar betydelsen och syftet av driftsmöten uppfattas olika hos  Daneci-

Patrau (2011) och fallföretaget. Daneci-Patrau (2011) ser driftmöten som ett sätt för ledningen att 

presentera och övertyga om någonting. Medan fallföretaget använder driftsmöten som en sorts 

informationskanal så alla på avdelningen vet vad som ska göras under dagen och om någon är sjuk 

och så vidare.  

 

Fallföretaget har mycket kommunikation och framför allt mycket direktkommunikation det tror vi 

är en anledning till att de respondenterna vi intervjuade var så positiva. Det verkade vara ganska 
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vanligt för cheferna oavsett hur högt upp han eller hon var att ta sig tid att gå ut på golvet och 

småprata med medarbetarna. Denna typ av nära direktkommunikation tror vi kommer hjälpa 

ledningen att genomföra förändringen bland annat eftersom medarbetarna kan lyfta problemen som 

de själva ser och få gehör hos sin chef. 

 

Företaget använder även andra kommunikationskanaler så som mail och utskick med lönekuvertet. 

Men den huvudsakliga kommunikationskanalen är den muntliga formen genom möten som sker 

regelbundet. Den kontinuerliga kommunikation företaget jobbar med kommer enligt Rosendahl, 

Olaisen och Revang (2014) kan gagna dem i en förändringsprocess då medarbetarna som berörs av 

förändringarna tidigt kan få den informationen som är nödvändig. Det är även något som Daneci-

Patrau (2011) tar upp i sin forskning. Dessutom skapar en bra kommunikation förtroende för 

ledningen  (Daneci-Patrau 2011; Rosendahl, Olaisen och Revang 2014). Produktionsledaren ansåg 

sig ha väldigt bra kontakt med sina medarbetare och hen upplevde att i stort sett alla kom med sina 

funderingar och problem. Hen påpekade att olika människor berättar sina funderingar på olika 

sätt.  En del är rakt på och säger hur, vad, när och varför medan andra går omvägar. Därmed måste 

hen som produktionsledare vara väldigt lyhörd för sin personal och lära sig de olika sätten som 

medarbetarna kan ha. Genom den kontinuerliga kommunikationen ansåg ledarna att de kom 

närmare sina medarbetare någon som också ger möjlighet att minska missförstånd som kan 

uppkomma. Detta är även något som framkommit i Daneci-Patraus (2011) forskning.   

 

Lindkvist, Bakka och Fivedsdal. (2014) presenterar en modell där en sändare överför ett budskap 

till en mottagare. Vid en sådan överföring kan det uppstå hinder av olika slag till exempel 

informationsöverflöd där sändaren har mer information än hen kan ge ut (Robbins & Judge 2012). 

Det är något en respondent på företaget har upplevt då hen ofta har mycket information som hen 

måste sålla bort innan hen informerar andra medarbetare. Hen har även i åtanke att många av de 

hen informerar har olika förutsättningar. Till exempel så kanske någon har haft en jobbig morgon 

med att få iväg barnen till skola, någon kanske känner stress över att sitta på ett möte när det är 

mycket göra medan och några kanske tycket det är spännande att det ska bli en förändring. Samma 

respondent har också funderingar på hur hen ska sortera ut den informationen som ska gå ut till 

medarbetarna och sortera bort den information som inte ska komma till allmän kännedom än.  Om 

sändaren faktiskt tänker på hur mottageren tar emot budkapet gör detta att missförstånd kan 
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reduceras mellan sändare och mottagare. Eftersom fallföretaget har minst en person på ledande 

position som tänker på mottagaren så finns det möjlighet att kommunikationen fungerar bra på 

företaget.  

  

Någonting som Robbins och Judge (2012) lyfter som problem är risken att medarbetare bara 

förmedlar vad de tror chefen vill höra. När någon filtrera informationen på det sättet finns det en 

risk att informationen snedvrids uppåt och att problem inte kommer upp till ytan. Dock upplevde 

ingen av respondenterna att övriga medarbetare försökte försköna sanningen på det sättet. En 

anledning till det kan vara att ledarna vi intervjuade inte sitter instängd på sitt rum och aldrig syns. 

De är istället synliga i organisationen och är angelägna om att hela tiden ha kontakt med sina 

medarbetare. Här är det nog Vd:n som slår an tonen, han ser sig inte som en stor ledare som verkar 

inne på sitt rum, som aldrig syns och är bättre än alla andra. Han ser sig snarare som en  i gänget 

och som en viktig del i företaget, lika viktig som alla andra medarbetare i företaget. Att 

organisationen är relativt platt kan vara ytterligare en anledning och att man försöker ha den 

kulturen att låta problem komma upp till ytan är en annan anledning. 

 

Genom observationerna upplevde vi en lättsam miljö där medarbetarna har lätt för att prata med 

varandra och med cheferna. Detta tror vi kommer underlätta genomförandet av förändringen då 

problemen snabbare kommer upp till ytan. Något vi tror har bidragit till den lätta miljö som 

återfinns på företaget är den kommunikation som hela tiden sker på företaget. Ytterligare en del 

är  delaktigheten som finns där. Eftersom människorna i organisationen känner sig delaktiga och 

ansvariga för sina arbetsuppgifter. Vi tror att det är ledarna som har lyckats skapa en öppen 

atmosfär där människorna känner sig sedda och hörda. 

 

5.1. Sammanfattning av analys 

Genom att läsa  Kotters (1996) åtta steg så inser man att det är väldigt viktig att ledningen jobbar 

på ett sådant sätt att medarbetarna förstår varför man ska genomföra en förändring. Utan den 

acceptansen så kommer medarbetarna att jobba emot förändringen istället för, för förändringen. På 

fallföretaget har man insett detta och jobbar för att medarbetarna ska vilja göra denna förändring. 

Ledningen använder i stor utsträckning kommunikation för att förklara vikten av förändringen. 
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Ledningen låter även medarbetarna vara delaktiga i förändringsarbetet och det är troligtvis en 

bidragande faktor till att respondenterna är positiva till den här stora förändringen. De två viktigaste 

faktorerna för fallföreteget är delaktighet och kommunikation och dessa två tillsammans verkar 

skapa en väldigt positiv syn på förändringen för ledarna. 

6. Slutsats 

Kotters (1996) första steg handlar om att ledare behöver skapa en känsla av brådska för att vinna 

över det motståndet som ska finnas enligt både Kotter (1996) och Elrod och Tippett (2002). Men 

eftersom vi inte fann något motstånd mot förändringen så faller Kotters (1996) steg som 

helhetsmodell. Dock finns det delar i stegen som syns i fallföretagets strategier. Vi fann att ledarna 

i fallföretaget använder delaktighet och anpassning som strategier. Delaktigheten syns i 

kommunikationen samt de förslag på förbättringar som medarbetarna fått lämna. Anpassningen ses 

som en följd av kommunikationen eftersom kommunikationen används som verktyg att förmedla 

och få tillbaka informationen mellan alla anställda på företaget. Men det ses även som ett resultat 

av de förbättringsförslag som ledarna får in och som de tar hänsyn till vid planeringsarbetet. Att 

använda delaktighet och anpassning som strategier är något som får stöd av Spike och Lesser 

(1995) men även Kotter (1996). 

 

Kotter (1996) och Lines (2007) hävdar att det är bra att ha en grupp som styr förändringsprocessen. 

Det fanns en grupp om skulle jobba med förändringen på fallföretaget men det vara bara en person 

som jobbade heltid med förändringsprojektet. Att ha en grupp som leder förändring  kan även det 

ses som en strategi men eftersom gruppen inte nyttjas till fullo försvinner en del av de 

grundläggande anledningarna till att ha en grupp. Kotter (1996) anser att vision är viktig för 

organisation som ska genomföra en förändring. I fallföretaget var det bara en respondent som 

kunde ge oss en bild av organisation efter förändringen. Vi anser att en vision kan hjälpa 

fallföretaget med förändringen. Eftersom en vision ska vara en framtidsbild som berättar vart 

företaget är på väg. Medarbetarna får genom en vision en gemensam bild av vad förändringen ska 

leda till och det blir lättare för dem att jobba mot målet. Efter empirin och analysen så drar vi 

slutsatsen att delaktighet och anpassning är användbara strategier vi en förändringsprocess. Utifrån 
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teorierna så lägger vi även till en styrande grupp samt en vision för förändringen som användbara 

som strategier. 

 

Ledarna på fallföretag använder direktkommunikation i form av möten. Direktkommunikation 

möjliggör förståelse mellan ledarna och medarbetarna och även minskar missförstånd som kan 

uppkomma vid förändring (Daneci Patrau 2011; Kitchen & Daly  2002; Spike & Lesser 1995). Den 

typen av kommunikation har gett en positiv effekt eftersom ledarna själva är positiva inför den 

kommande förändringen. Ledarna påstår även att medarbetarna är också positiva inför 

organisationsförändringen. Ledarna använder också en kontinuerlig kommunikation till exempel i 

form av driftmöten. Dessa hålls varje morgon och  där har man chans att ta upp problem eller 

idéer/tips som de kan ha. I fallföretaget är kommunikationen av tvåvägstyp där ledare och 

medarbetare både informerar och lyssnar på varandra. Vi anser direkt- och kontinuerlig 

kommunikation spelar en  viktig roll  vid en organisationsförändring 

 

Vår slutsats blir att kommunikation kan användas som verktyg vid en förändring i en organisation. 

Genom att använda kontinuerlig kontakt mellan medarbetare och ledare kan ledarna få information 

om hur medarbetarna ser på förändringen och  även få förslag till förbättringar, tips och idéer av 

medarbetarna. Genom att använda direkt kommunikation i form av ansikte till ansikte så kan 

ledarna få mer information om hur de anställda reagerar på deras beslut om förändringen än om till 

exempel informationen hade mailats ut.  

 

7. Diskussion 

Det vi fann i arbetet var att det finns olika strategier som är användbara för ledare vid en 

förändringsprocess. I empirin fann vi att delaktighet, anpassning och kommunikation var viktiga 

komponenter för fallföretaget. Ur den teoretiska bakgrunden kunde vi delvis utläsa delaktighet ur 

Kotters (1996) modell men även att kommunikation var ett viktigt verktyg.  

 

I fallföretaget har ledarna använt mycket delaktighet genom att låta medarbetarna vara involvera i 

förändringsprocessen. Till exempel  fick medarbetarna i uppgift av ledningen att skriva ner olika 

förbättringsförslag som kan användas vid planering av förändringen. Det finns också ett visst mått 
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av anpassning i fallföretaget då de har förmågan att snabbt lösa problem när de uppstår. Men det 

ingår även som en komponent i delaktigheten när ledningen omvärderar sina beslut på grund av 

nya tips och idéer.  

 

Vi fann att kommunikationen användes på flera sätt i fallföretaget bland annat genom att ledningen 

informerade medarbetarna om kommande förändringar och detta gjordes framförallt via möten. 

Men den användes också för att ledningen skulle kunna lyssna på vad medarbetarna hade för 

synpunkter på förändringen. De fanns många kommunikationsvägar i företaget så som mail, telefon 

och intranät. Men den kommunikationen som användes mest frekvent var den direkta kontakten 

(ansikte mot ansikte) med andra medarbetare. De använder mycket kommunikation dels för att 

informera vad som händer och dels för att föra en dialog mellan ledarna och medarbetarna och del 

för att behålla kontakten med alla medarbetare. Kommunikationen är ständig pågående framförallt 

genom olika möten som sker med jämna mellanrum.  

 

Vi tror att delaktighet gör det lättare för ledningen att genomföra förändringen eftersom 

medarbetarna får ta en aktiv del i förändringsprocessen och känner sig då involverad i projektet. 

Det i sin tur leder till att medarbetarna inte känner sig utanför projektet och överkörda av ledningen 

vilket bidrar till en positiv känsla för förändringen. Delaktigheten hjälper också ledningen att få 

idéer och förslag från medarbetarna som kanske hade missats annars. Eftersom ledningen i 

fallföretaget tar emot och använder idéerna från sina medarbetar i planeringen av förändringen så 

återfinns även en grad av anpassning från ledningens sida. Där de omvärderar tidigare förslag och 

lösningar. Vi anser att kommunikationen mellan ledarna och medarbetarna var snabb, rak och 

effektiv vilket leder till att problem som uppstår under dagen kan lösas relativt snabbt. Detta är 

något ledningen använder i planeringen av förändringen eftersom problemen kommer upp till ytan 

och därmed blir föremål för diskussioner. 

 

Den teoretisk modell som vi försökte applicera i praktiken var Kotters (1996) åttastegsmodell. 

Trots att modell är gammal och bygger på att alla känner motstånd vid en förändring fann vi ändå 

detaljer i stegen som syns i fallföretaget. I vårt fallföretag fann vi inget motstånd mot förändringen 

och eftersom Kotters (1996) modell, så som tidigare nämnts, bygger på att alla känner motstånd så 

blev modellen svårapplicerad på fallföretaget. Att det inte fanns något motstånd kan förklaras 
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genom att ledarna har lyckas väl med att använda kommunikation, delaktighet och anpassning och 

därmed har det inte uppstått något motstånd. Att Kotters (1996) modell inte har använts av 

fallföretaget grundar sig antagligen på att de aldrig har hört talas om honom och hans 

åttastegsmodell.    Men delar av stegen i Kotters (1996) modell får ändå stöd av bland annat Kitchen 

och Daly (2002); Lines (2007) och Orey (2011). Vilket leder till att vi kan liksom Pollack och 

Pollack (2014) hävda att det finns inslag i Kotters (1996) modell som faktiskt är applicerabar i 

praktiken. Men att modellen som helhetsmodell inte är användbar då den är alltför sekventiell och 

strikt i sitt utförande.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att delaktighet, anpassning och kommunikation som 

verktyg, spelar en viktig roll inför en förändringsprocess. Att ledarna låter sina medarbetare vara 

involverade i förändringsprocessen skapar samhörighet och därmed minskar motstånd som kan 

uppkomma. Genom kommunikation mellan ledarna och medarbetarna kan det vara lättare att 

genomföra förändring utan motstånd. I förändringsprocess behövs också en projektgrupp som 

jobbar tillsammans och att ledarna behöver kommunicera eller informera vision till förändring. 

Annars kan det vara svårt för medarbetarna att veta vart de är på väg. 

 

Denna studie inriktade sig bara på ledarnas perspektiv inför en kommande förändring. Det hade 

det varit intressant att istället jämfört ledarskapsperspektivet  med medarbetarperspektivet. En 

annan intressant studie hade varit att göra en longitudinell studie, där man studerar hur både 

medarbetare och ledare upplever förändringen inför, under och efter förändringsprocessen.  

 

En förbättring är alltid en förändring men en förändring är inte alltid en förbättring. Ordspråk av 

okänd person. 
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Bilaga: Intervjuguide 

Förutsättningar 

Frågorna som ligger under förutsättningar ska ge en bild av hur involverad personen är i 

planeringen av förändringen och hur de vet och kan om förändringen. 

 Hur länge har du jobbat här? 

 Kan du berätta lite gran om företaget 

 

Organisationsförändring och förändringsprocess 

Frågorna under är ställda utifrån Kotters åttastegs modell samt kommunikationsteorier. 

 Kan du berätta om den förändringen ni ska genomföra? 

 Känner du någon oro inför förändringen? 

 Hur ser företaget ut idag och hur tänker du att det ska se ut i framtiden, efter förändringen? 

(Har du en vision?) (Kotter steg 3) 

 Hur förmedlade du visionen till de anställda? (Kotter steg 4) 

 Hur gjorde ni när ni informerade medarbetarna att ni skulle göra en omorganisation? 

(Kotters steg 1 samt kommunikation) 

 Har ni haft någon fundering på hur ni ska få med personalen? (Kotters steg 1) 

 Hur länge har ni planerat den här förändringen? Förstå anställda orsak till förändringen, 

vilka möjligheter det kan ge och konsekvens (Kotter steg 1) 
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 Hur ser förändringsprocessen ut? Flyttas båda avdelningarna på en gång? Eller blir det 

stegvis (hur stegvis?) 

 Hur har ni jobbat med planeringen av förändringen, enskilda arbetare eller en grupp? 

(Kotter steg 2) 

 vad är målet med förändringen? 

 Om det finns en grupp, vilka är med i gruppen och vad har de för arbetsuppgifter och 

befattning? (Kotter steg 2) 

 

Kommunikationen 

 Berätta om hur ni brukar kommunicera med era medarbetare? / Hur ofta gör du det? 

 Vilka utmaningar upplever du att det finns för den interna kommunikationen på företaget? 

 Vad skulle du säga är de viktigaste punkterna att ta i beaktning när det gäller att 

kommunicera en förändring till medarbetare? 

 Hur stor möjlighet har du att träffa och kommunicera med dina medarbetare/underordnade? 

 

Övriga frågor 

Frågorna under övrigt är ställda för att fånga upp övriga tankar och idéer som intervjupersonen kan 

tänkas ha. 

 Har du några frågor eller funderingar? 

 Finns det något mer angående er kommunikation/förändringsarbete som jag bör känna till? 

 

Fråga till anställda 

Vad var det för vision Vd:n presenterade på mötet? 

 


