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Sammanfattning  
Titel: Intern kommunikation vid organisationsförändring - En kvalitativ studie kring hur den 
interna kommunikationen påverkas vid planerad organisationsförändring. 
 
Författare: Sandra Falck, Emma Jonasson Liljegren, Amela Sakic 
 
Handledare: Anders Wrenne 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte: Syftet med studien är att studera hur kommunikationsproblem kan uppstå och vilka 
som kan uppkomma mellan olika nivåer på ett företag i samband med en planerad 
organisationsförändring? Det uppsatsens författare vill bidra med är att utöka den akademiska 
forskningen inom intern kommunikation genom att studera företaget “Bolaget A” . 
 
Metod: Uppsatsen består dels av egen primärdata dels av sekundärdata. Genom att studera 
läsa olika böcker kring organisationsteori och flera sökningar i databasen SUMMON@BTH 
skapades en referensram bestående av sekundärdata. Medan primärdatan samlades in genom 
intervjuer. De resultat vi sammanställde i teoriavsnittet jämfördes med empirin och 
analyserades för att besvara vår frågeställning. 
 
Slutsats: Vid en planerad förändring har vi genom vår studie gjort slutsatsen att den interna 
kommunikationen är en av de absolut viktigaste delarna i en organisation och speciellt vid en 
organisationsförändring. Koncernen som har använts i studien använde sig av och förlitade sig 
till stor del på en extern konsult vid den planerade förändringen som uppstod vid ett uppköp. 
Detta tillsamman med att det inte fanns en tydlig plan liksom det fysiska avståndet, gjorde att 
koncernen inte byggde upp en fungerande kommunikation med den nya anläggningen och 
därmed bildades ingen tillförlitlig relation med de anställda. Intranätet som koncernen sen 
använde sig av som kommunikationssätt visade sig enligt vår studie inte vara framgångsrikt.  
 
Sökord: Intern kommunikation, kommunikation, ledarskap, organisationskultur, 
organisationer, Communication as Constitutive of Organisation, CCO, förändring 
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Abstract  
Title: Internal communication through organizational change - A qualitative study on how 
internal communication is affected by planned organizational change. 
 
Authors: Sandra Falck, Emma Jonasson Liljegren, Amela Sakic 
 
Supervisor : Anders Wrenne 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: The purpose of the study is to study how communication problems can occur and 
which can arise between levels at a company, in connection with a planned organizational 
change. The author´s of the essay wants to contribute is to expand the academic research in 
internal communication by studying the company "Company A". 
 
Method: The essay consists partly of own primary data and partly of secondary data. By 
studying reading books about organizational theory and several searches in the SUMMON @ 
BTH database, a reference frame consisting of secondary data was created. While the primary 
data was collected through interviews. The results we have compiled in the theory section was 
compared with empirical data and analyzed to answer our question. 
 
Conclusion: Through a planned change, we have concluded that internal communication is 
one of the most important parts of an organization and especially in organizational change. 
The Group used in the study utilized and relied heavily on an external consultant in the 
planned change that arose during a buy-in. This, along with no clear plan as well as physical 
distance, meant that the Group did not build up a functioning communication with the new 
facility, thus creating no reliable relationship with the employees. The intranet that the group 
subsequently used as communication mode was not successful as our study demonstrated.  
 
Keywords: Internal communication, communication, leadership, organizational culture, 
organizations, Communication as Constitutive of Organization, CCO, change 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet beskriver vi bakgrunden till problemet vi valt att studera. Vidare har vi 
med en problemformulering som leder till studiens syfte och en frågeställning. 
 

1.1. Bakgrund 

“ När förändringens vindar blåser bygger en del 
vindskydd, medan andra bygger väderkvarnar.”   
(Mao Zendong, se Angelöw, 2010, s11) 
 

Varför behövs det ytterligare en uppsats om kommunikation under förändringsarbete? Det har 
forskats och skrivits mängder kring förändringsarbete bland annat Ahltorp (2014) Alvesson 
och Sveningsson (2014), Morgan (1999) samt många fler har yttrat sig.  Under senare år har 
kommunikation utvecklats som en organisationsstruktur vilket har bidragit till att flera 
forskare fokuserar på kommunikationen inom organisationen (Schoenenborn & Blaschke, 
2014). Men för att kunna skapa förståelse och insikter om vad som är realistiskt genomförbart 
vid förändringar krävs flera närstudier kring intern kommunikation då organisationer utgörs 
av tillfälliga kommunikationshandlingar enligt Putnam och Nicotera (2008; se Schoenenborn, 
2011). Det är inte sällsynt att organisationer slår sig samman när marknaden blir mer 
konkurrerande och när kostnaderna behöver bli lägre. Förändringarna i ett företag kan delas 
upp i planerad och oplanerad förändring. Planerad förändring är när ledningen står i centrum 
med oftast en välplanerad förändringsplan (Alvesson & Sveningsson, 2014 ss. 6, 28). Oavsett 
hur välplanerad förändringsplanen är måste kommunikationen stå i centrum av 
förändringsarbetet då den skapar förutsättningar för engagemang (Elving, 2005). 
  
Syftet med förändringsprocessen är att ändra ett nuvarande tillstånd till ett önskat framtida 
tillstånd. Oavsett om vi kallar processen för omstrukturering, organisationsförändring, 
förnyelse eller utveckling så är det en process som äger rum inom en verksamhet (Angelöw, 
2010, s. 12).  
  
Att skapa förändring i en existerande organisationskultur är ett krävande jobb som fordrar 
mycket engagemang och tålamod både från ledaren men även från medarbetarna. Vissa 
förändringar anses vara påtvingade medan andra är nödvändiga för att verksamheten ska 
kunna överleva (Alvesson och Sveningsson, 2008).  Förändringsförloppet kan betraktas ur 
olika synvinklar och på så sätt även uppfattas olika, Buchanan menar att det kan beskrivas 
som allt från framgång till misslyckande (Buchanan, 2003). 
  
Organisationer strävar efter lösningar för att kunna hantera svåra tider vare sig det handlar om 
ekonomiska eller humana resurser. Alvesson och Sveningsson (2008, s.28) anser att 
“ företagsledare och chefer skapar mening i organisationer och deras sammanhang utifrån 
personliga intressen, utbildningsbakgrund, organisationskultur, organisationens historia och 
föreställningar hur chefer i andra organisationer förhåller sig till förändring” . 
Organisationskulturen är en viktig beståndsdel till en stark sammanhållning. Kulturen har 
betydelse för företagets effektivitet, tillväxt och framgång. Kulturen avspeglar hur ett företag 
fungerar allt ifrån strategiska förändringar till vardagligt ledarskap inklusive hur kunskap 
inom företaget delas (Alvesson, 2015, s.8-9). Även Morgan (1999, s.169) anser att en stark 
organisationskultur är väsentlig för framgång eller att förändringar i den existerande kulturen 
motiverar anställda till en bättre prestation. Våra värderingar, åsikter, idéer skapar skillnader 
vilket organisationer behöver för att kunna utvecklas framgångsrikt (Morgan, 1999, s. 159).  
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Kultur utvecklas som ett resultat av det sociala samspelet och kan inte beordras fram i en viss 
social miljö (Morgan, 1999, s.154).  Emellertid gäller det att dela åsikter och normer med den 
organisationen som man befinner sig i. Kulturer förändras ständigt och är inte alltid positiva, 
tvärtemot upplevs många förändringar ofta som negativa av de som är berörda (Alvesson, 
2015, s.220).  Alvesson och Sveningsson (2007, s.183) drar slutsatsen att kultur innebär att 
”djupt individuella idéer och föreställningar blir mindre centrala än kollektiva sådana”  och på 
så sätt kan både chefer och medarbetare förstå varandras åsikter. Kulturen är 
därmed sammankopplad med den anställdes personliga åsikter och kan bidra med förståelse 
för det utförda arbetet (Alvesson och Sveningsson, 2016), vare sig det handlar om 
företagsledaren eller medarbetaren. Organisationer är som relationer, de kan endast existera 
och överleva om de tas hand om (Ahltorp, 2014, s.81). 
  
När olika organisationskulturer sammanfogas uppstår en kulturförändring där en grupp 
människor förändrar sina idéer, värderingar och uppfattningar (Alvesson, 2015, s.216-217). I 
sådana situationer är den befintliga organisationskulturen och den interna kommunikationen 
avgörande för den slutliga organisationsförändringens acceptans. I tider när företag går ihop 
eller köps upp intresserar sig flera för företagskulturen, även i företag där kulturfrågor normalt 
inte prioriteras (Alvesson, 2015, s.21). ”Ett intresse för att identifiera, utveckla, dela och 
använda kunskap på ett mer systematiskt sätt brukar leda till ett starkt intresse för 
organisationskultur”  anser Alvesson (2015, s.21). Att utveckla gemenskap i organisationen 
kräver rejäla insatser både från chefer och ledare, men viktigast av allt är att insatserna sker 
samtidigt (Ahltorp, 2014, s. 78). 
  
Chefsrollen är avgörande för hur kommunikationen i en organisation fungerar, både när det 
gäller strategisk och informell kommunikation. Beroende hur informationsflödet fungerar i 
organisationen skapas förutsättningar för ett öppet eller slutet kommunikationsklimat. 
Kommunikation är basen för verksamheten och organisationen baseras på just 
kommunikationen (Ahltorp, 2014, s. 80-81). Många företagsledare var redan medvetna om 
kommunikations stora betydelse i början på 1900-talet, Chester Bernars uttryckte sig “ att 
kommunikationen till medarbetarna är en av de viktigaste uppgifterna för den verkställande 
ledningen.”   (Bernard, 1938, se Svenningsson & Sörgärde, 2015, s.142). Jan Carlzons 
(tidigare SAS chef) uttalade sig kring informations och ansvars sammanband på det här viset: 
“ En människa som inte får information, kan inte ta ansvar. En människa som får information, 
kan inte undgå att ta ansvar”  (Ahltorp, 2014, s. 102). Jan Carlzon hade förståelse för 
kommunikation och dess påverkan på medarbetarna. Cooren, Kuhn, Cornelissen och Clark 
(2011) visar liknande förståelse för kommunikation och anser samtidigt att organisationer 
skapas genom mänsklig kommunikation. Nilsson (2016, s. 101) menar att kommunikation är 
ett verktyg, ett verktyg som är tänkt för att skapa kontakter, förmedla idéer, påverka och 
utveckla andra, och effekten man får av det är beroende på hur skicklig man är med verktyget. 
Den åsikten delar även Svenningsson och Sörgärde (2015 s.142) men de går ett steg vidare 
och påstår att kommunikation reducerar motstånd. 
  
Nilsson (2016, s. 102) delar kommunikationsbudskap i två nivåer – ”vad som sägs respektive 
hur det sägs”  och anser att kommunikation ofta kompliceras i onödan då man håller vissa 
saker för självklara och därför inte kommunicera ut de, nackdelen är att man då inte tänker på 
att saken inte är så självklar för någon annan.  
  
Det främsta syftet med kommunikation under förändring bör vara att informera medarbetarna 
om förändringen och delge hur deras roll/titel kommer att se ut efter förändringen. Denna 
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informativa funktion av kommunikation kommer att ha effekt på beredskapen för förändring 
(Elving, 2005). 
 

1.2.  Problemformuler ing  

Tidigare studier kring intern kommunikation illustrerar vikten av att rätt information kommer 
fram till de anställda, studierna antyder även att den interna kommunikationen kan göra 
medarbetaren mer engagerade vid processen av organisationens förändring (Ahltorp 2014, 
Angelöw 2010, Alvesson och Sveningsson 2015, Buchanan 2003 m.fl.). 
Förändringsprocessen kan även bli mer demokratisk med den interna kommunikationen 
(ibid). Men oavsett vad syftet är med den interna kommunikationen så är det framförallt av 
betydelse för förändringen är hur medarbetarna förstår situationen i och med att medarbetarna 
kommer att handla och agera utefter deras förståelse för förändringen (von Platen, 2006). När 
medarbetarna förstår och accepterar förändringen skapas delaktighet och engagemang vilket i 
sin tur minskar oroligheter som förändringen medför (ibid). 
  
Vi är medvetna att olika faktorer påverkar organisationen i förändring, företagets prestation, 
effektivitet och inte minst kommunikation påverkas. Att studera intern kommunikation vid 
planerade förändringar är intressant för att kommunikationen kan ha inverkan på 
medarbetarnas engagemang och därmed vara avgörande för förändringens utfall. Det är 
genom information medarbetarna får förståelse för förändringsarbetet (von Platen, 2006) 
men informationen behöver kommuniceras ut för att uppnå förståelse. I den här studien vill vi 
titta närmare på hur den interna kommunikationen fungerar när ett bolag köps in som 
dotterbolag och behöver ta över moderbolagets organisationskultur. Intern kommunikation 
har mest studerats av praktiker (von Platen, 2006) men inte lika mycket i akademiska 
sammanhang. 
 

1.3.  Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att studera hur den interna kommunikationens utveckling ser ut vid en 
planerad förändring inom ett företag när två olika organisationskulturer ska blir en. Det 
uppsatsens författare vill bidra med är att utöka den akademiska forskningen kring 
kommunikationsproblem inom intern kommunikation genom att studera företaget “Bolaget 
A” . 
  
Frågan som den här studien ska svara på är hur kommunikationsproblem kan uppstå och vilka 
som kan uppkomma mellan olika nivåer på ett företag i samband med en planerad 
organisationsförändring? 
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2. Metod 
Metodkapitlet innehåller vårt tillvägagångssätt för att besvara studiens frågeställning. Det vill 
säga, metodval och varför vald metod passar vår studie bäst. Efter det beskriver vi hur vårt 
tillvägagångssätt för litteratursökning har gått till. Vidare diskuterar vi hur vårt urval har 
gjorts, både gällande teori och empiri. Till sist beskriver vi hur intervjuprocessen gick till från 
början till slut, samt information om respondenterna.  
 

2.1. Metodval 

Avsikten med studien är att undersöka vilka kommunikationsproblem har uppstått på 
Anläggning A i samband med uppköpet enligt respondenterna. Valet av det studerade 
företaget kommer ifrån att vi har läst om dess uppköp i media samt efterkommande händelser, 
vilket vi har lovat företaget att ej gå närmare gå in på av etiska skäl. Tre intervjuer 
genomfördes med personer som har blivit påverkade av omorganiseringen. För att kunna nå 
en fördjupad förståelse kring den interna kommunikationen inom Anläggning A har vi valt att 
använda oss av djupintervjuer, vilket Lantz (2013) kategoriserar som “den riktade öppna 
intervjun” . Vi ansåg att en kvalitativ metod är bästa sättet för att komma åt individernas 
åsikter, känslor och upplevelse. Förespråkare för kvalitativ forskning har kunnat argumentera 
för nyttan med mer flexibla angreppssätt som ger möjligheten att ta hänsyn till respondentens 
erfarenheter (Eriksson & Hultman, 2014, s.90-91).  En kvalitativ forskningsansats, där ett 
mindre antal värdefulla intervjuer är att föredra framför många intervjuer av sämre kvalitet 
(Trost, 2010) ansåg vi var passande för vår studie. Enligt Trost (2010) är det relevant att 
intervjua färre personer, max fem stycken, för att få ett genomskådligt och detaljerat material. 
I andra fall riskerar materialet att bli för omfattande, vilket kan leda till att viktiga detaljer 
missas i analysen. 
 
Kvalitativ metod som ansats kräver att studiens frågeställning är preciserat och väl 
genomarbetat (Larsen, 2009, s.46). I samhällsstudier är kvalitativ forskning vanligt 
förekommande och bygger ofta uteslutande eller huvudsakligen på intervjuer, på så sätt 
försöker forskare få fram ” rika berättelser”  (Alvesson, 2011, s. 9). Själva valet av metod anses 
i forskningen vara en strategi, för att den skapar förutsättningar och begränsningar för 
datainsamlingen (Eriksson & Hultman, 2014, s.90-91). Vår “strategi”  är att med hjälp av 
halvstrukturerade intervjuer identifiera de “ rika berättelser”  kring hur den interna 
kommunikationen har påverkats. 
 

2.2.  L itteratursökning 

För att få ett intryck över hur organisationskulturer påverkar kommunikationen valde vi att 
genomföra sökningar i databasen SUMMON@BTH. Nyckelord blev organisationskultur, 
organisationer samt kommunikation, vi sökte på begreppen dels en för sig dels tillsammans. 
Sökningen genomfördes både på svenska och engelska för att få flera träffar. När sökningarna 
genomfördes var antal “ träffar”  relativt hög, mycket har skrivits och forskats när det gäller 
organisationskultur, organisationer och kommunikation. Att välja relevanta studier blev ett 
påfrestande arbete. Trots det kunde vi urskilja en grundläggande referens utifrån de resultat vi 
fick fram. Vi sökte även material genom att undersöka vilka referenshänvisningarna våra 
litteraturkällor hade, därigenom fick vi ytterligare material som kunde vara intressant för vår 
studie. 
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Undersökningsprocessen är den ledande delen i uppsatsskrivandet. Den är avgörande för 
studiens utformning då det handlar om att samla in relevant information vilken skapar 
förutsättningar för analytiskt arbete. All information som vi samlar in kan hjälpa oss att skapa 
en kvalitativ bild av situationen. Metod forskarna delar in data i primärdata (dvs. ny data som 
forskarna samlat in själva) och sekundärdata (forskningsdata från andra forskare). (Larsen, 
2009). 
 

2.3.  Urval 

Innan urvalet kunde göras var vi som författare tvungna att resonera kring vilken sorts 
information vi behöver och vilken information vi önskade få. Avsikten är att begränsa 
kommunikation till enbart den interna kommunikationen mellan anställda och deras chefer. 
  
Organisationskulturer kan skilja sig mycket mellan olika länder. Därför avgränsas studien till 
enbart svenska koncern. Studien har utförts på en koncern som är har över 500 anställda. 
Denna avgränsning har gjorts av anledningen att koncernen anses vara så stor att befintliga 
kommunikationsvägar borde finnas inarbetade. En annan faktor som bidrog till att koncernen 
behövde vara svenskt är språket. Både anställda och chefer kommunicerar genom att använda 
sig av det svenska språket vilket eliminerar fel med översättningar. Därmed bör språket inte 
vara en faktor som påverkar resultatet av studien.  
  
När vi ställdes inför beslutet vilka respondenter vi skulle välja för deltagandet utgick vi från 
ett tvåstegsurval. Enligt Ahrne och Svensson (2013, s.42) bidrar ett tvåstegsurval till att välja 
ut specifika personer till intervjun. I och med att vi var intresserade av personer i 
ledningspositioner passade det tillvägagångssättet oss. Först bestämde vi oss för att leta fram 
företag som hade genomgått organisationsförändringar där kravet var uppköp eller 
sammanfogning. Därefter tog vi kontakt med flera företag för att se om ett intresse fanns för 
ett samarbete. Av den orsaken att tiden för datainsamling är begränsad har vi valt ut ett 
företag som köptes upp av en stor koncern. Både koncernen och det uppköpta företaget hade 
väl inarbetade kommunikationsvägar innan uppköpet, av den anledningen blev vi intresserade 
av hur kommunikationen ha påverkats.  
 
Studien begränsar sig till en större koncern som i uppsatsen kommer nämnas som “Koncern 
B”  som har i dagsläge 6 anläggningar i Sverige, dock kommer studien endast fokusera på en 
anläggning som kommer benämnas “Anläggning A” , innan uppköpet kommer det uppköpta 
bolaget att benämnas som “Bolag A”. Studien riktar sig mot ett företag som är i planerad 
förändring och kommer alltså inte ta upp vad som händer med intern kommunikation vid en 
oplanerad förändring. Vi kommer inte studera hur den externa kommunikationen har 
förändrats efter uppköpet. Genom att koncentrera sig på ett företag hoppas vi kunna gå in på 
djupet och skapa en förståelse kring hur den interna kommunikationen mellan de nya chefer 
och de kvarvarande anställda har förändrats. 
 

2.4.  Intervju 

Intervjuer är enligt oss en bra metod för insamling av primärdata. Den här metoden ger oss 
möjligheten att studera verkligheten ur en synvinkel som passar denna studie. Själva studien 
behandlar kommunikation därför valde vi att kommunicera med 
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respondenterna. Intervjusituationer ger oss möjligheten att gå djupare in i ämnet än vad man 
skulle kunna göra med en enkät till exempel (Backman et al. 2012, s.309). Allt ifrån 
språkbruk, känslor till moral och etik kan återspeglas i en intervju. Att använda sig av 
intervjuer som metod får författaren möjligheten att växla mellan analys och intervju under 
själva genomförandet av intervjun., det är även den vanligaste forskningsmetoden bland 
studenter och forskare inom samhällsvetenskaplig forskning (Ahrne & Svensson, 2013 ss. 36, 
56). 
  
Vår primärdata är insamlat med hjälp av halvstrukturerade intervjuer som genomfördes på 
anläggningen (se bilaga 1). Intervjuer delas in i strukturerade, halvstrukturerade och 
ostrukturerade (Alvesson, 2011, s. 16; Backman et al. 2012, s.308 ). Vi anser att kvalitativa 
intervjuer kan bidra till att besvara vår frågeställning. Kvalitativa intervjuer är öppna för 
erfarenheter och åsikter, för allt som intervjupersoner tycker är relevant och viktigt inom 
studiens ramar (Alvesson, 2011, s.9). Backman et al. (2012, s. 308). 
  
Intervjublandningar av halvstrukturerade och ostrukturerade är ett vanligt förekommande 
fenomen, vilket bidra till möjligheten att intervjuaren ställer följdfrågor och på så sätt påverka 
samtalets riktning, möjligheten att komma bort från ämnet förhindras därmed. Av den 
anledningen valde vi att använda oss av halvstrukturerade intervjuupplägg för att just kunna 
ställa följdfrågor vid behov. Halvstrukturerade intervjuer ger oss möjligheten att ställa 
förutbestämda frågor men även friheten att anpassa frågornas ordning till den rådande 
situationen (Backman et al. 2012, s. 308). 
  
Respondenterna fick en sammanställning av intervjufrågorna några dagar innan själva 
intervjun, för att få en inblick i studien.  Intervjufrågorna var anpassade till respondenterna 
och deras befattning på företaget. En person genomförde alla intervjuer för att på så sätt 
undvika tolkningsfel. Under intervjun gjordes anteckningar samt att alla samtal spelades in, 
detta för att undvika tolkningsfel och för att delge, övriga författarna av studien, materialet. 
  
Vi valde att genomföra intervjuer med 3 personer för att få en bild av hur kommunikationen 
har påverkats. Den första kontakten med företaget togs via telefon i slutet av mars. Vi blev 
vidarekopplade till controllern, som innan uppköpet hade funktionen som ekonomi- och 
personalchef. Vi förde fram vårt önskemål att få intervjua någon i arbetsledande ställning, 
någon på kontoret samt någon i produktionen. Med tanke på controllerns bakgrund i företaget, 
frågade vi om han kunde ställa upp på att bli intervjuad som den kontorsanställda. Med hjälp 
av controllern fick vi kontakt med en person från produktionen samt platschefen som verkade 
efter uppköpet. Dessa personer anser vi bildar en bred bild av företaget då de jobbar inom 
olika delar, på olika nivåer samt har olika bakgrund i företaget. Efter lite betänketid tog vi 
återigen kontakt med controllern och fick då besked om att alla tillfrågade var villiga att delta 
i studien, men ville ha mer information innan intervjun. Vi informerade då respondenterna 
närmare om hur studien skulle genomföras. Respondenterna fick sedan de övergripande 
frågorna innan intervjutillfället som hölls på Anläggning A. Intervjuerna spelades in och 
skrevs sedan ned.  Vi valde att hålla koncernen och våra respondenter anonyma och därmed 
kommer de olika respondenter benämnas efter deras position på koncernen. 
  

• Första respondent är den nuvarande platschefen på Anläggning A. Han blev tillsatt 2 
månader efter att Bolag A köptes upp av Koncern B. Det är en person som kommer in 
utifrån och han ger oss möjligheten att ser organisationskulturen från en annan 
synvinkel. 
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• Andra respondent var personal- och ekonomichef på Bolag A innan uppköpet. Nu är 
han controller på Koncern B för Anläggning A. Den här personen är i direkt kontakt 
med båda organisationskulturer. 

• Tredje respondenten är en Produktionsanställd på Anläggning A. Personen i frågan har 
stött på alla förändringar och kan tala om hur produktionsmedarbetare har upplevt och 
blivit påverkade av förändringen på arbetsplatsen. 

 
När vi sammanställde intervjuerna fick vi en överblick kring vad respondenterna har upplevt 
kommunikationen före, under och efter uppköpet av företaget. Detta gav oss en bild över hur 
situationen såg ut. Utifrån intervjuerna och anteckningarna som samlades in i samband med 
intervjuerna bearbetade vi empirin. Vidare granskade vi empirin och sökte efter likheter i 
respondenternas kommentarer. Svar som beskrev samma eller liknande situation 
sammanfördes för att lättare kunna analysera situationen ur en vetenskaplig synvinkel. För att 
inte missa något som angivits under intervjun bearbetade vi materialet samma dag, både 
anteckningar och inspelningarna. 
 

2.4.1.  Intervjuproblem  

Genom att bestämma i förväg vem av oss som skulle ta hand om intervjuerna eliminerade vi 
problemet med att var och en av oss kunde påverka intervjun och respondenten omedvetet. 
Intervjuaren hade möjligheten att lära känna alla respondenter och anpassa 
intervjusituationerna så att respondenterna kände sig trygga i samtalen. Intervjuaren valde 
frågorna medvetet och noga så att hennes frågor uppfattas korrekt av respondenten. Ahrne & 
Svensson (2013, s.46) påpekar att det kan uppstå olika faktorer som påverka genomförandet 
av intervjuer och allt inte kan förberedas och kontrolleras.  
  
Det existerar olika problemområde som förknippas med intervjuer. Urvalsproblematiken är en 
av faktorerna som associeras till intervjuer. Forskarna bör reflektera över vilka personer som 
ska intervjuas samt hur de väljs ut. Detta för att få ett trovärdigt resultat. Därmed kan de 
bevisa att resultatet är sanningsenligt och inte beror på individen forskarna har valt att 
intervjua (Ahrne & Svensson, 2013, s.42).  
 
All litteraturen kring intervjuer, som vi har haft tillgång till, nämner liknande intervjuproblem. 
Problem som kan sorteras ut är att respondenterna kan uppge en begränsad bild av fenomenet, 
att deras åsikter inte kan tas för givet, att de inte alltid är representerade för hela kollektivet 
samt att olika respondenter tolkar samma situation olika vilket medför ett och samma 
fenomen får olika betydelse.  (Ahrne & Svensson, 2013, Backman et al. 2012, Larsen, 2009). 
 

2.4.2.  Etik  

Vi är medvetna om ansvaret som forskning för med sig. Därför valde vi att följa 
Vetenskapsrådets riktlinjer. Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 5) föreligger det ett s.k. 
forskningskrav från samhället, kravet går ut på att forskning ska bedrivas med hög kvalité för 
att utveckla och fördjupa kunskaper och på så sätt förbättra forskningsmetoder. Vår skyldighet 
gentemot respondenterna är att respektera deras åsikter och förutse eventuella påföljder av 
respondenternas medverkan i studien. Därför har respondenterna blivit informerade kring 
studiens syfte och tillvägagångssätt. I första hand valde vi att informera alla deltagare om att 
de garanteras full anonymitet samt bett om deras samtycke till att delta i studien. Därefter fick 
alla respondenter en kortare betänketid för att understryka att deltagandet är frivilligt. 
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Det grundläggande är att forskning endast är godkänt om den bedrivs med respekt för 
människovärde där mänskliga rättigheter och friheter skall beaktas (Ahrne & Svensson, 2013 
s.31). Forskare kommer oundvikligt i kontakt med människor där etiska frågor uppstår, 
exempel på sådana frågor är hur ageranden kan anses vara moraliskt korrekta eller inkorrekta 
(Ahrne & Svensson, 2013 s.30). Vetenskapligt arbete kräver etisk behandling av 
undersökningsobjekt, både när det gäller respondenter men även insamlat material (Eriksson 
& Hultman, 2014, s.28-29).  Med hjälp av denna studie vill vi analysera hur intern 
kommunikation uppfattas av olika personer inom organisationen och vad vi kan lära oss av 
den nya organisationskulturen. Larsen (2009, s.14) anser att de viktigaste principerna för 
forskningsetik är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. De principerna har vi medvetet valt att upprätthålla i vår studie. 
 

2.4.3.  Källkr itik 

Metoden vi valde för att undersöka studiens syfte har både sina för- och nackdelar. En av 
nackdelarna som förknippas med intervjuer är bland annat att vi inte kan i förhand veta om vi 
har valt rätt respondent för vår studie. Eftersom åsikter är personliga och kan påverka 
respondentens position inom företaget kan anses som känsligt, vilket kan påverka studien 
negativt. Intervjuer kan medföra att personerna inte vågar tala sanning, trots att 
respondenterna har möjlighet till anonymitet.  Vi upplevde vissa svårigheter med att välja rätt 
respondent, då vi ville undersöka fallet på djupet. Trots våra rädslor för att prata med fel 
person, lyckades vi välja relevanta personer till intervjuerna. När kvalitativa intervjuer utförs 
uppstår urvalsproblem där författare/ forskare behöver välja vilka personer bör intervjuas för 
att studien ska vara trovärdig. För att skapa trovärdighet för studiens resultat behöver urvalet 
ske medvetet och inte slumpvis (Ahrne & Svensson, 2013, s 42).  
 
Backman et al. (2012, s. 110) beskriver kritiskt tänkande och kritiskt förhållningssätt till 
informationskällor som mycket viktigt då dagens samhälle har lätt tillgänglighet till 
information på internet. Det är lätt att tro på olika källor speciellt när källan inte är allmänt 
känt och informationsgivaren bidra med goda argument, dock existerar skillnad mellan 
sanning och tillförlitlighet anser författarna. Källor kan vara tillförlitliga men ändå bidra med 
felaktiga svar och på samma sätt kan otillförlitliga källor bidra med sanningen. Därför har 
tillförlitliga källor källhänvisningar och på det viset kan läsaren göra sin egen granskning av 
det insamlade materialet. Genom att studera och samla in kunskap inom ett specifikt område 
får författaren god kännedom kring det valda ämnet och kan inta ett kritiskt förhållningssätt. 
En nödvändighet finns i att diskutera varför författaren valde sina källor och varför de kan 
styrka undersökningen på ett positivt sätt anser Backman et al. (2012, s. 111), läsaren kan 
därmed få möjligheten till ett passande förhållningssätt. Genom att läsa olika böcker skrivna 
av Mats Alvesson har vi kunnat skaffa oss en bred översikt kring organisationsförändringar 
samt anställdas beteende vid organisationsförändringar. Vi granskade materialet kritiskt, 
genom att studera källhänvisningar från Alvesson fick många primärkällor. Mats Alvesson 
har bidragit med många studier under åren samtidigt som han har gett ut flertal böcker därför 
anser vi att hans arbete kan bidra mycket till vår studie. 
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3. Teor i 
Teori kapitlet har en uppbyggnad av att först gå igenom teori kring organisationskultur för att 
sedan gå vidare till ledarskap och till sist kommunikation. Dessa områden har valts ut för att 
senare kunna analysera den kommande empirin. 
 

3.1.  Organisationskultur  

3.1.1.  Begreppet organisationskultur  

Inom organisationsteori finns det ingen etablerad godtagen teori eller gemensamt begrepp för 
analys av organisationers kulturer (Martin, Frost & O’Neill, 2006, se Bakka et al., 2014, 
s.127) Det första generella begreppet för kultur definierades av Edward B. Taylor, en engelsk 
antropolog och fick stor betydelse både för antropologiska och sociologiska kulturanalyser 
(Bakka et al., 2014, s.125). Edward B. Taylor definierade begreppet kultur enligt “ den 
komplexa helhet, som omfattar kunskap, tro, konst, moral, lagar, seder och bruk, och alla 
andra former för förmåga och vanor som en människa tillägnas sig som 
samhällsmedborgare”  (Tylor 1871, se Bakka et al., 2014, s.125). Begreppet tar upp några av 
de viktiga delarna inom organisationskulturen, t.ex. att kulturen är komplex där delarna 
hänger ihop, att centrala delar i en kultur är bland annat normer, värderingar, samt 
institutioner. Men också att kultur är inget som är medfött utan vi uppfostras enligt de normer 
som existerar i den kulturen där vi befinner oss i, just den processen betecknas socialisering 
(Bakka et al., 2014, s.125). 
  
Kultur är en social konstruktion där olika grupper skapar olika kulturer. Den är holistisk vilket 
innebär att det är ett kollektivt fenomen, där det finns gemensamma saker som är kännetecken 
för en grupp av individer, till exempel en organisation. Kulturen är något som växer fram över 
tid och som förmedlas via vanor och traditioner. Den är inte så lätt att ändra på då människor 
har en tendens att hålla fast vid sina värderingar, idéer och föreställningar (Hofsteds et al, 
1990). Enligt Alvesson (2015, s.220) förändras kulturer kontinuerligt, men många 
förändringar upplevs ofta som i huvudsakligen negativa av dem de berör. Deetz, Tracey och 
Simpson (2000, s.21) bedömer däremot att kultur är det grundläggande antagande som 
människan gör kring sin miljö och medmänniskorna i denna miljö. Oavsett om antagandet 
utgör kulturen eller om agerande och reaktioner påverkar kulturen stämmer Deetz, Tracey och 
Simpson (2000, s.21) påstående; kultur präglas av fundamentala uppfattningar kring vad som 
är korrekt och moraliskt.   
  
Bakka et al (2014, s.145) beskriver kortfattat att organisationskultur handlar om 
organisationens värderingar och normer. Inom ett företag uttrycks kulturen på varierande sätt 
exempelvis via fysiska situationer som produkters utformning m.m., men också genom hur 
samarbetet bland företagets personal fungerar. Bijlsma-Frankema (2001, s. 194) anser att 
grunden i organisationskultur är hur personalen agerar och reagerar.  
 
En person som är ny på arbetsplatsen förstår sig ofta snabbt på hur de olika 
förhållandena/situationerna fungerar och kan utifrån det bilda sig en enkel förståelse av 
organisationens kultur. Men för att få en mer grundlig förståelse av organisationens kultur tar 
det tid (Bakka et al, 2014, s.145). 
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3.1.2.  Organisationskulturens betydelse för  företaget 

Enligt Alvesson (2015, s.8) har ett företagets organisationskultur stor betydelse både för ett 
företags effektivitet, tillväxt samt framgång. Då organisationskulturen styr hur ett företag 
fungerar, som exempel gäller det allt ifrån strategisk förändring till vardagligt ledarskap, 
liksom hur man förmedlar kunskap internt i företaget (Alvesson, 2015, s.9). 
  
Viktiga faktorer som påverkas av organisationskulturen är engagemang, inriktning, 
prioritering, sammanhållning, gemensamma mål och förhållningssätt (Alvesson & 
Sveningsson, 2007 s.179). Det organisationskulturen gör är att stödja eller hindra en strategi. 
liksom att den påverkar hur ledningen tänker och prioriterar (ibid). 
  
Kulturen kan på olika sätt förknippas med hur centrala aktörer handlar för att påverka 
underlydandes föreställningar, ideal och motiv (Alvesson & Sveningsson, 2007 s.192). Det 
finns normalt olika grupper i företag och andra organisationer med olika intressen och 
föreställningar. Dessa har mer eller mindre tydliga strider om hur verkligheten skall definieras 
och tolkas, liksom om vilka värderingar och ideal som är de rätta. (Alvesson & Sveningsson, 
2007 s.193) En gemensam kultur i ett företag hjälper till att uppnå en ömsesidig förståelse, då 
de individuella idéerna och föreställningarna blir mindre centrala än de kollektiva. (Alvesson 
& Sveningsson, 2007 s.183) Det innebär också mer fokus på hur man förhåller sig till vad 
man gör samt hur man integrerar, än hur man gör saker och ting i företaget. (Alvesson & 
Sveningsson, 2007 s.181) Till skillnad från när det finns olika kulturella föreställningar, då 
det föreligger risk att personer reagerar olika på samma budskap, handlingar samt materiella 
åtgärder (Alvesson, 2015, s.214). För att uppnå en distinkt organisationskultur är det viktigt 
att individerna i organisationen identifierar sig med denna (Alvesson & Sveningsson, 2007 
s.198). När anställda upplever en positiv organisationskultur bidrar det till att mer 
självständighet upplevs bland de anställda vilket gynnar kreativiteten på arbetsplatsen (Deetz, 
Tracey & Simpson, 2000, inledning). 
  
Hur stort intresset för organisationskulturen varierar. Faktorer som brukar leda till ett starkt 
intresse kan vara då man vill identifiera, utveckla, dela samt använda kunskap på ett mer 
systematiskt sätt. Vissa företag där inte organisationskulturen har setts så viktig, prioriterar 
upp kulturens betydelse när det sker förändringar av typen sammanslagningar eller uppköp 
(Alvesson, 2015, s.21). 
 
En organisationskultur har enligt Schein (1985/2010, kapitel 3, se Bakka et al, 2014 s.130) 
dubbla syften. För det första handlar det om en extern anpassning, vilket innebär att kulturen 
bidrar till organisationens överlevnad och anpassning till omgivningen. Det andra handlar om 
den interna integrationen vilket innebär att kulturen bidrar till integrationen av 
organisationens interna processer vilket Schein menar säkrar företagets överlevnad och 
fortsatta anpassning. Alvesson & Sveningsson (2007 s.185 - 186) håller med om detta då de 
menar att kulturbegreppets relevans hör ihop med innebörder, föreställningar samt symboler 
vilka är av central betydelse angående hur människor fungerar på en arbetsplats. Detta innebär 
att organisationsschemat inte är det som är avgörande för vad som sker, då det viktiga är hur 
individen uppfattar hierarkier och gränser kopplade till sociala roller och relationer på 
arbetsplatsen. En tydlig organisationskultur kännetecknas av hur och i vilken utsträckning 
dess medlemmar identifierar sig med den (Alvesson & Sveningsson, 2007 s.198). 
 



 16

3.1.3.  Kar tläggning av organisationskultur  

Det finns olika sätt att kartlägga företags kultur. Känslan i organisationen kan utforskas 
genom att vara fysisk i organisationen regelbundet och på det sättet göra iakttagelser över hur 
känslan i organisationen. Det går även att utöka den observation som har gjorts genom att 
t.ex. samla information om organisationens historia, betydelsefulla personer, kritiska perioder 
och även att genomföra gruppintervjuer. För att vidare kartlägga företagets kultur är det 
fördelaktigt att göra systematiska observationer för att kontrollera att de iakttagelser som 
tidigare har hittat inte bara var rena tillfälligheter utan att de speglar företagets kultur på ett 
korrekt sätt. För att gå djupare in i företagets kultur kan en intern person i företaget agera 
”översättare”  och på det sättet förmedla hur personalen reagerar och vad som händer, det är 
viktigt att den interna personen är motiverad, har rätt erfarenhet och har god personkännedom. 
Det är även rätt att den externa observatören är öppen till att bli tillrättad angående eventuella 
förutfattade meningar om organisationen. ” I det fortsatta kartläggningsarbetet är det 
nödvändigt med teoretiska kunskaper som kan fungera som en slags komihåglista och som 
hjälper till att söka och finna förklaringar på de mönster som folk i organisationen tar för 
givna.”  Fortsättningsvis görs det olika hypoteser om organisationens kulturmönster, som 
sedan kontrolleras genom exempelvis frågeblanketter, intervjuer, systematiska observationer 
mm. Avslutningsvis görs det en rapport över organisationens kultur som förhoppningsvis 
stämmer bra överens med verkligheten. (Schein 1985/2010, se Bakka et al., 2014, s.134-135) 
 
Precis som Schein (1985/2010, se Bakka et al., 2014, s.134-135) beskriver här ovan så trycker 
Bakka et al, (2014, s.145-153) på att organisationen är en kombination av olika beståndsdelar. 
Det är ledningens uppgift att förstå organisationen och utifrån det skapa en kultur som passar 
företagets omgivning, organisationstyp, organisationens egenart, ledarstil, maktkultur, 
administrationsstil samt medarbetarnas egenart. 
 

3.1.4.  Kultur förändr ing 

Vid en stor förändring är organisationskultur den stora komponenten som gör att förändringen 
antingen ska ha god framgång eller ej enligt Asree, Zain och Razalli (2010, s. 504). 
Förändring av kultur i en organisation är därmed inte alltid positivt, kulturförändring kan ge 
personer/grupper varierande synsätt som i sin tur ger förvirring och t.o.m. konflikter 
(Alvesson, 2015, s.221). Alvesson (2015, s.216-217) beskriver dock att kulturförändring är att 
personalen i organisationen förändrar sina uppfattningar, idéer och värderingar, inte att 
ledningen försöker implementera de nya beteendena eller ens att de lyckas med att göra 
förändringen/förändringarna.  
  
Att göra medarbetarskapet i en organisation bättre diskuteras på många håll om i dagens 
samhälle, men att utveckla medarbetarskapet utan åtgärder och bidrag ifrån chefer, ledning 
och ledare samtligt är en omöjlighet enligt Ahltorp (2014, s.78). Så för att lyckas genomföra 
en förändring i företagets kultur och följa den stora planen krävs det mer eller mindre att 
organisationen är kulturellt homogen, vilket den sällan är. Detta underskattas oftast av 
teoretiska förändringsmodeller men bör tas på största allvar. När olika delar i en organisation 
börjar sticka iväg åt olika riktningar så är det helt normalt att ledningen vill motverka detta, 
men det kan vara orealistiskt ibland och kan istället ge bränsle åt de delningar som redan finns 
i organisationen (Alvesson & Svenningsson, 2014 s. 78).  
 
Synen på tillväxt kan vara olika på ett företag, då högt uppsatta chefer ser det som tecken på 
framgång och kvalitet, kan andra uppleva att en ökning i antalet anställda leder till negativa 
förändringar. Det kan handla om försvagade sociala relationer liksom ett utarmat 
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arbetsplatsklimat, men också till ett mer distanserat, hierarkiskt förhållande till chefer som de 
tidigare hade nära kontakt med. (Alvesson, 2000; Wilkins och Dyer, 1987, se Alvesson, 2015, 
s.221). 
 

3.2.  Förändr ing 

Alla organisationsförändringar har sin berättelse och det finns olika sätt att närma sig 
berättelsen. Ett sätt är att undersöka skapandet och betydelsen av organisationsberättelsen 
(Svenningsson och Sörgärde, 2015, s.145). Berättelser i förändringssammanhang skildrar 
händelser som är betingade i varandra och bildar ett sammanhängande förlopp. Berättelsen 
skildrar ett förlopp i organisation som bör berätta ursprungsläget, vad skedde under 
händelseförloppet och vad hände efter organisationsförändringen (Czarniawska, 1998, se 
Svenningsson & Sörgärde, 2015 s.145 - 146). 
  
När en organisation förändras får chefer och personal automatiskt nya utmaningar och i stort 
sett förväntas det att personalen kommer ställa nya anspråk på verksamheten samt sina chefer 
(Ahltorp, 1998, s.20). Enligt Ahltorp (1998, s.21) pekar allt på att chefer i framtiden måste 
lägga sin egen framgång åt sidan och lägga störst fokus på företagets vision. Fortsättningsvis 
varnar Ahltorp (2014, s.78) för att det finns en risk att nya ledare/chefer inte tar tillvara på de 
erfarenheter som redan finns i företaget och på det sättet hamna i samma situationer som 
organisationen redan har prövats i. 
  
Det kan vara svårt för en organisation att ta lärdom från sin erfarenhet och se att kompetensen 
inom organisationen kan vara föråldrad, vilket gör att det blir en ond cirkel. Detta gör att 
energin i organisationen läggs på yttre faktorer samt att leta personer som kan skyllas på för 
utebliven framgång. En väg ur denna onda cirkel kan vara en kulturell revolution, nya 
värderingar ställs mot de traditionella. Troligtvis kommer många anställda att protestera och 
välja att lämna organisationen i och med att deras personlighet har byggts upp av 
organisationens gamla värderingar. Detta ger organisationen möjlighet att förnya och 
investera i organisationskulturen (Bakka et al. 2014, s.133).  
 
Hur de anställda ser berättelsen är väldigt individuellt och en och samma berättelse kan 
beskrivas som både succé och ett misslyckande beroende på individen (Buchanan, 2003). 
Beroende på om de anställda ser förändringen som en succé eller ett misslyckande ser de sin 
egen roll olika i berättelsen. Vid succé framhåller de ofta sin egen roll medan vid ett 
misslyckande försöker de att nedtona sin roll (Svenningsson & Sörgärde, 2015 s.147). Detta 
gör att varje enskild förändring kan ha många skildringar beroende på vem som äger 
berättelsen. Därmed påverkas förändringen av flera olika anställda som har olika intressen och 
ambitioner vilket gör att det nästintill är omöjligt att komma fram till en gemensam händelse 
som alla anställda är engagerade och överens om (Alvesson & Svenningsson 2011b, 
Czarniawska, 1998, se Svenningsson & Sörgärde, 2015 s.148). Enligt Heracleous (2002; se 
Elving, 2005) bör den vanliga arbetsordningen för effektivare hantering av förändringar vara 
uppmuntran, ledare bör uppmuntra medarbetarna till att delta i förändringsprocessen och på så 
sätt ta itu med deras oro kring förändringsarbetet. Elving (2005) resonerar kring att chefer och 
organisationer behöver frambringa bevis för att förändringsarbetet var effektivt och förnuftigt. 
Han tar stöd av Robertson et al. (1993) och menar att genom användning av planerade 
organisationsförändringar kommer effektiva förändringar framgångsrikt accepteras av 
anställda. Genom motivering skapas mindre motståndskraft, det i sin tur hjälper till att 
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förändringsarbetet blir framgångsrikt. Förändringsarbetet bör implementeras när 
motståndskraften är låg anser Elving (2005). 
 

3.2.1.  Förändr ingsmotstånd 

När det sker en organisationsförändring kan det möta motstånd från de anställda, på grund av 
att en förändring bringar osäkerhet om framtiden och får de anställda att känna sig maktlösa. 
Detta kan göra att de anställda förlorar tilliten på ledningen och därmed kan arbetsklimatet 
och effektiviteten blir försämrad (Bakka et al, 2014, s.269). Osäkerhet som uppkommer bland 
medarbetare i samband med förändring har ofta sin grund i misslyckad kommunikation 
(Tanner & Otto 2015).  
 
Bakka et al (2014, s.297) har tagit fram en skala (se figur 1) från mycket hög acceptans till 
medvetet sabotage som visar att motståndet kan ha många uttrycksformer. 
 

 
Figur 1 Personalbeteende vid förändring (Bakka et al, 2014, s.297) 

Kotter (2002) har formulerat en modell i åtta steg som kan eliminera eller minska motståndet 
från de anställda och istället öka deras engagemang. Det krävs att organisationen är tålmodig 
och låter förändringen ta den tid det behövs.  

1. Angelägenhet - Det är viktigt för ledningen att etablera en känsla av angelägenhet. 
Detta genom att se över marknaden och konkurrenssituationen. Klargöra kriser, 
tänkbara kriser eller vilka möjligheter som finns. 

2. Allians - Sammansätta en grupp som leder förändringsarbetet. 
Få gruppen att arbeta som ett team. 

3. Vision och strategi - Ledningen bör skapa en vision som hjälper till vid 
förändringsarbetet.  
Utveckla strategier för hur visionen ska bli verklighet. 

4. Kommunicera - Tydliggöra för de anställda hur vision och strategi ser ut. 
5. Eliminera hinder - Ge förutsättningar för handling. Uppmuntra till kreativitet och 

risktagande.  

Personalbeteende!vid!förändring!!
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6. Skapa vinster - Synliggöra förbättringar, ge beröm och belöningar till dem som gjort 
vinsterna möjliga.  

7. Mer förändring - Förstärk vinsterna och använd trovärdigheten till att göra mer 
förändring på system som överensstämmer med strategin. 

8. Förankra den nya kulturen - “Åstadkomma bättre prestationer genom kund- och 
produktivitets inriktat beteende, mer och bättre ledarskap och effektivare ledning 
uttrycka sambandet mellan nya beteende och organisatorisk framgång 
utveckla metoder för att säkra ett bra ledarskap och naturlig succession”  

 

3.3.  Kommunikation  

Kommunikation som organisationsstruktur har fått mycket uppmärksamhet inom 
organisationens kommunikationsforskning (Schoenenborn & Blaschke, 2014). Weicks 
påstående att organisationen är i första hand en kommunikativ aktivitet har skapat 
uppmärksamhet och blivit erkänt som konstitutiv kommunikation för organisation, CCO 
(Communication as Constitutive of Organisation) anser Schoenenborn (2011). CCO är ett 
perspektiv som härstammar från det tvärvetenskapliga området för organisatoriska 
kommunikationers studier (Putnam & Nicotera, 2008; se Schoenenborn, 2011). Forskare som 
företräder CCO anser att organisationer bildas genom mänsklig kommunikation (Cooren et al. 
2011). CCO representanter företräder ståndpunkten att organisationer utgörs av tillfälliga 
kommunikationshandlingar, de avvisar teorier som grundar sig på antagande att 
organisationer utgörs av sina medlemmar (Putnam & Nicotera, 2008; se Schoenenborn, 
2011). 
  
Det existerar många olika perspektiv av CCO även då grundidén är densamma, att 
organisationer stöds och upprätthålls med hjälp av kommunikation, så skiljer sig teorierna 
något. Det är tre skolor som utmärker sig när det kommet till CCO perspektivet 
(Schoenenborn & Blaschke, 2014). Montreal School Organizational Communication är den 
första, the Four Flows Modell baserad på Giddens strukturerings den andra teorin och den 
tredje är Luhmanns teori om sociala system. De tre skolor har stort potential och samma 
grundantagande kring organisationer. Med hjälp av den kommunikations centrerade studie av 
organisationer kan de tre skolorna överbrygga ”mikro- makro luckor”  anser Kuhn (2012; se 
Schoenenborn & Blaschke, 2014). 
  
School of Montreal forskar kring frågorna vad som är organisationen? vad som är 
organiserat? samt hur organisationen har vuxit fram? School of Montreals förespråkare anser 
att kommunikation inte bara är en dialog mellan en avsändare och en mottagare utan också att 
kommunikation är en person som representerar något eller någon. School of Montreal 
definieras som en rationell lära, den vägra bestämma en utgångspunkt kring vad som är 
kunskap, problemet eller undersökning. Att undersöka något handlar om att komma i kontakt 
med studieobjektet, där studieobjektet påverkar oss lika mycket som vi påverkar det. 
  
I The Four Flows Modell baseras på Anthony Giddens teori som består av fyra principer. 
Företrädare för den här modellen är Robert D. McPhee och Pamela Zaug. De har kunnat 
urskilja fyra typer av kommunikativa flöden som genom samspel bidrar till en social struktur 
(Schoenenborn & Blaschke, 2014). 
  
Där den första principen är organisationens själv strukturering. Den bygger på att vi behöver 
veta vilken kunskap som finns innan vi kan bestämma hur kunskapen ska uppnås. 
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Organisationen har förmåga att självstrukturera sig, den processen genomförs medvetet 
genom användning av kommunikation. Självstrukturering handlar om uppföljning av 
organisationens relationer, normer, processer och enheter. Det är en process som kan påverkas 
av själva organisationen och deras medlemmar. Andra principen behandlar medlemskap inom 
organisationen. Genom kommunikation kan den enskilde individen känna samhörighet med 
organisationen, på så sätt skapas en relation mellan individerna och organisationen. Aktiv 
samordning, den tredje principen, medlemmarnas bidrag till organisationens syfte. Här 
uppstår en nödvändighet för kommunikation hos organisationens medlemmar då 
organisationens självstrukturering har bidragit till en förändring kring arbetsfördelning. Dessa 
förändringar är inte alltid problemfria vilket kräver kommunikation hos medlemmar för att 
lösa problematiken. Sista processen behandlar organisation i relation till dess omgivning. Här 
bemöts kommunikation med hänsyn till omvärlden, hur organisationen väljer att 
kommunicera och vilken bild organisationen visar till omvärlden. (McPhee & Zaug, 2000). 
 
Luhmanns teori baseras på observatören och observationerna, vilket kan vara människan, 
maskinen, organisationen osv. Valet av differenser i observationerna är grundtanken med 
teorin och det finns inga yttre kriterier för att motivera varför vissa differenser bör väljas 
framför andra. Beroende på hur observationen sker kan varje observatör ”strukturera”  världen 
annorlunda därmed blir skillnaderna mellan systemet och omgivningen centrala för Luhmanns 
teori (Schoenenborn & Blaschke, 2014). Inom Luhmanns teori existerar inte en sann eller 
mindre sann beskrivning av världen konstaterar Schoenenborn och Blaschke (2014) utan 
endas "starka" eller mindre "starka" beskrivningar av världen. 
 

3.3.1.  Ledarskap – Kommunikation 

En av de viktigaste uppgifterna en ledare har är att förmedla uppgifter, mål samt direktiv från 
ledare och chefer högre upp i hierarkin till lägre nivåer i hierarkin (Simon, 1947/1997; Schein, 
1998 se Ellström & Kock, 2009 s. 13). Allt chefer gör är kommunikation, alla handlingar 
såsom att finnas och synas utgör kommunikation, kommunikation behöver inte bara sker 
genom tal och skrift anser Ahltorp (2014, s 104). Fysisk närvaro av ledningen är att 
rekommendera enligt Deetz et al. (2000, 45) för att förtydliga kommunikationen. Även 
Ahltorp (2014, s.104) uttrycker att chefer som distanserar sig från medarbetarna, deras 
aktiviteter och möten riskerar att inte enbart skapa fysisk distans utan även mental.  
  
Kommunikation bör ses som basen för all interaktion mellan människor (Nilsson, 2016, s. 
101). Taylor (1993, s. 22; se Schoenenborn, 2011) menar att organisationer inte utgörs av 
fysiska strukturer som är förenade med materiella kommunikationskanaler utan att 
organisationer är en sammansättning av samtal. Goda kommunikationsfärdigheter är bland de 
viktigaste kvaliteterna en ledare kan ha för att uppnå framgång (Johansson, Miller och 
Hamrin, 2014).   
  
Johansson, Miller och Hamrin (2014) påstår att chefer och ledare spenderar 79 till 90 procent 
av sin tid genom att kommunicera, sitt resonemang stödjer de med hjälp av Mintzberg (1973) 
och Tengblad (2006). Kommunikation bör betraktas som en av de viktigaste antecedentier 
eftersom kommunikation skapar förutsättningar för engagemang (Elving (2005).   
  
Studier som utfördes av Postmes et al. (2000; se Elving, 2005) bekräftar påståendet ”att 
anställda var starkare engagerade om de fick tillräcklig information att utföra deras uppgifter”  
förutsättningen för informationsflödet var att informationen presenterades via formella 
kanaler inom organisationen. Även Jeon och Kim (2012) bekräftar att en uppmuntran av 
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informationsutbyte och kunskapsspridning kan resultera i att medarbetare tenderar att skapa 
nya idéer och att de löste problem effektivare, med andra ord medarbetare väljer att engagera 
sig.  
  
Information är nödvändig för att skapa en känsla av gemenskap. Appelbaum et al. (2007a, ss. 
129-130) anser att ledningens uppgift är att skapa realistisk och tillförlitlig kommunikation. 
De förtydligar att om kommunikationen inte sker i en tidig fas vid uppköpet kan missförstånd 
och ryktesspridning uppstå. Kommunikationsprocessen och genomförandet av förändringar 
inom organisationen är två sammankopplade processer anser Lewis (1999, s. 44; se Elving, 
2005). Ledarna behöver därför kunna hantera känslorna och reaktionerna kring 
organisationsförändringen (Thach och Nyman; se Appelbaum et al., 2007a, s. 132). Bristande 
kommunikation har verkan på hur organisationsförändringen accepteras hos anställda och kan 
på så sätt vara avgörande för företagsförvärv antyder Appelbaum et al. (2007a, s. 130). 
  
Om utgångspunkten för organisationsförändringar är att ändra individuellt beteende hos de 
enskilda medarbetare behöver kommunikation kring förändringen samt hur individen 
informeras vara avgörande uttrycker Elving (2005). Särskilt tyngd bör läggas på tydlig 
kommunikation från ledningens sida och att cheferna blir rollmodeller för det önskvärda 
beteendet. Alvesson och Sveningsson (2014 s. 42) bedömer att praktiker inom organisationen 
behöver förändra beteendet eller till och med att organisationer bör anskaffa nya praktiker 
som ska symbolisera det önskvärda beteende och på så sätt skapa den nya kulturen. Chefer 
och organisationer behöver försvara förändringsarbetet och bevisa att det var effektivt och 
förnuftigt (Elving, 2005).  
  
Sara von Platen (2006, s.29) skriver i sin avhandling Intern kommunikation och 
meningsskapande vid strategisk organisationsförändring att traditionell uppfattning av 
organisationsförändring är något chefer och ledning kan införa utan hänsyn att medarbetarens 
förståelse skulle ha någon påverkan. Denna uppfattning har gjort att kommunikationen till 
medarbetarna har prioriterats bort. Ahltorp (2014, s.85) anser att den viktigaste ledaruppgiften 
är att “scanna av och sortera information”  för att kunna komma fram till den tydliga och 
önskvärda kommunikationen. Visioner är det som ska vägleda medarbetarna eftersom 
organisationer blir allt mer idéburna, chefens uppgift blir därför att framföra rätt information 
så medarbetarna kan prioritera rätt (ibid).  
  
Vid en bred strategisk förändring görs organisationens vision om och för att lyckas med en 
sådan förändring krävs det av ledningen faktiskt försöker förändra organisationens kultur (von 
Platen, 2006, s. 31). Den dynamiken som planerade organisationsförändringar drar med sig 
(Robertson et al., 1993; se Elving, 2005) kan leda till att de anställda anser förändringen som 
framgångsrik. En förändring som går från det konkreta, människor och byggnader, till det 
bredare, vision och kultur, är en induktiv förändringsprocess. Vid en induktiv 
förändringsprocess som koncentrerar förändringen på kultur och vision utan att förändra 
människor och byggnader blir väldigt svår att lyckas med (Mintzberg & Westley, 1992; se 
von Platen, 2006, s.31).  
  
Det är chefen – teambyggaren som Ahltorp uttrycker (1998, s 23), som är människokännaren. 
Hen bör veta hur olika personligheter ska motiveras och kunna tillmötesgå dessa människor. 
Detta för att minimera motståndet mot en förändring och istället få medarbetarna positiva till 
förändringen (Elving, 2005).  
 
Chefsutmaningarna är olika anser Ahltorp (2014, s. 65), de flesta chefer befinner sig i en 
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mellanposition dvs. deras utmaningar direkt kopplade till situationen. I ena situationen är de 
anställda och i den andra befinner de sig i chefspositionen. Situationerna är väldigt olika i ena 
stunden försvaras medarbetarna i andra stunden försvaras ledningen.  
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4. Empir i  
Empiridelen kommer att ha en uppbyggnad av att först få en bakgrundsinformation om 
företaget som blev uppköpt, koncernen som köptes upp samt själva händelseförloppet av 
uppköpet. Sen kommer intervju delarna, först platschef sen controller och sist 
Produktionsanställd. Intervjusvaren kommer att presenteras under de olika frågorna som 
ställdes till respondenterna. Själva intervjufrågorna hittas i bilaga 1. 
 

4.1.  Bakgrundsinformation  

Bolag A köptes upp av en privatperson och en offentlig fond våren 2005 som sen blev 
uppköpt av Koncern B våren 2010. Under den här 5 årsperioden tredubblade Bolag A sin 
omsättning och fyrdubblade sin produktion. Priserna inom branschen hade redan i den här 
perioden börjat gå nedåt och därmed var Bolag A tvungna att öka sin produktion mer.  
 
Bolag A var 49 % privatägt och 51 % ägdes genom en offentlig fond. Sedan uppstart av 
bolaget fanns ett beslut om att förvalta Bolaget A under några år, driva upp det och att de 
sedan skulle säljas. Bolagets drevs av minoritetsägaren som även var vd och försäljningschef 
under 5 årsperioden som Bolag A förvaltade verksamheten. Utöver VD/Försäljningschef 
fanns en platschef som också fungerade som tryckerichef och sen en ekonomichef som också 
jobbade som personalchef. Ekonomi/Personalchefen fungerade ihop med Plats-/tryckerichef 
som inköpsansvariga. 
 

 
Figur 2 Hierarki i Bolag A 

 
Ledningsgruppen i Bolag A, där de löpande besluten fattades, utgjordes av 
VD/Försäljningschef, Ekonomi-/Personalchef samt Plats-/tryckerichef. Medan större 
ekonomiska beslut fattades av styrelsen i Bolag A som bestod av fondens representant som 
var styrelseordförande, samt VD/Försäljningschef och en extern 
ledamot.  Ekonomi/personalchef var adjungerad i styrelsemötena.  

Styrelse!

VD/
Försäljningschef!!

EkonomiQ/
personalchef!

Anställda!

Platschef/
Tryckerichef!!

Anställda!

VD/
Försäljningschef!

Anställda!
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Koncern B (den köpande koncernen) hade vid köptillfället 12 stycken anläggningar förutom 
Bolag A. Två av dessa 12 anläggningar köptes av Koncern B månaden innan Bolag A köptes, 
samt så köptes en annan anläggning 7 månader innan Bolag A köptes upp av Koncern B. 
Under 7 månader ökade därmed Koncern B med 4 stycken anläggningar. Idag har Koncern B 
6 stycken anläggningar runt om i Sverige.  
 
Koncern B har en helt annan hierarkisk uppbyggnad. Som figur 3 visar är ekonomi-, personal- 
och inköp avdelningarna endast stödfunktioner till Vd:n och styrelsen. Under Vd:n finns 
istället Marknadschef och produktionschef. Dessa är stationerade fysiskt hos Koncern B 
medan platschef arbetar på Anläggning A och försäljningscheferna är stationerade både hos 
Koncern B och på Anläggning A. Figur 3 är gjort utifrån hur hierarkin ser ut för Anläggning 
A upp till styrelsen och under varje position finns informationen om vart de är verksamma. 
Vid uppköpet anlitade Koncern B en extern Konsult som skulle fungera som tillfällig 
platschef och de andra cheferna samt controllern på anläggningen fick mycket av sina direktiv 
ifrån Konsulten istället för cheferna på Koncern B. 
 

 
Figur 3 Hierarki i Koncern B 

Styrelse!

VD!

Pruduk onschef!

!

Platschef!

!

Produk onsledare!1!

!

Anställda!

!

Produk onsledare!2!

!

Anställda!

!

Produk onsledare!3!

!

Anställda!

!

Produk onsledare!4!

!

Anställda!

!

Marknadschef!!

!

Försäljningschef!1!

C t l/ !
Anläggninen!!

Marknad!1!

!

Anställda!

!

Marknad!2!

!

Anställda!!

!

Försäljningschef!2!
(marknad!3)!

C t l/ !
Anläggninen!

Säljare!

!

Order/projekt!

!

Inköpschef!

!

Personalchef!

!

Anställda!

Ekonomichef!

!

Redovisningschef!

!

Anställda!

C t l/ !
Anläggningen!

Controllerchef!

!

Anställda!

!

ItQchef!

!

Anställda!

C t l/ !
Anläggningen!



 25

 
Under den 5 årsperioden som Bolag A ägdes av privatpersonen och fonden gick bolaget med 
vinst varje år. 2010, det året som uppköpet skedde gick Anläggning A minus, hösten gick 
väldigt dåligt. Året efter, 2011, blev resultatet för Anläggning A ännu sämre. Men sedan dess 
har Anläggning A, sakta men säkert gått bättre. De är fortfarande inte uppe på samma nivå 
som Bolag A hade innan uppköpet, men det finns en tendens till att de kommer gå bättre och 
bättre för varje år framöver. 
 

4.2.  Respondenter  

Platschefen har cirka ett år på högskolestudier, men var ivrig att komma ut i arbetslivet och 
gjorde därmed inte klart sina studier. Platschefen började istället jobba inom en del av det som 
indirekt används i branschen. Dess förutom drev platschefen ett eget företag under 8 år med 
ca 20 anställda. Platschefen kom in på Anläggning A cirka 2 månader efter uppköpet.  
  
Controllern har jobbat med ekonomi sedan -75, har haft ansvarsposition (ekonomichefs 
positioner) sedan -87. Controllern har jobbat med ekonomin inom många olika branscher, 
kom först in som konsult i Bolag A 2006 och jobbade som det under ett år innan han blev 
anställd på heltid. Vid uppköpet hade controllern befattningen ekonomichef samt personalchef 
och fick efter uppköpet befattningen controller. Sedan några år tillbaka jobbar Controllern 
som controller på 2 anläggningar, men har sin bas på Anläggning A.  
 
Den Produktionsanställde har jobbat på samma bolag sedan -73. Han har därmed varit med 
och sett utvecklingen av branschen som bolaget är verksamt inom. Vid uppköpet hade han en 
ansvarsposition över avdelning han jobbade på, efter uppköpet försvann den avdelningen ifrån 
anläggningen och han fick då välja vilken avdelning han ville jobba på. 
 

4.3.  Intern kommunikation i koncernen 

Platschefen anser att han har ett synsätt på hur mycket information som kommuniceras ut 
medan han anar att andra inom Anläggning A säkert har en annan bild på hur situationen var. 
Platschefen tyckte det var kul att komma in i en så stor organisation som Koncern B var och 
fortfarande är. Han anser att det var en stor skillnad för honom att komma in som platschef i 
en så stor organisation från den bakgrund han hade sedan innan. Hans intryck var dock att 
kommunikationen fungerade mellan han och sina närmsta chefer. Information om vilka 
förväntningar som fanns på honom som Platschef samt på ledningen vid Anläggning A. 
Informationen platschefen fick skedde ofta via individuella möten och de var mycket upp till 
honom att driva dessa framåt. Platschefen bedömer att kommunikationen överlag var bra på 
avdelningen men han ser också att de kan vara svårt att kommunicera med alla på sin 
avdelning.  
  
Controllern fick kontinuerlig informationen av ekonomichefen, till största del skedde 
kommunikationen via mail eller telefon. Under hösten några månader efter uppköpet, 
träffades alla controller i koncernen vid två tillfällen, i samband med chefs konferenserna. 
Information gavs här om kommande händelser. Controllern hade dock inte löpande 
kommunikation med sin ekonomichef de första 2 månaderna efter uppköpet då konsulten som 
fungerade som platschef dessa månader körde ett “eget race” . Första dagen efter uppköpet 
fick controllern information om att han inte längre hade något personalansvar, samt att det var 
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konsulten som bestämde vad som skulle ske framöver. Controllern fick därmed sina riktlinjer 
ifrån konsulten och inte ifrån sin chef (ekonomichefen i koncernen). 
 
Den Produktionsanställdas bedömning är att han inte fick mycket information om vad som 
skedde i koncernen. De som var produktions anställda skulle kommunicera med sin 
produktionsledare ifall de hade frågor, men när frågor ställdes av någon från produktionen så 
hade inte produktionsledaren informationen, eller så kommunicerades det inte vidare till de 
produktions anställda. Enligt den Produktionsanställde skapade detta spekulationer då de på 
produktionen ansåg att de inte fick den information som de ville ha. Han tycker det är synd att 
de som hade information inte för den vidare, då det endast skapade spekulationer, 
missförstånd och konflikter. 
 

4.4.  Intern kommunikation på anläggningen 

Platschefen fick sin information från sina underställda chefer muntligen. Detta anser han 
fungerade bättre för hans avdelning än för andra avdelningar där cheferna inte var fysiskt på 
Anläggning A utan på koncernens huvudkontor. Dock behövde han kommunicera och 
samarbeta med andra avdelningar. En väldigt viktig roll i både Koncern B och Anläggning A 
var och kommer alltid vara ekonomifunktionen. Trots det uppger platschefen att det tog lång 
tid innan han och controllern lärde känna varandra. De kunde sitta i många möten och förstod 
inte varandra alls. Platschefen anser att det var viktigt att de lärde känna varandra bra med 
hänsyn till att de skulle jobba nära varandra, förutsättningar kunde ha varit bättre. Vidare 
uppger platschefen att det tog en rimlig tid med de förutsättningarna dem hade. Platschefen 
tror att det tog längre tid för dem att lära känna varandra och komma överens på grund av att 
deras chefer från Koncern B inte hade så bra kommunikation med varandra. På grund av detta 
fick platschefen och controllern prova sig fram utan stöd från sina chefer. Platschefen anser 
att om man skulle gjort om integrationen efter uppköpet, skulle han och controllern fått 
gemensamma direktiv från sina chefer, vilket även gäller de andra cheferna på Anläggning A. 
Platschefen upplevde att cheferna från Koncern B släppte det ansvaret till honom, trots att han 
inte var chef över de andra avdelningarna på Anläggning A. Däremot behövde platschefen 
ibland säga till controllern “de här behöver vi göra” , medan controllern får andra direktiv från 
sin chef. Hela koncernen har en matrisorganisation, men platschefen tycker att det skulle varit 
bättre om en person hade haft högsta ansvaret över Anläggning A istället för att det skulle 
funnits flera chefer på samma nivå. 
  
Det var ingen skillnad i hur controllern fick sin information om vad som skedde i 
produktionen på anläggningen innan och efter uppköpet. Kommunikationen skedde löpande 
och muntligt mellan produktionschefen och controllern. Det som förändrades var att 
controllern inte längre kunde påverka produktionen efter uppköpet, då positionen controller 
inte är/var en ansvarsposition/chefsposition över anläggningen. Efter uppköpet var det istället 
platschefen som var chef över produktionen.  
   
Innan uppköpet tyckte den Produktionsanställde att kommunikationen inte fungerade på ett 
optimalt sätt. De hade informationsmöte för alla i företaget en gång i månaden tillsammans 
med produktionschefen. Efter uppköpet hade den nya platschefen informationsmöte med de 
som var anställda i produktionen. Men enligt den Produktionsanställde har den sortens 
informationsflöde blivit glesare och glesare de senaste 7 åren. Istället så säger den 
Produktionsanställde “ finns det information så finns den på intranätet, ingen annanstans” . 
Dessutom trycker han på att det är väldigt lite information som ens kommer upp på intranätet. 
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Han betonar att kommunikationen var bättre innan uppköpet även om det fanns bitar att 
förbättra. 
 

4.4.1.  Intern kommunikation mellan anställda och chefer   

Platschefen kommunicerade med sina underställda genom anläggningsinformation 
(informationsmöte). Då det var många anställda samt skiftarbete var platschefen tvingad att ha 
anläggningsinformation vid två olika tillfällen, en gång på eftermiddagen där ca 80 % av de 
anställda närvarade, samt en på morgonen när 20 % närvarade. Platschefen konstaterar att 
dessa möten var en form av envägskommunikation, det var han som valde vad agendan skulle 
vara, det han la märke till var dock att han fick mycket mer frågor på de möten där de endast 
var 20 % av de anställda som närvarade. Han tror att detta beror på att inte lika många chefer 
var med vid dessa möten, de var färre och kände sig mer trygga i sin grupp. Platschefen anser 
nu i efterhand att de skulle haft mer gruppmöten för att fånga upp frågor och förslag som de 
anställda hade, samt att de skulle kommunicerat i mindre grupper där de känner sig trygga. 
  
Anläggning A hade medarbetarenkäter, platschefen uppger att han kände sig tvingad att ta 
dessa på allvar, men tror det är svårt att dra slutsatser då något han tycker är jättebra kanske 
för en anställd är en 2a på en 1-5 skala. Sen poängterade han även att man lurar sig själv om 
man får bra på en medarbetarenkät och tror därmed att allt är frid och fröjd, “så naiv får man 
inte vara” . Platschefen uppger att han försökte ha policyn att ha en öppen dörr till kontoret där 
alla anställda hade möjlighet att komma med sina förslag. Han försökte även röra sig mycket i 
produktionen, speciellt i början för att få förtroende från de anställda. Men han reflekterar 
över att han bara pratade med de som vågade ge förslag, ställa frågor eller bara prata, så 
relationen till dessa förstärktes medan till de som inte riktigt vågade komma fram förbättrades 
inte relationen med. Likaväl tycker han att han hade bra mellanchefer som han kunde komma 
närmare.  
  
Controllern kommunicerade med sina anställda personligen genom att föra fram information 
till hela anläggningen samtidigt via informationsträffar. Kommunikation med sin chef skedde 
löpande muntligt, då Vd:n satt i samma lokaler, de diskuterade beslut och andra interna 
händelser tillsammans. 
  
Efter uppköpet hade controllern endast en underställd som hade kontoret vägg i vägg med 
controllern, kommunikationen fungerade därmed på samma sätt som tidigare, muntligt 
löpande. Kommunikationen upp i hierarkin skedde oftast muntligen till controllerchefen, dock 
stannade oftast informationen där och kom inte fram till ekonomichefen som eventuellt 
behövde få informationen för att få ett bra perspektiv över anläggningen. Efter uppköpet hade 
controllern även ansvaret att kommunicera vidare till platschefen och försäljningschefen på 
Anläggning A, men inte deras underställda. Controllern tycker att detta var ett bra sätt att 
kommunicera fram informationen vilket var relevant för Anläggning A. Det upptäcktes dock 
att de underställda till platschefen och försäljningschefen inte alltid fick informationen som 
Controllern hade gett platschefen och försäljningschefen. 
  
Den Produktionsanställde hade innan uppköpet, som ansvarsperson över en avdelning, direkt 
kontakt med VD/försäljningschef, ekonomi-/personalchef samt plats-/produktionschef. Då 
hela bolaget var verksam inom samma lokaler var det lätt att kommunicera med cheferna. 
Efter uppköpet har han inte längre samma position och inte samma möjlighet att föra fram 
information eller förslag. Efter uppköpet går all kommunikation via produktionsledarna. Den 
Produktionsanställda har känslan av att informationen ofta verkar försvinna på vägen fram till 
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den personen som informationen var utsedd för. Han tror dock att ledarna och cheferna som 
finns på Anläggning A idag vill att de ska gå bra för Anläggning A, samt Koncern B som 
helhet. Men att “ ledarna och cheferna på anläggningen är små i det stora hela och har inte 
alltid mycket att säga till om”. 
 

4.5.  Intern information-/kommunikationsplattform 

Hela koncernen har ett intranät som används som en envägskommunikation. Platschefen 
tycker att man kunde ha gjort intranätet bättre, han förstår att mellanchefer och personal på 
Anläggning A som kom ifrån Bolag A upplevde och kanske fortfarande upplever att intranätet 
är otydligt. Controllern tror att personalen som kommer från Bolag A och nu arbetar på 
Anläggning A inte var vana vid den typen av kommunikationssätt och informationsflöde. 
Medan Platschefen tror mycket beror nog på att två stabila organisationskulturer krockar och 
ska försöka samarbeta. Platschefen menar att intranätet troligen fungerar bäst till att förmedla 
information om t.ex. hur lönesystemet fungerar, hur man går tillväga för att be om ledighet 
m.m. men inte som ett verktyg för löpande kommunikation. 
  
Cheferna på koncernen hade en projektplattform som de skulle använda, dock berättar 
platschefen att den endast användes som en samlingsplats för protokoll, det blev därmed inget 
ställe att söka information om vad som skulle inträffa i framtiden utan ett sätt att kolla vad 
man har diskuterat och kommit fram till.  
  
Platschefen anser att det Koncern B skulle gjort vid uppköpet var att ta med nyckelpersoner i 
styrgruppen från Bolag A som följde med in i Anläggning A. För att lättare kunna 
kommunicera till de anställda på Anläggning A. Dessutom menar platschefen att de protokoll 
som gjordes vid styrgruppens möte skulle kunna ha lagts ut på intranätet tillgängliga för alla 
anställda. Detta för att ge de anställda en bild av vad som diskuteras och även ge dem 
möjligheten att ta kontakt med någon ifrån styrgruppen för att ge förslag på vad de borde 
diskutera, “då alla lever i olika verkligheter om vad som är viktigt och vad som behövs för 
anläggningen” . Platschefen anser dock att det är mindre viktigt hur informationen kommer 
fram, om de är intranät, hemsida, eller annat forum bara den kommer fram till alla utan att den 
förändras på vägen.  
  
Både controllern och den Produktionsanställde berättar att det inte fanns någon offentlig 
information/kommunikations plattform innan uppköpet, istället kommunicerades löpande och 
muntligt till alla anställda genom informationsträffar. Kommunikationen fungerade bra i och 
med att alla anställda befann sig i samma byggnad och information kom fram till rätt 
medarbetare. Efter uppköpet fortsatte Anläggning A att ha informationsträffar, den 
Produktionsanställde anser att dessa informationsträffar inte var i samma form som innan 
uppköpet.  
 
Den Produktionsanställde menar att är det som bestäms i moderbolaget som ligger långt från 
Anläggning A geografiskt, får de anställda i produktionen på Anläggning A sent, om ens 
informationen kommer fram. Den Produktionsanställda berättar vidare att ofta fick och 
fortfarande får han information om ett beslut via ryktesvägar och inte via ett officiellt 
kommunikationsflöde.  
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4.6.  M issuppfattningar  

Platschefen uppger att det uppstod mycket missuppfattningar på Anläggning A, han tror att 
mycket grundade sig i att både Koncern B och Bolag A hade förutfattade meningar om 
varandra.  
  
Skillnaden mellan uppköpet av Bolag A och de andra uppköpen som gjordes tidigare var att 
de andra bolagen var “skadade” . Där sågs Koncern B:s uppköp som något positivt, till 
skillnad från Bolag A där personalen upplevde att de hade en bra organisation sedan innan, en 
bra kultur och ett fungerande bolag. Därför tror platschefen att det blev “vi och dom” 
scenariot. Platschefen hamnade mittemellan, han hade varken Koncern B eller Bolag A:s 
kultur. Han inser dock att det är en svår process vid ett uppköp. Vid uppköpet av Bolag A så 
tror platschefen att det troligen tog dubbelt så lång tid att få anställda från Bolag A att känna 
att de tillhörde Koncern B, jämfört med vad det tog på andra anläggningar som hade köpts in i 
koncernen.  
  
När väl Bolag A blev Anläggning A i koncernen uppstod som sagt “vi - dom” känslor, utöver 
det skapades dessutom massa förväntningar från båda hållen. Från anläggningen hade 
personalen förväntningarna på att det skulle bli ännu bättre efter uppköpet, men att alla 
förändringar tog lång tid. Platschefen berättar om ett scenario “chefen eller ansvarspersoner 
som jobbade med förbättringen känner kanske att de går jättebra framåt, men att personalen 
inte får någon informationen förens förändringen har arbetats färdigt och då ha troligtvis 
personalen trott att inte har gjorts något under de 6 månader som chefen eller ansvarspersoner 
har jobbat med förbättringen” . Platschefen är här självkritiskt och säger att det kanske var han 
som inte förstod vad som var viktigt i anläggningen eller koncernen.  
  
Platschefen tror att missuppfattningar i koncernen mer handlade om chefer och personer i 
ledningen hade en självbild på att koncernen var väldigt duktig på sin bransch och marknad, 
men att de inte hade förståelse för att på detaljnivå skiljde sig Bolag A:s  produktion mycket 
mot det de kunde. Koncernen trodde därmed att all den erfarenhet de hade ifrån andra 
anläggningar skulle fungera på Anläggning A också. Därmed gick mycket energi åt till att 
förklara varför Anläggning A:s produktion var annorlunda mot den som Koncern B kunde. 
Platschefen tror att Koncern B hade en viss misstänksamhet mot vissa funktioner i 
Anläggning A då vissa avdelningar använde mycket mer resurser än de andra anläggningar 
som koncernen hade. 
  
Controllern menar att det uppstod mycket missuppfattningar på grund av organisationens 
uppbyggnad, hög hierarkisk struktur. Controllern poängterar även att dessa missuppfattningar 
kostade både anläggningen och koncernen som helhet pengar. Koncern A trodde att 
Anläggning A var verksam inom ungefär samma marknad som de redan hade anläggningar i. 
Koncern B förstod inte produktionen och affärsidén i Anläggning A, samt hur kunden ville ha 
sina produkter. Det blev därmed mycket missförstånd mellan produktionen på Anläggning A 
och ledningen i Koncern B. Enligt Controllern lyssnade inte chefer och ledning från Koncern 
B på den information som kommunicerades ifrån Anläggning A, kommunikationen var mer 
monolog och då endast ifrån koncernen ner till anläggningen.  
  
Controllern tror att mycket missförstånd skulle ha undvikits om Koncern B hade varit mer 
tydlig med sin affärsidé, hur uppköpet av Bolag A skulle förstärka koncernens affärsidé i 
helhet. Men bilden controllern fick var att Koncern B endast ville bli störst men att de inte 
visste hur de skulle nå dit.  
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Den Produktionsanställde uppger också att det uppstod mycket missuppfattningar i 
organisationen. Det som han ansåg var det största problemet var att Koncern B var verksam 
inom en bransch där de fanns och fortfarande finns olika marknader. Den 
produktionsanställde ansåg att Koncern B inte förstod att Anläggning A var verksam inom en 
annan marknad än vad Koncern B redan hade anläggningar inom. Koncern B trodde enligt 
den Produktionsanställde att dessa två marknader var samma marknad. De chefer och 
personal som kom ifrån Bolag A försökte förmedla att det var två olika marknader och att det 
inte går att arbeta på samma sätt inom dessa marknader eller ens att jämföra på samma sätt. 
Den Produktionsanställde anser att de som jobbat på Bolag A innan uppköpet kunde sin 
marknad, och Koncern B kunde sin marknad, även fast att dessa två var verksam inom samma 
bransch så var och fortfarande är det två olika sätt att jobba och producera produkter på. Vid 
uppköpet hade den Produktionsanställde hoppats på att Bolag A och Koncern B kunde mötas 
på mitten, ta lärdom av varandra, men tyvärr blev det inte så. Nu 7 år senare har cheferna på 
Koncern B dock förstått att det är två olika marknader. 
 

4.7.  Allmänt om kommunikationen i organisationen 

Innan uppköpet var kommunikationsflödet väldigt enkel enligt Controllern då hierarkin var 
platt (se figur 2). Kommunikationen har blivit mer komplicerad efter uppköpet, då 
informationen måste gå igenom flera personer och ofta stannar informationen på vägen och 
kommer därmed inte fram till rätt person. Informationen kommer fram men har förändrats 
under resans gång.  
  
Den intervjuade Produktionsanställde anser att det var bättre innan uppköpet än vad det har 
blivit efter. Innan uppköpet var kommunikationen mer direkt där den som kom med 
informationen/förslaget direkt kunde få ett svar som t.ex. “nej det blir det inget med” . Idag 
anser den Produktionsanställde att informationen försvinner på vägen till den som kan fatta 
besluten. Han har heller ingen aning om hur mycket ledarna och cheferna på Anläggning A 
kan bestämma och detta anser han kan skapa misstro, då de Produktionsanställda kan tro att 
det är ledarna och cheferna på Anläggning A som inte gör något, när det egentligen är någon 
annan som tar besluten.  
  
Platschefen tror att kommunikationen var bättre från Anläggning A till Koncern B än till 
Anläggning A från Koncern B. Koncern B kunde säga “Vi behöver svar på de här frågorna”  
och därmed blev det tydligt för platschefen och controllern över vad de skulle ta fram.  
 

4.8.  Allmänt om förändr ingen 

Controllern tycker det var svårt att beskriva hur förändringen vid uppköpet allmänt gick till då 
han hade mycket information som inte var eller någonsin kommer bli offentlig information. 
Controllern ansåg därmed att han inte kunde ge ett objektivt svar på frågan. Dock erkänner 
controllern att han hade förutfattade meningar om Koncern B, både innan men även efter 
uppköpet. Då controllern hade mycket bakgrundsinformation samt mycket kunskap från 
tidigare erfarenheter förstod han att Koncern B inte hade en plan för vart Anläggning A skulle 
passa in i affärsidén för hela koncernen. Därmed ingen direkt plan för varför de köpte upp 
Bolag A. 
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Platschefen upplevde att stödfunktionerna ekonomi, IT och HR som är väldigt viktiga i en 
organisation, var trötta och därmed inte närvarande. Hans uppfattning var att detta berodde på 
att många uppköp hade gjorts på väldigt kort tid av Koncern B. Den funktion som egentligen 
endast var närvarande efter uppköpet var produktion. 
 
Den Produktionsanställdas synsätt på konsulten som kom in direkt efter uppköpet var att han 
kom in för att “sanera” . den Produktionsanställde hade en del kontakt med konsulten 
angående avdelningen han hade jobbat som en ansvarsperson vid innan uppköpet. Konsulten 
var endast på Anläggning A i 2 månader. Efter det kom Platschefen till Anläggning A. Den 
Produktionsanställde tyckte då att personen verkade ha en god avsikt. En person med bra 
energi. Enligt den Produktionsanställde växte platschefen in mer och mer i rollen och han 
anser att platschefen var en bra person att få in i Anläggning A. 
 

4.9.  Tillbakablick  

Platschefen anser att han idag skulle ha agerat annorlunda än vad han gjorde om han hade haft 
den erfarenheten han har idag. Han skulle försökt få de andra cheferna på koncernen att ha en 
högre närvaro i början, både fysiskt men också kommunikationsmässigt, speciellt då Bolag A 
innan uppköpet hade en så stark kultur. Detta för att bland annat visa respekt för de som 
jobbade på anläggningen och på de sättet snabbare kunna få bort “vi - dom” känslan bland de 
anställda. Koncern B var de som tog över ägandeskapet och det är de som därmed bestämmer 
efter uppköpet. Platschefen tror att om de anställda från Bolag A som jobbade vidare på 
Anläggning A kände att de hade fått gehör för sina åsikter så skulle förändringen vid 
uppköpet gått mycket smidigare och Anläggning A hade varit längre fram idag än vad de är.  
  
Platschefens chef var den chefen som var mest närvarande efter uppköpet, så han tror att han 
hade det bästa stödet av cheferna på Anläggning A. Han representerade störst andel personal, 
och platschefen funderar på om Koncern B då kanske tyckte att “då räcker det” . Men han 
anser att i en sådan här stor organisation som hela koncernen är så måste alla funktioner 
fungera bra och än idag har vissa viktiga funktioner i koncernen i stort sett inte varit fysiskt på 
anläggningen.  
  
Controllerns första svar på om han skulle gjort något annorlunda idag var “Nej, tror inte det” . 
Han ansåg att Koncern B hade hög svansföring då de trodde att de visste bäst själva och inte 
ville lyssna på vad någon från Anläggning A hade att tillkomma med. Controllern upplevde 
att han inte kunde agera på det sätt som han borde ha gjort i början av förändringen. Han 
ansåg att om han skulle gjort det så skulle det medfört konsekvenser hans egen del.  Detta har 
dock förändrats under de 7 år som har gått sedan uppköpet. Idag anser controllern att han har 
en mer rak kommunikation, Koncern B har lärt sig att ta till mer kritik även fast de inte agerar 
efter den sen. Controllern är nästan säker på att det han idag säger och kan säga till cheferna i 
koncernen samt ledningen skulle gett honom konsekvenser vid uppköpet för 7 år sedan. 
Koncernen håller idag med om att fel begicks vid och efter uppköpet.  
  
Den Produktionsanställda anser inte att han skulle ha gjort något annorlunda vid uppköpet om 
han hade vetat det han vet idag. Han tycker om sitt jobb och har jobbat på samma bolag hela 
sitt yrkesliv, “ jag är här för jag tycker det är roligt, jag har sett branschen utvecklas under 44 
år” . 
  



 32

Platschefen anser att en plan behöver man kunna ändra vid behov men enligt honom så 
saknade troligtvis koncernen en fungerande plan. Han tycker att Koncern B tog de lite som de 
kom, han tror dock om de hade haft en plan så hade prioriteringen på bra kommunikation 
kommit mycket högre upp på den listan. Sen kan han inte säga om en plan hade gjort det 
bättre, men han och andra chefer på Anläggning A delar den uppfattningen att vissa små 
förändringar skulle gjort en bättre integration. Han anser att om man ska göra en såhär stor 
“commitment”  som ett uppköp är, så måste man antingen utse en person som får resurser och 
tid att driva det, eller att man är fler som delar den rollen. Det är viktigt med insikt kring ett 
stort åtagande om man vill att de ska bli bra. Ju mer tid och resurser man lägger på det i 
början, ju snabbare tror han att koncernen skulle få “payback”  på det arbetet.  
  
Controllern anser att ledande personer i koncernen lägger ner för mycket tid och energi på 
utredningar där de själva inte förstår eller ens kan använda resultatet. De som bestämmer om 
att utredningarna ska ske säger att de har fullt förtroende på den kompetens som finns på 
Anläggning A, men trots det så genomgås det flera utredningar som dessutom är uppbyggda 
på ett sätt där de inte kan användas och ger inget mervärde. Samt att de inte har kunskapen om 
att försöka förstå sig på hur resultatet ska kunna leda till förbättringsåtgärder. Controllern tror 
att utredningarna görs p.g.a. de ledande personerna inte har fullt förståelse för hur Anläggning 
A fungerar. Det som Controllern tycker har gett motstridiga signaler är att Koncern B säger 
sig ha förtroende över de som jobbar på Anläggning A, men att de sedan gör utredningar som 
tyder på att de inte har förtroende.  
  
Konsulten som kom in vid uppköpet hade controllern fått varnande ord om sedan innan. 
Controllern hade hört från andra bekanta utanför Bolag A och Koncern B att Konsulten hade 
ett rykte om sig att köra över anställda på ett uppköpt företag och dessutom att konsulten hade 
varit med vid flera uppköp av bolag där det uppköpta bolaget hade kört i botten. Koncern B 
hade förlitat sig på den externa Konsulten istället för att lita på den kompetens som fanns på 
det uppköpta bolaget.  
  
Controllern anser att Koncern B inte hade någon plan för hur de skulle integreras i Bolag A, 
som blev Anläggning A efter uppköpet. Istället förlitade de sig blint på den externa konsulten. 
Koncern B har enligt Controllern påpekat att detta var fel sätt att hantera Anläggning A på. 
Controllern tycker att de istället skulle ha granskat vilka kärnpersoner som fanns på 
anläggningen som de kunde lita på och samarbetat med dessa istället.  
 
När Bolag A blev uppköpta 2005 av privatpersonen och fonden började de som jobbade på 
anläggningen förstå hur små de egentligen var, även fast de tyckte att de var stora enligt den 
Produktionsanställde. Enligt honom så var det skrämmande “ från att vara stor så blev man 
väldigt liten” . Han tyckte även att han fick samma känsla när Koncern B köpte Bolag A. Det 
som var skillnaden mellan uppköpen var att de anställda enligt den intervjuade 
Produktionsanställde kände sig mer oroliga att komma in i en koncern, “man vet aldrig vad 
som händer” . Han fick också känslan tidigt av att koncernen inte hade någon direkt plan med 
att köpa Bolag A. Speciellt eftersom att koncernen hade köpt flera anläggningar tätt inpå 
varandra samt att branschen var på svaj. Den Produktionsanställde hade hoppats på att Bolag 
A skulle drivits längre med den dåvarande ägaren innan en försäljning till Koncern B skulle 
inträffa. Den intervjuade Produktionsanställde betonar att hans grundinställning är att satsa på 
att allt ska bli jättebra. Han anser dock att uppköpet hade gått bättre om kommunikationen 
hade fungerat, mindre missuppfattningar, mindre spekulationer skulle lett till att personal mått 
bättre.  
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5. Analys  
I detta kapitel avser vi att diskutera och analysera studiens resultat med stöd av teoridelen. 
Vårt analysavsnitt är uppdelat i följande underrubriker, ”Kommunikation vid förändring” , 
“Kotters förändringsmodell”  och ”Slutsats” . 
 

5.1.  Kommunikation under  förändr ing 

För att förstå hur den interna kommunikation på Anläggning A fungerar har observationer i 
form av intervjuer genomförts. Arbetsplatsens struktur varierar mycket beroende på vem som 
yttra sig kring observationen. Enligt Schoenenborn och Blaschke (2014) strukturerar varje 
observatör sin värld annorlunda. Det kan förknippas med att varje anställd kommunicerar på 
sitt unika sätt vilket bidrar till det Nilsson (2016, s. 101) beskriver angående att 
kommunikation blir grunden till den mänskliga interaktionen. Intervjun med platschefen har 
kunnat bekräfta att kommunikation var i fokus vid en tidig fas av uppköpet för hans del. Han 
uttrycker att han fick information kring vad de fanns för förväntningar på honom, med det var 
upp till honom att driva kommunikationen framåt med sina chefer, till exempel genom att 
boka in möten. Controllern beskriver däremot att den interna kommunikationen var bristfällig 
speciellt de första månaderna, som orsak till detta nämns konsulten. Tydligast blir 
kommunikationsbristen vid samtal med den Produktionsanställde. Här förtydligas att 
kommunikation inte var i fokus, då de produktionsanställda saknade information kring 
organisationsförändringen. Utgångspunkten för hur mycket information som kommunicerades 
ut i anläggningen var mycket individuellt. Var och en av våra respondenter har sin egen syn 
på hur kommunikationen gick till, men huvudsakligen är alla tre överens att det hade kunnat 
vara bättre. Vi har fått fram att respondenterna har liknande synsätt på hur kommunikationen 
fungerade på vissa delar och olika synsätt på andra delar. Detta bekräftar liksom Luhmanns 
teori (Schoenenborn & Blaschke, 2014) där det inte förekommer en sann eller mindre sann 
beskrivning av världen och därmed är det logiskt att respondenterna synsätt på 
kommunikationen skiljdes åt delvis.  
  
Medan produktionschefen erkänner att det kan vara svårt från ledningens och chefernas sida 
att kommunicera med alla på en anläggning, anser den Produktionsanställde att chefer och 
ledare på Anläggning A saknade information som de produktionsanställda efterfrågade. Den 
Produktionsanställde anser att när eget initiativ togs för att få information så fanns det ingen 
som hade informationen och det medförde att spekulationer, missförstånd och konflikter 
skapades. Ur dessa kommentarer från intervjuerna kan vi konstatera att den här anläggningen 
saknade tillförlitlig kommunikation trots att kommunikation är det viktigaste i en fas av 
förändring. Även då studier kommit fram till att chefer och ledare spenderar den största delen 
av sin tid till att kommunicera (Johansson, Miller och Hamrin, 2014) och att fysisk närvaro är 
något som rekommenderas för att skapa en tydligare kommunikation (Deetz et al., 2000) 
förbisåg koncernen detta problem under flera år enligt alla respondenterna. 
  
Att förändringar inom en organisation påverkar medarbetare är väldigt uppenbart, enligt 
Sveningsson & Sörgärde (2015, s.145) så har varje medarbetare sin berättelse som består av 
enskilda händelser som sedan sätts samman och bildar en helhet av förändringen. Dessa 
händelser har betydelse för hur medarbetarna kommer att närma sig händelsen. Vi har försökt 
fånga upp dessa berättelser i empirin genom att vi intervjuade personer på olika nivåer i 
organisationen i Anläggning A. Controllern såg förändringen i organisation på sitt sätt i och 
med att han hade information innan uppköpet om Koncern B och därmed redan börjat sin 
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berättelse om förändringen med sina förutfattade meningar. Alla respondenter berättar om 
känslan att Koncern B inte hade någon plan för uppköpet och misstrodde därför sin blivande 
ledning. Tanner & Otto (2015) beskriver just detta fenomen sker i samband med att 
kommunikationen misslyckas. Kotters modell (2002) visar att det krävs tålamod för att lyckas 
med en förändring och vikten av att ge den tid. Vi håller med Kotters modell då den i punkt 3 
tar upp betydelsen av att det är viktigt att ledningen bör skapa en vision som medarbetarna 
kan knyta sig an till vid förändringsarbetet. Vi tror att detta är en av de största faktorerna till 
att kommunikationen under och efter förändringen har haft brister.  
  
Bolag A hade ett väldigt enkelt kommunikationsflöde vilket enligt Controllern berodde på att 
Bolag A hade en mycket platt organisationskultur. Efter förändringen skulle Bolag A in i 
Koncern B:s intranät, något som de anställda från Bolag A inte var vana vid. Vi tror att 
ovanan på att få information genom denna typ av kommunikationsflöde delvis gjorde att de 
anställda på Anläggning A kände sig dåligt informerade. Den Produktionsanställde var 
visserligen inte helt nöjd med hur mycket information han fick innan uppköpet då 
informationsmöte för alla på Bolag A hölls en gång i månaden av produktionschefen. Efter 
uppköpet fortsatte den här sortens informationsmöte med ledning av den nya Platschefen. 
Informationsmöten har dock blivit glesare de senaste 7 åren vilket gör att den 
Produktionsanställde tycker att informationsflödet har blivit sämre efter uppköpet. Dessutom 
uppger den Produktionsanställde att det finns väldigt lite information på intranätet där 
informationen borde finnas tillgängligt för alla enligt Koncern B. Vi kan se, förutom att det 
har blivit stora förändringar när det gäller vem som ger information och vilken kunskap den 
har om hur Anläggning A fungerar, att även informationssättet har förändrats. Vår fundering 
är om de anställda på Anläggning A har fått den information de behöver för att kunna hämta 
och söka den informationen som finns på intranätet, hur lättillgänglig är informationen på 
intranätet? samt finns det rutiner för hur och när personalen skall gå in och läsa på intranätet? 
Något Koncern B borde ha klargjort enligt det vi har kommit fram till är vilken information 
som skulle funnits på intranätet och vilken information som skulle tagits upp vid Anläggning 
A:s informationsmöten. De borde även ha en fungerande kommunikationskanal från de 
anställda på Anläggning A upp till deras chefer. Detta framgår då respondenterna säger att 
deras upplevelse är att den nya ledningen varken tog reda på hur Anläggning A fungerade och 
därmed inte heller tog vara på den erfarenhet och kompetens som fanns på anläggningen. 
Detta är något som Ahltorp (2014, s.78) tar upp som en risk då en organisation får nya 
ledare/chefer.  
  
Enligt studier som utförts av Postmes et al. (2000; se Elving, 2005) framkommer det att 
anställdas engagemang är starkare om de får tillräckligt med information. Med intranätet som 
koncernen använde sig av blev kommunikationen från Koncern B en envägskommunikation. 
Hade man istället uppmuntrat informationsutbyte/tvåvägsinformation och kunskapsspridning 
åt båda håll tror vi liksom Jeon och Kim (2012) att förutsättningarna för att medarbetarna 
skulle känna ett större engagemang.  Den Produktionsanställde berättar att medarbetarna gick 
från känslan innan förändringen att de var stora och kunniga inom sitt område till att efter 
uppköpet känna sig väldigt små och obetydliga. Här kan vi se en klar koppling till att när det 
sker en sådan här förändring förklarar Bakka et al. (2014, s.269) att medarbetare kan känna 
sig väldigt maktlösa på grund av osäkerhet om sin egen framtid. Detta gör att arbetsklimatet 
kan försämras och effektiviteten minska. Osäkerheten medarbetarna känner kommer oftast 
från knapp, eller ingen kommunikation (Tanner & Otto, 2015).  
  
Det uppstod “vi - dom” känslor när Bolag A blev Anläggning A i koncernen då två kulturer 
skulle sammanfogas. Precis som Hofsteds et al, (1990) skriver så är kultur en social 
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konstruktion där olika grupper skapar olika kulturer. Den är holistisk vilket innebär att det är 
ett kollektivt fenomen, där det finns gemensamma saker som är kännetecken för en grupp av 
individer, till exempel en organisation. Kulturen är något som växer fram över tid och som 
förmedlas via vanor och traditioner. En stabil kultur är inte så lätt att ändra på då människor 
har en tendens att hålla sig fast vid sina värderingar, idéer och föreställningar. Bakka et al 
(2014, ss.125, 145) beskriver att centrala delar i en organisationskultur bland annat består av 
normer och värderingar. Detta är inget som är medfött utan uppfostras enligt de normer som 
existerar i den kulturen där vi befinner oss i under uppväxten och genom livet. 
Organisationskulturen i ett företag uttrycks bland annat genom hur samarbetet bland 
företagets personal fungerar. Enligt platschefen hade Bolag A en stark kultur och han har 
insett att han borde försökt få de andra cheferna på koncernen att ha en högre närvaro efter 
uppköpet, både fysiskt men också kommunikationsmässigt. Detta för att bland annat visa 
respekt för de anställda på anläggningen och på de sättet snabbare få bort “vi - dom” känslan 
på anläggningen. Vi kan se att uppköpet var en stor förändring för Bolag A. Precis som Asree, 
Zain och Razalli (2010, s. 504) skriver tror vi att i samband med en stor förändring är 
organisationskulturen den stora komponenten som gör att förändringen antingen kommer att 
ha god framgång eller inte. Alvessons (2015, s.221) uppfattning är att förändring av kultur i 
en organisation därmed inte alltid är positivt, kulturförändring kan ge personer/grupper 
varierande synsätt som i sin tur ger förvirring och t.o.m. konflikter. En gemensam kultur i ett 
företag hjälper till att uppnå en ömsesidig förståelse, då de individuella idéerna och 
föreställningarna blir mindre centrala än de kollektiva (Alvesson & Sveningsson, 2007 s.183). 
  
Att det uppstod mycket missuppfattningar på Anläggning A är alla tre respondenterna överens 
om. Förklaringar som framkom var att platschefen uppgav att Bolag A och Koncern B hade 
förutfattade meningar om varandra. Alla respondenterna upplevde att chefer och personer 
ifrån ledningen i Koncern B trodde att de var duktiga på sin bransch men att de inte hade 
kunskap om Anläggning A:s marknad inom branschen. Detta framkom då Controllern uppgav 
att chefer och ledning från Koncern B inte lyssnade på den kunskap och erfarenhet som 
försökte förmedla från Anläggning A, kommunikationen var mer envägskommunikation och 
då endast ifrån koncernen ner till anläggningen. Han tror att detta grundar sig i 
organisationens uppbyggnad, vilket består av hög hierarkisk struktur. Alvesson (2000) och 
Wilkins och Dyer (1987, se Alvesson, 2015, s.221) beskriver att synen på tillväxt kan vara 
olika på ett företag, då högt uppsatta chefer ser det som tecken på framgång och kvalité, kan 
andra uppleva att en ökning i antalet anställda leder till negativa förändringar. Det kan handla 
om försvagade sociala relationer liksom ett utarmat arbetsplatsklimat, men också till ett mer 
distanserat, hierarkiskt förhållande till chefer som de tidigare hade nära kontakt med. Ur vårt 
material framgår de risker tydligt som Ahltorp (2014, s.78) anser existerar när nya 
ledare/chefer inte tar tillvara på befintliga erfarenheter inom företaget. Den 
Produktionsanställde hade önskat att Bolag A och Koncern B hade kunnat mötas på mitten 
och ta lärdom av varandra. Alla respondenter har konstaterat att cheferna och ledningen på 
Koncern B nu förstår att Anläggning A verkar inom samma bransch, men på en annan 
marknad inom branschen.  
  
Det är självklart att motstånd bland de anställda kan uppstå när en stor 
organisationsförändring sker, precis som Bakka et al (2014, s.269) beskriver. Med den 
information vi har fått från respondenterna så tror vi att vissa missuppfattningar kommer ifrån 
omedvetet motstånd som kan grunda sig i det likgiltiga motståndet på skalan (se figur 1) som 
Bakka et al (2014, s.297) har tagit fram. Ett exempel på att Controllern gjorde likgiltigt 
motstånd var att han endast gjorde de han blev tillsagd om att göra och inget mer. Detta 
beteende anser vi är förståeligt, då han uppger att om han hade handlat utifrån det han ansåg 
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vara mest lämpligt tror han att det hade kunnat medföra personliga konsekvenser. Därför 
valde han att ligga lågt ett tag, vilket han uppger att han kände sig frustrerad utav.  
  
Hur mycket information som kom fram under och efter förändringen har respondera något 
skilda uppfattningar om, vilket inte är något konstigt precis som Alvesson & Svenningsson 
(2011b) och Czarniawska (1998, se Svenningsson & Sörgärde, 2015 s.148) tar upp. Då de 
skriver att varje historisk eller pågående förändring kan se olika ut av de berörda, då de var 
och en har sin egen uppfattning av förändringen. Platschefen har ett synsätt på hur mycket 
information som kom fram medan andra inom Anläggning A har andra synsätt. Detta kan 
kopplas till de Bakka et al (2014, s.145) skriver då de menar att en person som är ny på 
arbetsplatsen förstår sig ofta snabbt på hur de olika förhållandena/situationerna fungerar. Men 
det tar tid att få en mer grundlig förståelse av organisationens kultur. Detta anser vi kan vara 
en av förklaringarna till att det tog lång tid för Platschefen och Controllern att förstå varandra. 
Enligt platschefen så är annan förklaring att deras chefer från Koncern B inte hade bra 
kommunikation. På grund av detta fick platschefen och controllern prova sig fram utan stöd 
från sina chefer på koncernen. Vi anser att platschefens förklaring är rimlig då Johansson, 
Miller och Hamrin (2014) beskriver att goda kommunikationsfärdigheter är bland de 
viktigaste kvaliteterna en ledare kan ha för att uppnå framgång. Även det Appelbaum et al. 
(2007a, ss. 129-130) beskriver stödjer platschefens förklaring, då de betonar chefer och 
ledningens ansvar till god kommunikation och att bristande kommunikation kan få allvarliga 
konsekvenser på hur organisationsförändringen accepteras hos anställda och kan på så sätt 
vara avgörande för företagsförvärv. För att få en god kommunikation hade bland annat 
platschefen en öppen dörr policy till sitt kontor, så att anställda hade möjlighet att komma 
fram med sina åsikter och förslag. En annan åtgärd var att han försökte att vistas mycket i 
produktionen, speciellt i början av sin arbetstid för att bygga upp ett förtroende från de 
anställda. I efterhand har han insett att han inte pratade med alla utan bara med de som själva 
tog kontakt med honom. Detta resulterade i att relationen till vissa förstärktes medan det ej 
gjorde det med de som ej var lika aktiva i att själva söka kontakt med platschefen. Här kan vi 
se att platschefen följde det som Deetz et al. (2000) rekommenderar angående fysisk närvaro 
för att förtydliga kommunikationen. Även Ahltorp (2014, s.104) uttrycker att chefer som 
distanserar sig från medarbetarna, deras aktiviteter och möten riskerar att inte enbart skapa 
fysisk distans utan även mental distans. Just det fysiska avståndet till de olika nivåerna blev 
en stor förändring från det att alla vistas i samma lokal, till att många har sina överordnade i 
en annan del av landet, vilket både Controllern och den Produktionsanställde tar upp. 
Controller uppger att kommunikation med sin chef skedde tidigare löpande muntligt, då Vd:n 
satt i samma lokaler som han själv. De kunde lätt diskuterade beslut och andra interna 
händelser. Efter uppköpet hade Controllern sin chef på annan ort och då inte koncernens VD 
utan nu en ekonomichef, där den största delen av kommunikationen skedde via telefon och 
mail istället för fysiska möten Platschefen anser att han och Controllern skulle snabbare ha 
förstått varandra om de hade fått gemensamma direktiv från sina chefer från början. Men då 
verkligheten inte såg ut på det sättet, så behövde Platschefen ibland säga till controllern “de 
här behöver vi göra” , medan controllern får andra direktiv från sin chef. Hela koncernen har 
en matrisorganisation, men platschefen tycker att det skulle varit bättre om en person hade 
haft högsta ansvaret över Anläggning A istället för att det skulle funnits flera chefer på samma 
nivå (se figur 3). 
  
Den anlitade Konsulten som fungerade som platschef de två första månader, vederbörande 
körde ett “eget race”  enligt controllern. Första dagen efter uppköpet fick controllern 
information om att han inte längre hade något personalansvar, samt att det var konsulten som 
bestämde vad som skulle ske framöver. Även den Produktionsanställde var mycket missnöjd 
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över Konsulten då han ej kände någon tillit och förtroende för. Controllern fick under dessa 
två månader sina riktlinjer från konsulten och inte från sin chef (ekonomichefen i koncernen) 
de två första månaderna. Därefter fick controllern kontinuerlig informationen av 
ekonomichefen, till största del skedde kommunikationen via mail eller telefon. Under hösten 
några månader efter uppköpet, träffades alla controller i koncernen vid två tillfällen, i 
samband med chefs konferenserna. Information gavs här om kommande händelser.  
  
Information är nödvändig för att skapa en känsla av gemenskap. Appelbaum et al. (2007a, ss. 
129-130) anser att ledningens uppgift är att skapa realistisk och tillförlitlig kommunikation. 
De förtydligar att om kommunikationen inte sker i en tidig fas vid uppköpet kan missförstånd 
och ryktesspridning uppstå. Kommunikationsprocessen och genomförandet av förändringar 
inom organisationen är två sammankopplade processer anser Lewis (1999, s. 44; se Elving, 
2005). 
 

5.2.  Kotters förändr ingsmodell 

Utifrån Kotters (2002) 8-stegs modell, som handlar om att eliminera motstånd vid förändring, 
har vi analyserat studiens empiri utifrån och tagit fram de problemområden som uppkommit 
vid organisationsförändring p.g.a. kommunikationsproblem, samt hur problemen skulle ha 
kunnat undvikits. Detta är hur vi, författare, anser att koncernen bör ha agerat. 
 
Punkt 1: Angelägenhet - Controllern och den Produktionsanställde har uppgett i intervjuerna 
att de inte kände sig inte hörda i början, detta ledde till att personalens kunskap inte togs 
tillvara på.  
Punkt 2: Allians - Enligt respondenterna saknades det en grupp som ledde förändringsarbetet. 
Kommunikationen mellan chefer och anställda på anläggningen blev därmed bristfällig och 
stel.   
Punkt 3: Vision och strategi - Respondenterna upplevde att det inte fanns någon plan för hur 
integreringen in i koncernen skulle gå till, ej heller hur kommunikationen skulle organiseras 
och struktureras. Då bristande kommunikation angående koncernens plan för uppköpet till de 
anställda på Anläggning A skapades oro och kaos känsla.  
Punkt 4: Kommunicera - Alla respondenterna har uppgett att de saknade information, mycket 
berodde på att det inte fanns fungerande kommunikationskanaler mellan de anställda och 
cheferna, samt att det inte fanns mycket fysisk närvaro där kommunikationen kunde byggas 
upp.  
Punkt 5: Eliminera hinder - Förslag som respondenterna har givit och som vi tror hade haft 
betydelse är förknippade med kommunikation. Det handlar om tydlig information om de 
förändringar som uppköpet innebär för Anläggning A liksom tydliga kommunikationsvägar, 
men också om fysiska mötesplatser mellan anställda och deras chefer.  
Punkt 6: Skapa vinster - I de intervjuer som genomfördes framgår det ej att respondenterna 
fått beröm eller på att man synliggjort förbättringar i Anläggning A: s arbete. Detta tror vi 
ledde till mindre engagemang bland de anställda utifrån vad vi kan läsa mellan raderna ifrån 
respondenternas svar i intervjuerna.  
Punkt 7: Mer förändring - en viktig del i den här punkten är att använda trovärdighet i 
samband med förändringar. I vår studie framgår det framförallt att den Produktionsanställde 
och Controllern ansåg att detta saknades, då de ej kände förtroende för den anlitade konsulten 
som agerade platschef den första tiden efter uppköpet, samt för ledarna i Koncernen. 
Respondenternas förklaring till detta handlade om att de ej upplevde att kommunikationen 
fungerade och att det därför uppstod visst misstro och missförstånd.  
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Punkt 8: Förankra den nya kulturen - Båda bolagen hade en stark kultur. Den 
Produktionsanställda hade hoppats på att Bolag A och Koncern B kunde ha mötts på mitten, 
då de kunde ha tagit lärdom av varandra. Platschefen tror att en högre närvaro från ledningen i 
koncernen hade varit att visa respekt för de som jobbade på Anläggning A och därmed hade 
“vi - dom” känslan snabbare försvunnit. Nya kulturer behöver vårdas för att de ska kunna 
fortsätta att existera. Den nya organisationskulturen är föremål för nedbrytning så länge den 
inte är rotfast. Om strukturell förändring varar över en tillräckligt lång tidsperiod utvecklas 
nya värderingar. 
 

5.3.  Slutsats  

Syftet med vår studie var att svara på frågeställningen, hur kommunikationsproblem kan 
uppstå och vilka som kan uppkomma mellan olika nivåer på ett företag i samband med en 
planerad organisationsförändring?  
  
Koncernens misstag vid uppköpet enligt oss var att de missade att bygga upp en relation med 
de anställda på Anläggning A och därmed blev kommunikationen lidande, som vi genom 
arbetet har teoretiskt stöd kring är en av de absolut viktigaste delarna i en organisation, 
speciellt vid en organisationsförändring. Att bygga upp en fungerande kommunikation var 
extra viktigt då det uppstod ett fysiskt avstånd efter uppköpet mellan anställda på Anläggning 
A och de högre cheferna samt ledningen. Då kommunikationen var svag från början ansåg 
respondenterna att Koncern B saknade en tydlig plan för uppköpet och att de istället anlitade 
och förlitade sig på den externa Konsulten. Vi har dragit slutsatsen att detta är grunden till de 
interna kommunikationsproblemen som har uppstått.  
  
De kommunikationssätt som Koncernen sedan valde att utnyttja efter Konsulten anser vi inte 
fixade de kommunikationsproblem som skapades den första tiden efter uppköpet. De borde ha 
satsar på en tydlig plan som var allmänt känd bland de anställda, tvåvägskommunikation samt 
fysiska mötesplatser istället för att i för stor grad förlita sig till intranätet. Så de 
kommunikationsproblem som har uppstått är att de anställda på Anläggning A inte kände sig 
hörda av sina chefer. De anställda kände att de inte hade fungerande kommunikationskanaler. 
När de väl skulle få information tog det ofta lång tid få den ifrån sina chefer, detta ledde till 
ryktesspridning och missförstånd bland anläggningens anställda. 
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6. Slutdiskussion 
I detta kapitel avser vi att diskutera hur god studiens validitet och reliabilitet har varit samt 
hur vi har gått tillväga för att hålla de så högt som möjligt. Vi har även lämnat förslag på vad 
som skulle vara intressant att forska vidare kring i det studerade ämnet.  
 

6.1. Validitet och reliabilitet 

Genom vår studie har vi försökt hålla god validitet och god reliabilitet. Validitet och 
reliabilitet är kvalitetsmått som används vid forskningsstudier. Validitet kan definieras hur 
relevant den insamlade data är för den givna studien samt om den kan mäta det som behöver 
mätas. Medan validitet mäter att rätt sak studeras, mäter reliabilitet studiens pålitlighet. Vi har 
valt att behandla båda kvalitetsmått löpande i metodavsnittet. Precis som Ahrne och Svensson 
(2013, s 42) anser skapas trovärdighet för studien genom medvetet urval.  Men för att på ett 
säkert sätt veta hur hög/låg reliabiliteten och validiteten faktiskt är i studien, behöver djupare 
undersökningar och tester göras på både själva intervjuupplägget men också respondenterna.  
  
Vi anser att vår studie har fått ett resultat som speglar respondenternas verklighet. Under 
intervjuerna har vi spelat in svaren från respondenterna för att kunna föra in så rätt data som 
möjligt i studien.  Under metod beskriver vi detaljerat hur vi har gått tillväga vilket gör att 
överförbarheten på vår studie är möjlig men med annorlunda kontext. Vårt resultat har att 
göra med de enskilda respondenterna, i och med att varje respondent har sin historia att 
berätta och därmed kommer det även finnas flera sätt att berätta den faktiska verkligheten.  
  
Vårt resultat följer Kotters 8-stegs förändringsmodell, en modell som är generell för all 
organisationsförändring, och vi kan presentera vårt resultat utan att göra några större avtramp. 
Därmed tror vi att vårt resultat av våra respondenter kan överföras till något större 
sammanhang inom organisationsförändring. 
  
Vi författare har varit kritiskt granskande mot oss själva under hela studien, vi har även blivit 
granskade av andra studenter och kvalificerad handledare. Skulle vår studie bi ifrågasatt 
angående pålitlighet finns ljudupptagningar av samtliga intervjuer att tillgå men i och med 
företagets anonymitet kommer detta bli en etisk frågeställning. Trots att företaget och 
respondenterna är anonyma så anser vi författare att vi har beskrivit dessa så utförligt att det 
inte ska påverka studiens pålitlighet. 
  
Vi har varit objektiva i så stor utsträckning som möjligt under studien. Under empirin har vi 
valt att inte tolka svaren utan är neutrala och avspeglar endast vad som respondenterna har 
svarat under intervjuerna. Men vi är inga vana intervjuare och vi har gjort frågorna utefter 
insamlad teori, vilket kan ha gjort att vi lett in de på en viss linje trots det vi har försökt 
behålla en så öppen dialog som möjligt för att låta respondenternas berätta sin historia.   
  
Vi vill även ta upp, gällande ett kritiskt tänkande, att medarbetarnas berättelser kan ha 
förändrats under tid. Det är möjligt att empirin hade fått ett annat utgångsläge om intervjuerna 
hade gjorts under förändringen. Men samtidigt kan tiden gett våra respondenter utrymme för 
eftertanke och bortse från små företeelser och vårt resultat hamnat närmare sanningen än om 
forskningen ägt rum under förändringen. 
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6.2. For tsatt forskning  

Under studiens process stötte vi på en del frågor som skulle vara av intresse att fördjupa sig i. 
Vi har studera hur tre olika personer resonerar kring hur de upplevde att den interna 
kommunikationen fungerade under förändringens förlopp. Studien har påvisa att den interna 
kommunikationen var bristfällig samt att kommunikation via intranätet inte fungerade enligt 
förhoppningar. Med detta i åtanke och de diskussioner som våra respondenter ofta kom in på 
skulle mer forskning kring följande vara relevant. 
  
Som Czarniawska (1998, se Svenningsson & Sörgärde, 2015 s.148) antyder har 
respondenterna skilda uppfattningar kring förändringen därför hade det varit av intresse att 
genomföra en liknande studie med ett företag där kommunikationen fungerat där resultatet 
hade kunnat jämföras med denna studie. 
  
En fördjupning kring Johansson, Miller och Hamrin (2014) synsätt på ledarens 
kommunikationsfärdigheter hade kunnat utföras med Konsulten. Det hade varit intressant att 
ser hur han reflekterar kring organisationsförändringen och den interna kommunikationen på 
den här koncernen. 
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Bilaga 1 – Intervju frågor  till Platschef  
 

1. Bakgrund   
a. Utbildning/yrkeserfarenhet?  
b. Befattning vid uppköpet?  
c. Befattning idag 
d. Tid på företaget?  

 
1. Hur fick du som platschef information om vad som skedde i koncernen som helhet? 

Kunde du söka efter den här informationen? 
 

2. Hur fick du information om vad som skedde i produktionen på den här anläggningen? 
Kunde du söka efter den här informationen? 

 
3. Hade ni någon intern information/kommunikations plattform? T.ex. som intranät, 

personaltidning, hemsida eller annat forum? Om ja vad hade du för åsikter om 
funktionen? 

 
4. Hur kommunicerade du med dina underställda för att föra vidare information om t.ex. 

ett beslut som kommit från moderbolaget, och hur fick du information ifrån dina 
underställda? 

 
5. Upplevde du att det uppstod mycket missuppfattningar i organisationen?  

a. Inom anläggningen  
b. Inom koncernen  

 
6. Hur ser du allmänt på hur kommunikationen efter uppköpet gick till? 

 
7. Nu i efterhand skulle du som platschef gjort något annorlunda om du vet det du vet 

idag? 
  

1. Något annat du vill tillägga.  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor  till Controller   
1. Bakgrund   

a. Utbildning/yrkeserfarenhet?  
b. Befattning vid uppköpet?  
c. Befattning idag 
d. Tid på företaget?  

 
2. Hur fick du som controller information om vad som skedde i koncernen som helhet? 

Kunde du söka efter den här informationen? 
 

3. Hur fick du information om vad som skedde i produktionen på den här anläggningen? 
Kunde du söka efter den här informationen? 

a. Innan uppköpet 
b. Efter uppköpet 

 
4. Hade ni någon intern information/kommunikations plattform? T.ex. som intranät, 

personaltidning, hemsida eller annat forum? Om ja vad hade du för åsikter om 
funktionen? 

a. Innan uppköpet 
c. Efter uppköpet 

 
5. Hur kommunicerade du med dina chefer och underställda för att få och föra vidare 

information om t.ex. ett beslut som kommit uppifrån eller info/förslag nedifrån?  
a. Innan uppköpet 
b. Efter uppköpet 

 
6. Hur var skillnaden i kommunikationen innan och efter uppköpet?  

 
7. Upplevde du att det uppstod mycket missuppfattningar i organisationen?  

a. Inom anläggningen  
b. Inom koncernen  

 
8. Hur ser du allmänt på hur förändringen vid uppköpet gick till? 

 
9. Nu i efterhand skulle du som controller gjort något annorlunda om du vet det du vet 

idag? 
 

10. Något annat du vill tillägga?  
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Bilaga 3 – Intervjufrågor  till den Produktionsanställde  
 

1. Bakgrund   
a. Utbildning/yrkeserfarenhet?  
b. Befattning vid uppköpet?  
c. Befattning idag 
d. Tid på företaget?  

 
2. Hur fick du som produktionsanställd information om vad som skedde i koncernen som 

helhet? Kunde du söka efter den här informationen? 
 

3. Hur fick du information om vad som skedde i produktionen på den här anläggningen? 
Kunde du söka efter den här informationen? 

a. Innan uppköpet 
b. Efter uppköpet 

 
4. Hade ni någon intern information/kommunikations plattform? T.ex. som intranät, 

personaltidning, hemsida eller annat forum? Om ja vad hade du för åsikter om 
funktionen? 

a. Innan uppköpet 
b. Efter uppköpet 

 
5. Hur kommunicerade du med dina chefer för att föra vidare information om vad som 

händer i produktionen eller föra fram förslag på förbättring?  
a. Innan uppköpet 
b. Efter uppköpet  

 
6. Hur skulle du beskriva skillnaden i kommunikationen innan och efter uppköpet?  

 
7. Upplevde du att det uppstod mycket missuppfattningar i organisationen?  

a. Inom anläggningen  
b. Inom koncernen  

 
8. Hur ser du allmänt på hur förändringen vid uppköpet gick till? 

 
9. Nu i efterhand skulle du som anställd gjort något annorlunda om du vet det du vet 

idag? 
 

10. Något annat du vill tillägga?  
 


