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Sammanfattning  

I vår moderna tid med allt starkare krav från omvärlden på att förändra och anpassa sig är förändringar 
nödvändiga för organisationer för att förbli konkurrenskraftiga. I en organisationsförändring kan det 
ibland uppstå en utdragen vänteperiod där förändringen står stilla och informationen är abstrakt. 
Denna vänteperiod analyserar vi med begreppet limbo. Uppsatsens syfte är att få en förståelse för hur 
fenomenet limbo kan påverka meningsskapandet bland de intervjuade medarbetarna i den pågående 
organisationsförändringen. Med vår studie hoppas vi kunna bidra till mer kunskap om upplevelsen av 
limbo i organisationsförändringar och vilken påverkan limbo kan ha. Studiens empiri samlades in 
genom sju kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med medarbetare som vid tidpunkten befann sig i 
en organisationsförändring. Vi använde tematisk analys för att bearbeta vår insamlade empiri. 
Slutsatsen i vårt arbete är att det förefaller finnas en negativ koppling mellan upplevelsen av limbo och 
meningsskapande, där limbo försvårar meningsskapandet hos de intervjuade medarbetarna. 
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Abstract 

In our modern age with stronger demands from the surrounding world to change and adapt are changes 
necessary for organisations to remain competitive. In an organisational change one can sometimes be 
faced with a lengthy waiting period where the change is stationary and the information is abstract. 
Henceforth we analyse this waiting period with the concept of limbo. The purpose of our study is to 
develop an understanding of how the phenomenon of limbo can influence sensemaking among 
employees in an ongoing organisational change. With our study, we hope to contribute to more 
knowledge about the experience of limbo in an organisational change and the impact limbo can have. 
We collected the data for the study by conducting seven qualitative, semi-structured interviews with 
employees who at the time were going through an organisational change. We used a thematic analysis 
to process our collected data. The conclusion of our work is that it seems to be a negative connection 
between the experience of limbo and sensemaking, where limbo hampered sensemaking among the 
employees. 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

I vår moderna tid är förändring en vanlig företeelse. Både individer och organisationer upplever idag 
allt starkare krav på att förändra och anpassa sig (Jacobsen, 2013). Med denna uppsats avser vi att 
studera en pågående organisationsförändring. Vi planerade först att studera motstånd till förändring 
men efter datainsamlingen insåg vi att den insamlade empirin inte gav oss tillräckligt med information 
för att studera ett eventuellt motstånd. Empirin förde oss istället i en helt annan riktning och mot ett 
annat fenomen. Det fenomen vi istället valde att studera är det tillfälle i förändringen där de 
intervjuade medarbetarna upplever att de befinner sig i ett stillastående tillstånd, vilket vi har valt att 
analysera med fenomenet limbo. Vi har valt att jobba abduktivt i denna uppsats då de empiriska 
fynden som framkom har påverkat vår teoretiska inramning samt valet av tidigare forskning.  
 
Vår studies koppling till dess problemområde, meningsskapande i en pågående 
organisationsförändring, har studerats genom att se hur de intervjuade medarbetarna kan skapa 
förståelse och hur de upplever en förändring. Vårt problemområde rör sig inom 
organisationspedagogik vilket är ett forskningsområde inom ämnet pedagogik. Inom det 
organisationspedagogiska forskningsområdet ligger fokus på att studera interaktionen mellan 
individer, grupper samt organisatoriska enheter, det vill säga på de ständigt pågående organiserande 
processerna i en organisation. Organiserandet är uppbyggt av ett samordnande av de handlingar och 
resurser som hindrar eller främjar hela organisationen att uppnå utsatta mål (Granberg & Ohlsson, 
2011). När vi sökte efter tidigare forskning kring fenomenet limbo så fann vi väldigt lite forskning 
som berörde just limbo, vilket gjorde att vi blev mer intresserade av detta förmodat mindre undersökta 
fenomen. Den tidigare vetenskapliga forskningen som vi faktiskt fann handlar om hur tid i en 
förändring kan påverka medarbetare känslomässigt. Att både tid och känslor kan påverka 
medarbetarnas möjlighet till meningsskapande och förståelse i en organisationsförändring. Innehållet i 
den tidigare forskningen knyter an till pedagogik då det handlar om att skapa sig en förståelse. Den 
relevanta förförståelse vi har till vårt problemområde är att vi studerar ett kandidatprogram som riktar 
in sig på personal och organisation och att vi båda har arbetslivserfarenhet. Det vi studerar har gett oss 
insikt i olika organisatoriska aspekter och teorier. Vår tidigare arbetslivserfarenhet har gett oss insikt i 
hur olika praktiker fungerar utifrån ett medarbetarperspektiv.      
 
Den organisation vi har utfört vår studie i är ett större medieföretag som vid tidpunkten för studien var 
mitt i en pågående organisationsförändring. Förändringen innebär att organisationen ska ändra tjänster, 
strategi och arbetssätt genom att ändra sin struktur från att vara en huvudsakligen hierarkisk 
organisation till att ha en mer platt karaktär. Med förändringen vill organisationen öka samarbetet 
mellan avdelningarna, genomföra en digital utveckling i hela organisationen samt minska antalet 
mellanchefstjänster.     
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1.2 Problembakgrund 

Det finns gott om forskning kring meningsskapande och hur medarbetare skapar förståelse i en 
organisationsförändring. Det finns även en omfattande forskning kring organisationsförändringar och 
de möjliga perioder som förändringen genomgår (Mintzberg & Westley, 1992; Angelöw, 1991). 
Utifrån våra intervjupersoners utsagor kunde vi uppfatta att meningsskapandet i den pågående 
organisationsförändringen visar på problematiska tendenser. Problematiken med meningsskapandet 
uppstår i en utdragen förändringsperiod där förändringen inte ännu har konkretiserats, vilket vi kom att 
benämna med begreppet limbo som betyder tomrum och mellanläge. Fenomenet limbo blev vårt 
undersökningsproblem som vi definierar som den vänteperiod som kan uppstå i en kontext där en 
förändring blivit abstrakt och utdragen. Vi menar att i ett tillstånd av limbo vet medarbetare att en 
förändring pågår men om förändringen blir för abstrakt vet de inte hur den kommer utvecklas eller hur 
den kommer att påverka dem, vilket kan skapa en känsla av ovisshet och förvirring. Det blir därför 
också svårt att skapa en tydlig mening kring förändringen. Den relevanta forskningen vi fann närmar 
sig undersökningsproblemet både metodologiskt och teoretiskt samt behandlar den roll och påverkan 
som tid har i en organisationsförändring (Smollan et al., 2010; Jacobsen, 2013). Vidare presenterar 
tidigare forskning hur meningsskapande konstrueras bland medarbetare och hur meningsskapande sker 
i en organisation (Gioia & Chittipeddi, 1991; Jacobsen, 2013). Vi ser en koppling mellan fenomenet 
limbo och meningsskapande då vi i genomgången teori fann att det är svårt att skapa förståelse i ett 
tillstånd av ovisshet (Mintzberg & Westley, 1992). Tillståndet som vi betecknar med fenomenet limbo 
är intressant att beforska därför att det verkar finnas väldigt lite tidigare forskning inom ämnet. Vi 
anser att fenomenet limbo är aktuellt då vi fann det som ett existerande tillstånd i vår empiri och vi 
förmodar att limbo förekommer även i andra organisationsförändringar. Fenomenet limbo i en 
organisationsförändring uppmärksammar en viss problematik som vi anser vara intressant att 
undersöka för att få en inblick i hur medarbetarna skapar mening i en abstrakt situation.   

1.3 Syfte och frågeställningar  

Med vår uppsats vill vi undersöka hur de intervjuade medarbetarna upplever och konstruerar mening 
kring en pågående organisationsförändring. Vår målsättning är att med hjälp av den insamlade empirin 
öka kunskapen om hur en pågående förändring kan upplevas. Syftet med uppsatsen är att få en 
förståelse för hur fenomenet limbo kan påverka meningsskapandet bland de intervjuade medarbetarna 
i den pågående organisationsförändringen. Med utgångspunkt i vårt syfte har vi formulerat följande 
frågeställningar: 
 
 

1. Hur uppfattar de intervjuade medarbetarna den pågående organisationsförändringen? 
2. Hur försöker de intervjuade medarbetarna skapa mening i den pågående 

organisationsförändringen? 
3. Hur upplever de intervjuade medarbetarna ett tillstånd av limbo i en pågående 

organisationsförändring? 
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2. Teoretisk inramning och 
tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras teoretisk inramning och tidigare forskning kring medarbetares upplevelse 
och meningsskapande i en pågående förändring. Den teoretiska inramningen och tidigare forskningen 
består av olika böcker och vetenskapliga artiklar och utgör grunden som vi senare utgår ifrån i vår 
analys. Vi har utfört en selektiv forskningsorientering, vilket innebär att vi har funnit vetenskapliga 
artiklar som är kollegialt granskade och av relevans för vår frågeställning samt forskningsfält. För att 
hitta vetenskapliga artiklar har vi varit inne på Stockholms universitetsbibliotek och sökt systematiskt i 
deras digitala databas. Vi sökte på engelska och använde nyckelorden organisational, organisational 
change, sensemaking, limbo, time, uncertainty. Vi fann endast artiklar på engelska som var relevanta 
för vår uppsats.   

2.1 Teoretisk inramning 

Vår teoretiska inramning presenterar de teorier som vi anser vara relevanta och som vidare kommer att 
vara till hjälp i vår uppsats. Den teoretiska inramningen vi gör är till för att skapa en teoretisk grund 
som anknyter till vårt syfte. Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur fenomenet limbo kan 
påverka meningsskapandet bland de intervjuade medarbetarna i den pågående 
organisationsförändringen. Övergripande kommer vi presentera teori om organisationsförändring, 
meningsskapande och meningsgivande samt tid. 
 

2.1.1 Organisationsförändring 

Förändringar har i dagsläget blivit likt en norm i organisationer och blir därför en vital faktor att 
förhålla sig till för att fortsätta vara konkurrenskraftig. Vissa förändringar är drastiska och handlar om 
att bryta det som gällde tidigare, medan andra fungerar modifierande och innebär en vidareutveckling 
av det som gällde tidigare (Jacobsen, 2013). 

En teori som är relevant då den hjälper till att skapa en grundläggande förståelse kring hur 
organisationsförändringar kan uppfattas och genomföras är Weick och Quinns (1999) teori om två 
synsätt på organisationsförändring. Dessa två synsätt benämns som episodisk och kontinuerlig 
förändring. Vilket synsätt som kan appliceras på en organisationsförändring avgörs av organisationens 
tröghet. Weick och Quinn (1999) presenterar att forskning utförd på senare tid föreslår att för att förstå 
organisationsförändring måste först förståelse om organisationers tröghet uppnås. Synen att en 
organisationsförändring är episodisk återfinns i organisationer som anses vara tröga och 
förändringarna osammanhängande. Det episodiska synsättet innebär att förändringar har en tydlig start 
och slut och att dessa förändringar är avsiktliga. Förändringar anses således vara tillfälliga avbrott och 
avvikelser i ett balanserat läge. I det episodiska synsättet ses förändringar som ett resultat av att 
organisationen har misslyckats med att anpassa sin struktur till den ständigt förändrande omvärlden. 
Fokus ligger på kortsiktiga anpassningar, vilka utgörs av de avsiktliga och diskontinuerliga 
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förändringarna. Episodiska förändringar ses som tröga, målsökande och progressiva. Weick och Quinn 
(1999) beskriver att det kontinuerliga synsättet återfinns i organisationer som är utvecklande och 
självorganiserande. Förändringar anses vara ständigt pågående, plötsliga och kumulativa där fokus 
ligger på långsiktig anpassningsförmåga. Synen på kontinuerlig förändring bygger på idén om att små 
justeringar, som skapas samtidigt genom hela organisationen, kan kulminera och skapa en omfattande 
förändring. De justeringar som sker är bland annat modifieringar av arbetsprocesser och sociala 
praktiker. Kontinuerliga förändringar ses som sökande efter balans, är bestående och utan slut.  
 
Ytterligare en teori som är relevant då den anknyter organisationsförändring till begreppet limbo är 
Mintzberg och Westleys (1992) beskrivning av de olika faser som organisationsförändringar kan 
genomgå. Mintzberg och Westley (1992) beskriver förändringar i organisationer som komplexa och 
mångfacetterade händelser vars element måste vara tydligt avgränsade för att förändringar ska kunna 
bli förstådda i sin kontext och hanterade på ett effektivt sätt. De olika faserna kallas för utveckling, 
stabilitet, anpassning, ansträngning och revolution. Varje fas har döpts utifrån hur en organisation 
beter sig under dessa fem faser av organisationsförändring. Första fasen, utveckling, handlar om att 
organisationen bygger upp sig och befinner sig i förändring under hela steget. Andra fasen, stabilitet, 
innebär att olika organisatoriska element såsom vision, kultur och struktur är bestämda samtidigt som 
de mer konkreta elementen fortsätter att genomgå en marginell förändring. I tredje fasen, anpassning, 
anpassar organisationen sig till den nya situationen som uppstod efter förändringen. Fjärde fasen, 
ansträngning, handlar om hur organisationen har förlorat sin riktning och måste utveckla en ny. Femte 
fasen, revolution, uppstår då det blir en för stor ansträngning att anpassa sig till. I det här steget sker en 
förändring av många element samtidigt då uppfattningar och tankesätt ändras.  
 
Med utgångspunkt i vårt syfte kommer vi att framförallt lyfta fram Mintzberg och Westleys (1992) 
fjärde steg, ansträngning. Ansträngningsfasen infaller ungefär mitt i en pågående förändring och visar 
på att organisationen har förlorat sin riktning och behöver utveckla en ny. Det kan kännas 
ansträngande och tafatt för en organisation att hitta en ny riktning och samtidigt befinna sig i en 
förändringsprocess. Ansträngningsfasen kan innebära en förändring av tankemönster, där energin 
riktas till att försöka lära sig ett nytt tankesätt, snarare än ändra sina beteenden. Dock kan en 
omfattande förändring frambringa en förändring i beteende redan i denna fas, exempelvis om ändring 
av tankesätt och uppfattning blir tillräckligt omfattande. I bästa fall kan ansträngningsfasen innebära 
en period av experimenterande, som ger utrymme till att lära sig den nya visionen och kulturen. I 
extrema fall kan ansträngningsfasen resultera i en försening och limbo. Om försening och limbo 
uppstår skapas en förvirring bland de ledande aktörerna och de vet själva inte vem de ska vända sig till 
för att kunna ta sig framåt i förändring. Detta kan i sin tur även påverka medarbetare.        
 

2.1.2 Limbo i en organisationsförändring 

I vår uppsats definierar vi limbo, i enlighet med Mintzberg och Westley (1992), som ett namn på den 
vänteperiod som kan uppstå i en pågående organisationsförändring då förändringen har blivit utdragen 
och försenad. I ett tillstånd av limbo kan medarbetare vara medvetna om att en förändring pågår men 
förändringen är så pass abstrakt att de inte vet hur den kommer påverka dem eller hur resultatet 
kommer se ut. För att förankra limbo i vår teoretiska inramning använder vi oss även av Angelöws 
(1991) teori om stagnation. 
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Stagnation 

Angelöw (1991) beskriver att medarbetare kan hamna i ett tillstånd som kallas stagnation i en 
förändringsprocess. Enligt Angelöw (1991) är stagnation ett tillstånd som uppkommer då den tidigare 
upplevda entusiasmen kring en förändring börjar avta och medarbetare börjar inse de existerande 
vardagsproblem, som kan få arbetet att upplevas som påfrestande och tungt. Medarbetare kan även 
känna sig ovana vid att delta och ta ansvar i nya grupper och därför finns det en risk att konflikter och 
irritationer kan uppstå. Vidare kan medarbetare bli förvirrade och missuppfattningar kan uppstå kring 
vem som ska göra vad samt kring när arbetsuppgifter ska vara klara. Vid stagnation kan en del 
medarbetare uppleva att processen går för långsamt och att för lång tid passerar utan att det sker någon 
förändring. En del medarbetare kan till och med välja att säga upp sig på grund av att de inte kan 
hantera den fördröjning som ibland uppstå i en förändrande situation. Angelöw (1991) berättar vidare 
att om medarbetare börjar känna att de kan komma över de motgångar som uppstått under 
stagnationen kan de ta sig ur detta tillstånd, vilket innebär att organisationen är på väg att bli stabil 
igen.  
 
Både Mintzberg och Westley (1992) och Angelöw (1991) beskriver att det finns en risk för att en 
vänteperiod kan uppstå i en förändringsprocess. Ifall medarbetare upplever denna vänteperiod som allt 
för lång eller fördröjd kan det skapas en atmosfär som är präglad av ovisshet och osäkerhet. När vi i 
vår uppsats tillämpar begreppet limbo, är det denna grund vi utgår ifrån. 
     

2.1.3 Tid i en organisationsförändring 

 
Tid och känslor 

Vidare utgörs en del av vår teoretiska inramning av Jacobsen (2013) som beskriver hur tid kan påverka 
de känslor som medarbetare kan uppleva i en organisationsförändring. Tidens påverkan är relevant i 
samband med fenomenet limbo då medarbetare kan uppleva att en utdragen vänteperiod kan påverka 
hur de känner. Enligt Jacobsen (2013) anses tid vara en avgörande dimension i en förändring, då en 
förändring är en process som utvecklas över tid samt är ett tillstånd som förändras mellan två 
tidpunkter. Tid i en förändring kan urskiljas genom två synsätt som kallas kvalitativ och kvantitativ tid 
(Bluedorn & Denhardt, 1988, citerad i Jacobsen, 2013). Enligt det kvantitativa synsättet är tiden något 
som kan ses och mätas, i exempelvis minuter, timmar eller dagar. En organisationsförändring kan på 
så sätt ses som en serie av händelser som inträffar kronologiskt efter varandra. Även inom det 
kvalitativa synsättet anses det att tid kan mätas i form av den kronologiska händelsekedjan men där 
betonas det också att människor upplever tiden olika. Tidens komponenter, sekunder, minuter eller 
timmar, kan därför mätas på samma sätt men däremot kan de upplevas annorlunda. Tiden är således 
inte endast en neutral kronologi utan även en social konstruktion (Pettigrew et al., 2001, citerad i 
Jacobsen, 2013). Tiden kan även förstås och tolkas som känslomässiga toppar och dalar; den kan vara 
fylld med starka eller mer neutrala känslor, vilket även påverkar upplevelsen. Den subjektiva 
uppfattningen av olika händelser påverkar människors syn på organisationsförändring. En 
förändringsprocess kan innebära en känslomässig utveckling hos människor där olika händelser 
innebär olika emotionell laddning. 
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Ovisshet och balans 

Jacobsen (2013) beskriver att det kan vara en utmaning att hitta ett lämpligt tidsperspektiv i en 
förändring. Om en förändringsprocess uppfattas som för kort kan en känsla av apati och uppgivenhet 
uppstå. Omvänt, ifall processen uppfattas som för lång, kan medarbetarna få svårigheter att uppfatta 
förändringen som nödvändig (Jacobsen, 2013). Om en förändring skulle uppfattas som utdragen i 
kombination med att otillräcklig information skickas ut menar Angelöw (2010) att en ovisshet och 
ifrågasättande kan uppstå. Angelöw (2010) redogör också för hur han i tidigare undersökningar funnit 
att den mest påfrestande situationen för medarbetare är när de upplever en ovisshet om vad som ska 
hända i en förändring. Oavsett vilken förändring som sker så kommer ovissheten alltid vara aktuell då 
medarbetare hela tiden funderar på vad som kommer hända och hur förändringen påverkar dem. 
Angelöw (2010) betonar att en av de stora utmaningarna i en organisationsförändring är att hantera 
ovissheten bland medarbetare. Jacobsen (2013) beskriver också hur en omfattande förändring kan 
utmatta organisationen och att det därför är viktigt att planera ett förändringsarbete på så sätt att efter 
en intensiv förändringsperiod så bör organisationen få en chans att återhämta sig och så att 
medarbetare ska kunna återfinna en balans i sitt vardagliga jobb. 
 

2.1.4 Meningsskapande och meningsgivande  

Ytterligare en teoretisk inriktning relevant för uppsatsen utgörs av Weick (1995, citerad i Jacobsen, 
2013) och hans begrepp meningsskapande. Begreppet innebär att medarbetare i en organisation hela 
tiden strävar efter att skapa förståelse av den organisatoriska kontexten som de befinner sig i, vilket 
även är fallet vid en organisationsförändring. Om det finns svårigheter med att skapa en tydlig 
förståelse av själva förändringen menar Jacobsen (2013) att förändringen kan bli svår att genomföra, 
vilket i sin tur innebär att det är svårt att se en röd tråd. Det finns då en risk att stora grupper i 
organisationer uppfattar förslaget till förändring som jobbigt eller hotfullt vilket då kan medföra att de 
motsätter sig förändringen. En organisationsförändring initieras vanligtvis av en eller flera ledande 
förändringsaktörer. Då förändringar ofta initieras av ledande aktörer i organisationer så är det inte 
givet att övriga medarbetare delar samma verklighetsuppfattning och lösningsförslag med de i ledande 
befattning (Ford et al., 2008, citerad i Jacobsen, 2013). De ledande aktörerna måste därför hitta ett sätt 
att övertyga medarbetarna i organisationen för att en organisationsförändring ska vara möjlig. När de 
ledande aktörerna senare kommunicerar sin egen förståelse till medarbetare i organisationen kallas det 
för meningsgivande (Weick, 1995, citerad i Jacobsen, 2013). 
  
Gioia och Chittipeddi (1991) betonar vikten av meningsskapande och meningsgivande i en 
organisationsförändring och hur dessa påverkar en förändring. Gioia och Chittipeddi (1991) definierar 
meningsskapande som en process där de berörda aktörerna i förändringen konstruerar och 
rekonstruerar mening kring förändringen för att kunna förstå den och dess syfte. Det handlar om att 
individuellt försöka skapa mening i situationen. Meningsgivande definieras i sin tur som en process 
där ett försök att påverka andras meningsskapande och förståelse sker. Meningsgivaren försöker 
påverka andras meningsskapande så att den ska överensstämma med hens egna organisatoriska 
verklighet. Det handlar om att påverka andras förståelse och samtidigt tillhandahålla en fungerande 
tolkning för de som berörs av meningsgivarens handlande. Gioia och Chittipeddi (1991) menar att 
organisationsförändring är en förhandlingsprocess mellan ledande aktörer och de som berörs av 
förändringen. Resultatet av förändringen beror således på hur ledaren kommer att agera i sin roll som 
meningsgivare och på vilket sätt de som berörs kommer skapa mening kring det som förmedlas. Under 
förhandlingsprocessen försöker varje part vara meningsgivare och övertala den andra parten genom att 
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återge sin version av förändringen. Samtidigt försöker de båda parterna förstå varandra och på så sätt 
även skapa mening kring det. 
 

Delaktighet  

Enligt Gioia och Chittipeddi (1991) utgör delaktighet en förutsättning för meningsskapande och 
meningsgivande då den skapar utrymme för att dessa processer ska kunna ske. Att människor får 
möjlighet att vara delaktiga i förändringsprocessen beskriver även Angelöw (2010) som en av de 
viktiga delarna för att ett förändringsarbete i en organisation ska lyckas. Delaktigheten kan innebära att 
få vara med och diskutera förslag till åtgärder, formulera mål och bestämma tempot för förändringen. 
Ifall medarbetarna inte får möjlighet till att vara delaktiga skapas ett utanförskap som ofta leder till 
lågt engagemang och motstånd mot förändring. Om en förändringsstrategi enbart kommer från de 
ledande aktörerna i en organisation så möter förändringen ofta motstånd. Enligt Angelöw (2010) beror 
detta på att medarbetare inte har fått vara delaktiga i diskussionen och utformandet av förändringen, 
vilket minskar viljan för förändringen. Däremot, om de medarbetare som berörs har möjlighet att vara 
delaktiga så skapas engagemang och förändringsvilja. Då det är många förändringsaktörer som deltar 
så kan processen bli tidskrävande (Angelöw, 2010). 
 

Rykten 

Angelöw (1991) beskriver rykten som improviserade nyheter som skapas i en kollektiv diskussion. 
Rykten om förändring bland medarbetare innebär ofta spridning av uppgifter som inte har bekräftats 
eller senare dementerats av organisationen. Rykten uppkommer som ett resultat av bristfällig 
information, vilket kan skapa en osäker miljö. För att försöka motverka den ovisshet som kan uppstå, 
försöker medarbetarna skapa mening av förändringen genom att spekulera och därför kan rykten ses 
som ett sätt att skapa mening. Angelöw (1991) uppger att ett sätt att motverka ryktesspridningar är att 
tillgodose medarbetarna med riklig och direkt information. 

 

2.2 Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen vi presenterar behandlar relationen mellan tidsmässiga aspekter av en 
organisationsförändring samt hur dessa kan påverka medarbetarnas upplevelse av förändringen. De 
tidsmässiga aspekterna är relevanta för fenomenet limbo då tid är tongivande i upplevelsen av limbo. 
Vi är medvetna om att vi presenterar relativt lite tidigare forskning i detta avsnitt. Detta på grund av att 
det var svårt att hitta många artiklar om fenomenet vi studerar. Av de fyra artiklarna vi har med i vår 
uppsats så var det endast en av de som passade som tidigare forskning, då resterande artiklar 
presenterade mer teori och därför placerades i avsnittet teoretisk inramning.  
 

2.2.1 Tid och känslor i förändring 

Smollan, Sayers och Matheny (2010) har genomfört en kvalitativ forskning med syftet att undersöka 
den roll tid kan ha på de känslorna som upplevs under en organisationsförändring. I studien diskuteras 
intervjupersonernas upplevelse under organisationsförändringar relaterat till tre tidsmässiga 
dimensioner; hastighet, frekvens och timing. 
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Smollan et al. (2010) börjar med att presentera hur tidsmässiga dimensioner i en 
organisationsförändring kan frambringa positiva eller negativa känslor; exempelvis om en förändring 
anses vara för snabb eller för långsam kan medarbetare uppleva oro eller ilska (Kiefer, 2005 citerad i 
Smollan et al., 2010). De olika känslorna som frambringas hos medarbetare beror på hur de 
individuellt klarar av att anpassa sig efter förändringen. Tiden mellan att en organisationsförändring 
ska ske till att den faktiskt implementeras kan uppfattas som antingen för lång, för kort, eller 
acceptabel (Jansen, 2004, citerad i Smollan et al., 2010). Förändringens hastighet är i sin tur knuten till 
vilken typ av förändring som sker; exempelvis menar Huy (2001, citerad i Smollan et al., 2010) att en 
kulturell förändring bör skötas långsamt medan en strukturell förändring kan skötas snabbare. Smollan 
et al. (2010) presenterar vidare att de intervjupersoner som var chefer tyckte att förändringen var för 
långsam och att de var frustrerande då den tog lång tid att implementera. De upplevde även att 
medarbetarna var för långsamma med att förstå poängen med förändringen. Smollan et al. (2010) 
jämför detta med ”marathon effect” (Bridges, 2003, citerad i Smollan et al., 2010) - en metafor som 
syftar till att medan förlöparna i ett stort maraton redan är en bra bit på vägen när de andra fortfarande 
är på startlinjen och väntar på att få börja springa. Smollan et al (2010) använder metaforen för att 
påpeka att alla medarbetare förstår organisationsförändring utifrån sin egen synvinkel. 
 
Avslutande presenterar Smollan et al. (2010) att de kom fram till att ”försening orsakar smärta” och att 
”osäkerhet kan demoralisera människor” samt att en av intervjupersonerna sa att de som kände att 
processen gick för långsamt upplevde en känsla av limbo. Smollan et al. (2010) presenterar således 
inget om fenomenet limbo i sig, utan det är en av intervjupersonerna som använder ordet för att svara 
på en intervjufråga i deras studie. Smollan et al. (2010) drar slutsatsen att de tidsmässiga aspekterna 
hastighet, frekvens och timing är centrala i en organisationsförändring. De menar vidare att de i sin 
forskning tillhandahåller bevis på hur hastighet, frekvens och timing kan påverka medarbetares 
känslomässiga reaktioner till förändring. 
 

2.3 Sammanfattning  

I vår teoretiska inramning och tidigare forskning utgår vi ifrån den teorin kring 
organisationsförändringar som vi anser vara relevant för vår undersökning. Den teorin som vi redogör 
för handlar om två synsätt att betrakta organisationsförändringar på (Weick & Quinn, 1999); episodisk 
förändring, där organisationer betraktas som tröga och förändringar som avsiktliga, och kontinuerlig 
förändring, där förändringar betraktas som ständigt pågående och kumulativa. Vi presenterar även 
teori om två faser i en förändringsprocess som en organisationsförändring kan fastna i, 
ansträngningsfasen (Mintzberg & Westley, 1992) och stagnation (Angelöw, 1991). Båda faserna kan 
upplevas som besvärliga av medarbetare då förändringsprocessen står stilla i en vänteperiod, vilken vi 
definierar med hjälp av begreppet limbo. Ytterligare presenteras teori om meningsskapande och 
meningsgivande i en organisationsförändring (Gioia & Chittipeddi, 1991; Jacobsen, 2013), vilken talar 
om hur människor försöker konstruera förståelse kring en organisationsförändring samt hur människor 
kan försöka påverka andra med den egna förståelsen. I meningsskapande nämner vi Angelöws (1991, 
2010) teorier om delaktighet och rykten samt deras påverkan på meningsskapande. Slutligen 
presenterar vi hur tiden kan uppfattas i en organisationsförändring samt vilka känslor som tid kan 
frambringa (Jacobsen, 2013; Smollan et al., 2010). Med den teoretiska inramningen och den tidigare 
forskningen skapar vi en teoretisk grund för att undersöka det valda fenomenet, upplevelsen av limbo, 
i en pågående organisationsförändring. 
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3. Metod  

Vi inleder detta kapitel med att presentera de metodologiska utgångspunkterna som utgör grunden för 
vårt metodval. Vidare presenteras den metod som vi har använt i vår studie, vårt tillvägagångssätt och 
vårt urval samt datainsamling. Vi presenterar också hur vi har bearbetat och analyserat vårt insamlade 
data. Vidare redogör vi även för vilka etiska aspekter vi har förhållit oss till under arbetets gång. Vi 
gör även en kvalitetsbedömning av vår studie och reflekterar kring den valda metoden. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

I vår uppsats är den kunskapsteoretiska utgångspunkten tolkningsperspektivet, vilket innebär att vi 
utgår från att förståelse skapas av individuellt meningsskapande (Bryman, 2011). Vi har valt 
metodansatsen hermeneutik då den ansatsen är kopplad till vår kunskapsteoretiska utgångspunkt. 
Hermeneutik handlar om att tolka, förstå och förmedla samt är lämplig att använda i en studie där 
syftet är att fånga upp och förmedla intervjupersonernas egna upplevelse av fenomen (Westlund, 
citerad i Fejes & Thornberg, 2015). Inom hermeneutiken betonas vikten av att uppfatta sin omgivning 
utifrån den sociala aktörens synvinkel (Bryman, 2011). Hermeneutiken är ett passande val då vi i vår 
uppsats vill få en förståelse för de intervjuades medarbetares meningsskapande. Då vi lagt fokus på 
ord och inte siffror vid datainsamling och analys innebär det att vår studie är kvalitativ (Bryman, 
2011). Vår uppsats har ett abduktivt angreppssätt, vilket innebär att vi pendlar mellan data och tidigare 
kända teorier för att tolka och jämföra det insamlade materialet för att skapa förståelse (Fejes & 
Thornberg, 2015). Den metodologi vi har valt är tematisk analys, vilket också passar vår egen studie 
då tematisk analys används vid analys av kvalitativ data för att finna viktiga teman i det insamlade 
materialet (Bryman, 2011). När vi har genomfört vår studie har vi försökt att följa kvalitetskriterierna 
tillförlitlighet och dess delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 
konfirmera (Bryman, 2011).      

3.2 Urval och deltagare 

Undersökningsgruppen som deltog i vår studie bestod av anställda på ett större medieföretag med 
cirka 200 anställda. Vi valde att göra vår studie hos medieföretaget därför att vår kontaktperson på 
företaget berättade att organisationen under tiden för studien befann sig mitt i en pågående 
organisationsförändring. Den pågående förändringen som vi har studerat är tänkt att medföra 
ändringar i tjänster, strategier och arbetssätt, vilka kommer att ske genom att ändra den organisatoriska 
strukturen från att huvudsakligen vara en hierarkisk organisation till att ha en mer platt struktur. Syftet 
med den studerade förändringen är att öka samarbetet mellan avdelningarna, genomföra en digital 
utveckling i hela organisationen samt att skapa en plattare organisation med färre mellanchefer. 
Förändringen presenterades för ungefär ett år sedan och enligt tidsplanen ska den vara klar två 
månader efter det att vår undersökning genomfördes. Kontaktpersonen hjälpte oss även med att hitta 
intervjupersoner genom att fråga runt bland sina kollegor och till slut hade vi fått sju intervjupersoner. 
Intervjupersonerna bestod av både kvinnor och män i 30- till 60-årsåldern som innehar anställningar 
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varierande från vikariat till fast anställning samt har jobbat i organisationen mellan sju månader och 18 
år. Vi har inget bortfall att presentera då vi har kunnat använda allt vårt insamlade material. När vi 
sökte deltagare till vår studie gjorde vi ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval genomförs genom att 
personer som anses vara relevanta för en förståelse av en viss social företeelse väljs ut (Bryman, 
2011). I vårt fall utgörs den sociala företeelsen av de intervjuade medarbetarnas upplevelse och 
förståelse i en pågående organisationsförändring. Då syftet med uppsatsen är att få en förståelse för 
hur fenomenet limbo kan påverka meningsskapandet bland de intervjuade medarbetarna i den 
pågående organisationsförändringen, så är urvalet relevant för syftet och det deltagarna berättar är 
meningsfullt. Då ett målinriktat urval är ett icke-sannolikhetsurval kan en generalisering till en 
population inte göras (Bryman, 2011). Det kan vara värt att påpeka att det urval vi har gjort även har 
influerats av vår kontaktperson på företaget, då det var hen som sökte upp potentiella deltagare. Vårt 
urval har även påverkats av vår önskan att finna deltagare som befinner sig i en förändring. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

För att samla in vår empiri har vi valt att genomföra kvalitativa, semistrukturerade intervjuer (Bryman, 
2011). Semistrukturerade intervjuer är en metod där det finns plats för följdfrågor och som bland annat 
används ifall forskaren senare vill komma åt intervjupersonernas förståelse samt för att få veta om 
vilka föreställningar och erfarenheter intervjupersonen har (Trost, 2010). Då vi ville ta reda på 
intervjupersonernas upplevelser i den pågående förändringen och därigenom om deras förståelse samt 
föreställningar så ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var en passande metod. För att ta reda på 
ifall denna metod skulle vara passande för vår uppsats genomförde vi en pilotstudie. I pilotstudien 
provade vi att genomföra en kvalitativ, semistrukturerad intervju med öppna frågor, med utrymme för 
följdfrågor, som tog cirka 30 minuter att genomföra. Eftersom att den kvalitativa, semistrukturerade 
intervjun uppfyllde våra förväntningar använde vi oss av den datainsamlingsmetoden i vår uppsats. 
För att förbereda oss inför intervjuerna skapade vi en intervjuguide som vi följde under intervjuerna. 
En intervjuguide består av olika teman med frågor som kommer att ställas till varje intervjuperson, den 
skillnad som finns är att följdfrågorna kan bli olika (Fejes & Thornberg, 2015). Vår intervjuguide 
bestod av 28 frågor, varav fyra frågor var bakgrundsfrågor; där vi frågade om namn, ålder, vad 
personen jobbar med samt hur länge hen har jobbat på arbetsplatsen. De resterande 24 frågorna som vi 
ställde var grupperade i olika teman; organisationsförändring, individuell påverkan, egna upplevelser, 
uppfattning om kollegornas upplevelse och avslutande frågor. Vi fick respektive intervjupersons 
mailadress av vår kontaktperson i organisationen. Sedan bokade vi in intervjuerna individuellt via 
mail. När vi tog kontakt med intervjupersonerna bifogade vi även ett följebrev där vi förklarade vilka 
vi är, vad vi ska undersöka och hur vi skulle gå tillväga. Vi betonade även att deltagandet i studien var 
fullkomligt anonymt. Intervjuerna var ungefär 40 minuters långa och vi använde våra mobiltelefoner 
för att spela in intervjuerna.      

3.4 Tillvägagångssätt  

I uppsatsen har vi tillämpat en abduktiv forskningsstrategi, vilket innebar att vi innan vi började med 
våra intervjuer visserligen hade tankar om en lämplig teoretisk inramning men att vi samtidigt ville 
vara öppna inför vad som skulle komma fram vid intervjuerna. Efter att vi gjorde en initial tolkning av 
våra intervjuer insåg vi att fenomenet limbo var centralt. Alltså att intervjupersonerna beskrev att de 
befann sig i en situation, som enligt vår tolkning, kunde sammanfattas med fenomenet limbo. Detta 
eftersom det för intervjupersonerna vid genomförandet av intervjuerna var mycket oklart vad som 
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skulle hända härnäst. Genom den abduktiva forskningsstrategin kom vi att söka efter en teoretisk 
inramning som bättre kunde fånga detta nya fenomen. Den teoretiska inramningen kom att innefatta en 
förståelse av organisationsförändring som kontinuerlig och episodisk samt de centrala begreppen 
meningsskapande, tid och limbo. Den efterföljande tematiska analysen kom då att fokusera på de 
meningskonstruktioner som skapas under en pågående organisationsförändring när den befinner sig i 
ett limbotillstånd. 
 
Vi började vårt arbete med att bestämma vilket område vi ville skriva vår uppsats inom. Sedan 
fortsatte vi med att utforma en intervjuguide till vår pilotstudie. I pilotstudien genomförde vi en 
semistrukturerad, kvalitativ intervju där vi intervjuade vår kontaktperson i organisationen som vi 
senare genomförde vår slutliga studie hos. När vi genomförde intervjun var vi båda med och vi hade 
delat upp frågorna mellan oss. Intervjun genomfördes hemma hos intervjupersonen. I samband med 
pilotstudien började vi samla teori och tidigare forskning som kunde vara av relevans för vår studie. 
Pilotstudien genomfördes för att testa intervjuguiden och intervjuteknik samt att transkribera. Efter 
pilotstudien fortsatte vi med att utveckla vår intervjuguide och skickade följebrevet till våra 
intervjupersoner. Under de två kommande veckorna träffade vi alla intervjupersoner och genomförde 
sju intervjuer som vi sedan transkriberade. Vi deltog båda två i alla genomförda intervjuer. Vi delade 
även denna gång upp frågorna och vi ställde hälften var till intervjupersonerna. Intervjuerna 
genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats. Efter transkriberingen upptäckte vi att den 
information vi fick i intervjuerna inte var tillräckligt kompatibel med den teoretiska inramning vi först 
utgick ifrån och den initiala tanken kring syftet vi utformade. Detta resulterade i att vi valde att byta 
teoretisk inramning och forma ett nytt syfte som bättre stämde överens med den empiri vi har samlat 
in. Vi valde den nya inriktningen i samråd med vår handledare. Under skrivprocessen hade vi 
handledarmöten och kontakt via mail med vår handledare, där vi diskuterade den text vi producerade 
och hur vi skulle ta nästa steg framåt. När vi valde vårt nya område började vi med att samla in ny 
teori och tidigare forskning som passade till vårt nya undersökningsproblem. Sedan började vi skriva 
på själva uppsatsen. Vi började med att skriva den nya teorin och tidigare forskningen, sedan fortsatte 
vi med inledning, problemområde och vidare med metoden. Nästa steg blev att presentera resultatet av 
våra intervjuer och sedan analysera vårt resultat. Sedan avslutade vi med att skriva diskussionen och 
sammanfattningen. 

3.5 Bearbetning och analys av data 

Vi började bearbeta den insamlade empirin genom att transkribera den. Alla intervjuerna 
transkriberades och analyserades. Vi genomförde transkriberingen för att strukturera intervjuerna och 
göra vår empiri mer tillgänglig inför analysen (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi valde att utelämna 
intervjupersonernas ofta förekommande upprepningar för att kunna presentera ett mer formellt språk 
där vi inte återger intervjuerna helt ordagrant. I vår mening gav detta en mer lättöverskådlig bild av 
transkriberingarna vilket i sin tur gjorde det lättare att analysera intervjupersonernas upplevelser. Vi 
har dock valt att notera pauser och emotionella uttryck, såsom suckar och skratt, för att behålla ordens 
intonation (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi tänkte också på att hålla oss till en specifik nivå av 
noggrannhet när vi transkriberade för att kunna genomföra konsekventa analyser av hela materialet där 
transkriberingarna liknar varandra i utformningen (Fejes & Thornberg, 2015). Vi märkte också att när 
vi transkriberade så började vi analysera texten samtidigt som vi skrev, att vi då började fundera på 
vilken betydelse intervjupersonernas svar hade i samband med våra frågeställningar. Detta är vanligt 
förekommande enligt Kvale och Brinkman (2014) då personen som transkriberar bär med sig de 
emotionella och sociala aspekterna av intervjusituationen.  
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För att analysera vår empiri använde vi analysmetoden tematisk analys. Vi valde tematisk analys som 
analysmetod då den är anpassad för kvalitativ empiri, vilket stämmer överens med vår insamlade 
empiri. Tematisk analys fokuserar på innehållet och är tematiskt inriktad, vilket betyder att vi 
identifierade, analyserade och rapporterade mönster och teman i materialet. När vi analyserade 
empirin med denna metod så identifierade vi olika koder. För oss utgörs koderna av intressant data och 
skapar kategorier som sedan kan omvandlas till representativa teman (Fejes & Thornberg, 2015). Vår 
analys var empiridriven, vilket innebar att koder och teman skapades från det som intervjupersonerna 
har berättat, att vi inte utgick från några förutbestämda teorier eller analysbegrepp när vi tolkade vår 
empiri. I vår analys namngavs de sju deltagarna som intervjuperson IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, IP6 och 
IP7 med hjälp av förkortningen IP (intervjuperson). 

3.6 Etiska överväganden 

Som intervjuare måste vi vara etiskt medvetna och således uppmärksamma de etiska aspekterna av att 
genomföra en intervju (Kvale, 1996, citerad i Bryman, 2011). De etiska överväganden som vi behövde 
ta ställning till berör frivillighet, konfidentialitet och anonymitet. I vår uppsats följde vi de principerna 
som gäller för svensk forskning, som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet (Bryman, 2011). För att uppfylla kraven informerade vi deltagarna om 
undersökningens syfte, om att deras deltagande var frivilligt samt att de hade rätt att avsluta sitt 
medverkande (Bryman, 2011). Vi informerade även deltagarna om att personliga uppgifter och allt 
som berättas skulle behandlas konfidentiellt. Detta betyder att ingen utomstående kommer ha tillgång 
till det material som samlas in, utan materialet kommer endast användas i uppsatsen (Bryman, 2011). 
Som intervjuare uppvisade vi hänsyn till deltagarna genom att ge dem tid att tänka på sina svar, låta 
dem tala klart, ta pauser samt att vi hade en empatisk inställning (Kvale, 1996, citerad i Bryman, 
2011). Ett etiskt problem vi stötte på var att behålla anonymiteten sinsemellan intervjupersonerna. 
Intervjupersonerna kunde eventuellt observera eller ta reda på vilka av de andra som deltog i 
intervjuerna var. Vi anser dock att vi inte hade möjlighet att avlägsna det problemet då vi inte kunde 
påverka informationsutbytet på arbetsplatsen.      
 
Vi var även medvetna om Kvale och Brinkmanns (2014) etiska krav som behandlar forskarens roll i 
genomförandet av en studie, vilket är att ha som målsättning att uppnå en hög vetenskaplig kvalitet av 
den kunskap som publiceras. För att uppnå det kravet säkerställde vi att de resultaten som publicerades 
i vår uppsats var så representativa och korrekta som möjligt för vårt forskningsområde. Vi försökte 
även att validera och kontrollera resultaten så mycket vi kunde samt att vara tydliga i uppsatsens 
tillvägagångssätt. Vi bekräftade, genom att genomföra en pilotstudie, att den information vi fick in 
faktiskt var den vi sökte. I processen när uppsatsen formades agerade vi i god tro och har inte låtit våra 
värderingar eller ursprungliga tankar påverka uppsatsens innehåll, utan låtit vårt arbete leda till det 
resultat som studien presenterar.    

3.7 Kvalitetsvärdering 

Det kvalitetskriterium som vi har valt att granska vår uppsats utifrån är tillförlitlighet. Tillförlitlighet 
består av fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 
konfirmera (Bryman, 2011). Det första delkriteriet, trovärdighet, innebär att studien utförs utefter de 
regler som finns och att forskaren rapporterar resultaten till personer som har deltagit i 
undersökningen. De som deltagit i undersökningen ingår i den studerade sociala verkligheten och kan 
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därför kontrollera om forskaren har en korrekt uppfattning av den verkligheten. Detta för att kunna 
bekräfta forskarens uppfattning av den studerade sociala verkligheten. Det andra kriteriet, 
överförbarhet, innebär att forskaren ska skapa en så pass detaljerad beskrivning som möjligt av den 
sociala omgivningen hen studerar så att andra personer ska kunna avgöra hur pass överförbara 
resultaten är till en annan miljö. Det tredje delkriteriet, pålitlighet, innebär att forskaren skapar en 
komplett och lättåtkomlig redogörelse av alla delar i forskningsprocessen för att andra forskare ska 
kunna bedöma kvalitén på arbetet. Det fjärde delkriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, innebär 
att forskaren försöker säkerställa att hen agerat i god tro och har inte tagit med personliga värderingar i 
arbetet, utan att arbetet får leda till det resultat som studien presenterar.       

3.8 Metodreflektion 

I uppsatsen följde vi de existerande reglerna och riktlinjerna gällande utformandet av en uppsats samt 
konsulterade uppsatsens innehåll med vår handledare. Utgångspunkten till analysen var en teoretisk 
grund som bestod av vetenskapliga källor. Redan under datainsamlingen informerade vi 
intervjupersonerna om att de skulle ha möjlighet att ta del av uppsatsens resultat, vilket skapar en 
möjlighet för intervjupersonerna att verifiera att det vi presenterat om deras sociala verklighet 
stämmer. På så sätt försöker vi uppnå tillförlitlighetens första delkriterium, trovärdighet, vilken vi 
anser vara hög i denna uppsats. För att uppnå det andra delkriteriet, överförbarhet, skapade vi en 
noggrann beskrivning av den sociala omgivningen i syfte att de som skulle läsa uppsatsen själva kunde 
avgöra ifall vårt resultat var överförbart till en annan miljö. Vi beskrev därför tydligt den studerade 
organisationsförändringen och dess aspekter i resultat och analys. Vi redogjorde även för 
intervjupersonerna i förändringen, deras uppfattningar och upplevelse kring den. Delkriteriet 
överförbarhet är därför representerad i vår uppsats och anses av oss som hög då vi har gjort utförliga 
beskrivningar av vårt tillvägagångssätt. Vi skapade en lättåtkomlig och komplett redogörelse för alla 
delar i vår uppsats för att göra det möjligt för andra att kunna bedöma kvalitén på vårt arbete. Vi 
skapade en struktur i vår uppsats genom att dela upp den i kapitel och avsnitt för att skapa ett tydligt 
och begripligt upplägg. Vi gjorde även en noggrann redogörelse för vårt tillvägagångssätt när det 
gäller undersökningen, vilket består av beskrivningar av våra metodologiska utgångspunkter, vårt 
tillvägagångssätt, urval, bearbetning av data, etiska överväganden och metodreflektion. Denna 
tydligare redogörelse av forskningsprocessen fick vår uppsats att uppnå en högre nivå av det tredje 
delkriteriet, pålitlighet. Under uppsatsarbetet var vi mycket etiskt medvetna och hade de aktuella etiska 
principerna i åtanke. Vi skapade även en noggrann redogörelse kring etiska överväganden där vi 
förklarade våra tankar kring etik i denna uppsats. Vi var måna om att låta våra resultat tala för sig 
själva och inte påverka resultaten på något sätt; som exempelvis kan ske genom förutfattade meningar 
eller teoretiska inramningar. Då vi under uppsatsarbetet endast agerade i god tro anser vi att även det 
fjärde delkriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, uppfylldes i uppsatsen. Vi anser också att vi 
har en hög tillförlitlighet då transkriberingar av den insamlade empirin är gjorda och kan användas 
som hjälp för att bedöma analysens rimlighet.   
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenterar vi uppsatsens resultat och analys där vi redogör för svaren från vår empiri 
samt analyserar dem med grund i vår teoretiska inramning och tidigare forskning. För att sortera våra 
resultat och få en tydlig översikt har vi delat upp svaren tematiskt utefter de frågeställningar som vi 
har ställt. Frågeställningarna är: 
 

1. Hur uppfattar de intervjuade medarbetarna den pågående organisationsförändringen? 
2. Hur försöker de intervjuade medarbetarna skapa mening i den pågående 

organisationsförändringen? 
3. Hur upplever de intervjuade medarbetarna ett tillstånd av limbo i en pågående 

organisationsförändring? 
 

4.1 Resultat 

I detta avsnitt återger vi vad intervjupersonerna berättade i intervjuerna. Vi har delat in svaren i tre 
teman med utgångspunkt i våra frågeställningar; de intervjuade medarbetarnas uppfattning av den 
pågående förändringen, de intervjuade medarbetarnas försök till meningsskapande i den pågående 
förändringen samt de intervjuade medarbetarnas upplevelse av limbo i den pågående 
organisationsförändringen. 
 

4.1.1 Uppfattning av den pågående organisationsförändringen 

I det här temat presenteras hur intervjupersonerna beskriver och upplever den pågående 
organisationsförändringen.  
 
När förändringen presenterades fanns det en plan med förändringens mål men det saknades 
förutbestämda och tydliga riktlinjer om tillvägagångssättet. Förändringen presenterades för ungefär ett 
år sedan och enligt tidsplanen ska den ha varit klar några månader efter det att vår undersökning 
genomfördes.  Den studerade förändringen är medarbetardriven och företagsledningen har en 
avvaktande stil där de stegvis prövar olika lösningar för att ta sig vidare i förändringsarbetet. Enligt en 
av intervjupersonerna finns det en röd tråd i förändringsprocessen trots att det saknas ett tydligt 
tillvägagångssätt. Den pågående förändringen är annorlunda från de tidigare förändringar som skett, då 
tidigare förändringar som genomfördes alltid var färdigplanerade av ledarna vid implementeringen.     
 

”Ja, att det är intressant att de börjar på det här sättet. Om jag tittar bakåt så tycker jag att de har haft 
en röd tråd i att ’vi har en idé om att det här inte funkar, vi vill ha någonting nytt fast vi vet inte vad 
det är’. Sen har man liksom stegvis försökt så här ’ok det här funkar inte, då ska vi inte göra det’ och 
’det här gick bra, det bygger vi vidare på’. Och så har man ändå involverat medarbetarna och man 
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bollar hela tiden så att liksom går man tillbaka så finns det en röd tråd i att det blir tydligare och 
tydligare för var vecka som går fast vi fortfarande inte vet slutresultatet.” (IP4) 
 
”Så jag tycker ändå att det är ganska... förut var det liksom en företagsledning skissat en 
omorganisation och sen så förhandlar man om den och sen så rullar man ut den och säger nu ska vi 
göra så här. Så har det absolut inte varit den här gången (…).” (IP3) 

 
I och med att tydliga riktlinjer saknas spekulerar en av intervjupersonerna om att förändringen 
kommer fortsätta pågå även efter den utsatta tidpunkten för förändringens slut. Det vill säga att det 
kommer fortsätta ske mindre, justerande förändringar efter den givna tidsramen nått sitt slut.  
 

”Sen kommer det bli stökigt, vissa säger så ’a men det blir väl bra första januari när vi rullar igång 
den nya’ och det kommer aldrig bli lugnt... tre år skulle jag säga innan det sätter sig och man har 
liksom rekryterat upp och alla landat i sina tjänster... Och sen tror jag att vi kommer fortsätta 
förändras. Det här är stora förändringen och sen kommer vi skruva på organisationen hela tiden.” 
(IP3) 

 
Den initiala upplevelsen av den studerade organisationsförändringen hos de flesta av 
intervjupersonerna var att den var efterlängtad och att den behövdes för att öka samarbetet mellan 
avdelningar. Ett par av intervjupersonerna hade en mer neutral inställning men hade inga 
motsättningar till förändringen. Intervjupersonerna hoppades på att förändringen skulle komma att 
gynna organisationen och ingen av dem nämnde att de har upplevt ett motstånd mot förändringen. 
Visserligen sa en av intervjupersonerna att ett möjligt motstånd eventuellt skulle kunna uppstå senare 
men då hen ännu inte visste så mycket om förändringen så fanns det inte heller något att reagera på. 
Flera av intervjupersonerna berättade också att det fanns andra medarbetare som hade mer blandade 
känslor kring den studerade organisationsförändringen.  
 

”Äntligen faktiskt. Att det är dags. Vi har haft så många medarbetarundersökningar som har visat för 
dåligt samarbete mellan avdelningar, vi är lite ineffektiva, det fanns massa tecken på att det var 
verkligen dags att göra. I kombination med yttervärlden. Vad händer i medievärlden idag, vad händer 
i utbildningsvärlden, det ser inte alls ut som det gjorde för bara 10 år sen det är stor skillnad, även för 
tre år sen kan man se en stor skillnad. Så att det var nog första – äntligen.” (IP3) 
 
”A men det var just det här att jag tror att det behövs. Jag tycker det har varit, vi har haft en lång 
period nu när vi har haft samma organisation så att, och att vi har sett vissa saker som vi behöver 
samarbeta mer kring.” (IP7) 

 
I nuläget upplevs förändringen annorlunda av intervjupersonerna jämfört med hur förändringen 
upplevdes i början, då det är mycket som är oklart för dem i förändringen så avtar känslan av att 
förändringen är efterlängtad. På arbetsplatsen upplever intervjupersonerna att stämningen har 
påverkats samt att det därför finns en del oro, känsla av osäkerhet och ovisshet; speciellt kring att de 
inte vet hur situationen kommer att utvecklas. En av intervjupersonerna uttryckte att osäkerheten 
bromsar upp arbetsuppgifterna då hen inte vill ta på sig för mycket.     
 

”Sen har det väl också varit lite hos mig också en viss osäkerhet och lite oro som det alltid är ’a men 
vad händer med min roll i det här nya’. Så blir det ju alltid när man inte vet och vem blir min chef, för 
det vet inte jag. Alltså jag vet inte vem som blir min närmsta chef och jag vet inte vem som blir min 
högsta chef heller, så det är ju en osäkerhet som påverkar en som kanske gör att man inte, man vill 
kanske inte ta på sig för mycket nya, man vill inte lova för mycket inför nästa år eftersom man inte 
riktigt vet och det stoppar ju upp lite.” (IP7) 
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Förändringen har påverkat deras fysiska arbete då arbetssättet håller på att ändras. En av 
intervjupersonerna är särskilt orolig över att sakna kontroll över sin egen situation då hen är 
visstidsanställd och har ett vikariat.  
 

”Personligen så tycker jag att det är jobbigt att inte veta vad som ska hända med tjänster när mitt 
vikariat går ut, ifall jag kommer ha, ifall det kommer finnas någon annan plats för mig eller inte. 
Arbetsmässigt så blir det väldigt stressigt när man inte vet hur projekt ska, kommer det här projektet 
vara prioriterat – kommer det inte vara prioriterat, man inte vet vilket projekt som har en budget. Det 
blir väldigt svårjobbat, man får chansa mycket och inte ha så stor kontroll och känna att man inte kan 
påverka så mycket.” (IP2) 

 
På grund av den oklarhet som uppstått har vissa arbetsuppgifter blivit nödvändiga att skjutas upp då 
intervjupersonerna inte vet vad som kan beslutas eller vem som ska ta besluten. Ytterligare är det 
oklart vilka som kommer att bli intervjupersonernas mellanchefer, något som har oroat många. 
Intervjupersonernas upplevelse av mellanchefernas ledarskap har upplevts som annorlunda under 
förändringen, att ju längre förändringen pågått så har mellancheferna fått svårare att ge informativa 
svar. Intervjupersonerna berättar att direktiv från mellancheferna har varit otydliga vilket har bidragit 
till att ledarskapet upplevts som otydligt och bristfälligt.  
 

”A inte stressad på grund av det tror jag inte men det är nog bara den sammantagna bilden som jag 
var inne på förut att det är väldigt många saker runt om just nu som är i luften och sammantaget tror 
jag att det liksom blir… det ligger liksom och mal lite i huvudet vad innebär det med en ny chef, 
liksom närmsta chef och den högre och hur kommer det påverka mitt arbete och min trivsel och allt 
det här liksom, så lite så tänker man.” (IP6) 

 
Trots den osäkerhet som utvecklats så visar intervjupersonerna en tilltro till att det kommer att ordna 
sig. Att oklarheterna berodde på att de befann sig mitt i förändringen och att det skulle bli lättare att få 
grepp om förändringen när man senare ser tillbaka på den. Många av intervjupersonerna berättade att 
de var bekväma med förändringen då de har tidigare erfarenhet av förändring där det blivit bra till slut. 
Alla kände sig relativt trygga i sina positioner då de fått veta tidigt att förändringen inte kommer 
innebära några nedskärningar. 
 

”Det är klart att det kan bli jättejobbigt. Och samtidigt så känner jag mig ganska lugn, det brukar bli 
bra. Det blir vad det blir på något sätt. Och blir det inget som funkar så hittar man ett annat jobb, man 
får vara ganska lugn i det också att det finns annat att titta på också.” (IP3) 
 
”Men samtidigt kan det ju vara bra att det sker då blir ju verkligen en förändring då på flera sätt… 
Men jag vet inte kanske att... jo men det här att vissa kanske är lite oroliga för att de ska förlora 
jobbet och det har ju vår VD sagt att det finns ingen sådan plan nu.” (IP1) 
 

 

4.1.2 Försök till meningsskapande i den pågående 
organisationsförändringen  

I det här temat presenteras det på vilket sätt intervjupersonerna berättar om sin upplevelse om 
förändringen, det vill säga hur de förstår förändringen, vilka möjligheter till meningsskapande som 
erbjuds och vilka handlingsmöjligheter intervjupersonerna har för att skapa mening.  
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Ledarskapet i förändringen har upplevts som otydligt och kaotiskt, då mellancheferna måste söka om 
sina tjänster på nytt under förändringsprocessen och tappar därför fokus på sina anställda. En av 
intervjupersonerna talade om att även mellancheferna har blivit försäkrade om att förändringen inte 
kommer innebära några nedskärningar för dem. Dock finns risken att ett antal mellanchefer mister sin 
chefsposition då antalet mellanchefer ska bli färre. Mellancheferna har i princip fått ta del av samma 
mängd information som övriga medarbetare, vilket gör att mellancheferna egentligen inte vet mycket 
mer och kan därför inte svara på de frågor och funderingar som uppstår.  
 

”Men majoriteten av chefer på [organisationen] just nu vet inte vilken roll de kommer få, då det har 
varit väldigt kaotiskt ledarskap därför att de, jag upplever det som att de har checkat ut och haft fokus 
på ’jag måste fila på mitt CV, jag måste vara beredd nu när det kommer nya roller att söka, jag 
kanske till och med söker mig utanför [organisationen] för att se om det finns lediga jobb där’ – man 
tappar fokus helt enkelt, man tappar fokus på sina medarbetare. Medarbetarna är ju med i det här 
också men jag upplever det som att cheferna checkat ut.” (IP4)  
 

Förändringen har kommunicerats flitigt genom olika möten, såsom workshops, fikastunder och 
dialogmöten där informationen som har delgivits under dessa tillfällen har varit otydlig. Att det har 
blivit oklart vad förändringen skulle innebära personligen för intervjupersonerna och vad den skulle 
leda till. Även ledningen vet inte hur det slutgiltiga resultatet av förändringen kommer se ut. Ett par av 
intervjupersonerna tror att en anledning till att kommunikationen har varit så pass otydlig är att 
förändringen inte introducerades som en färdig plan, utan att processen formas kontinuerligt. 
Ledningen har kommunicerat förändringen på många olika sätt men informationen har aldrig varit helt 
transparent.  
 

”Det har kommunicerats ganska mycket om den [förändringen] men de har inte vetat så mycket så det 
har varit tillfällen för kommunikation som man kan gå på, det har varit ganska många tillfällen men 
sen har de inte varit så tydligt på de här tillfällena exakt vad det är som det ska leda till och det känns 
som att det inte riktigt är klart exakt i detaljer vad förändringen ska innebära.” (IP1) 
 

Det har funnits många möjligheter att ta del av kommunikationen kring förändringen där ungefär 
hälften av medarbetarna i organisationen har varit involverade i olika grad, då medarbetarna själva 
väljer att delta. Det har funnits ett flertal tillfällen då intervjupersonerna har bjudits in för att delta i 
olika workshops och i dialogmöten som spelades in för att bli tillgängliga för de som inte kunde 
närvara. Denna medarbetardrivna förändring växte fram genom att ledningen kontinuerligt har 
undersökt och tagit hänsyn till medarbetarnas åsikter. Trots dessa möjligheter har några av 
intervjupersonerna valt att inte engagera sig i förändringen och inte delta i de olika mötena på grund av 
tidsbrist samt deras upplevelse att informationen som delgivits har varit alltför abstrakt. En av 
intervjupersonerna sa även att möjligheterna till att delta också kan vara uteslutande då medarbetare 
ibland behöver anmäla sitt intresse och riskera att inte bli utvalda till ett visst tillfälle. Ytterligare 
uttryckte intervjupersonen en oro om att det finns en risk att hamna utanför förändringen beroende på 
innehavande anställningstyp, att vissa medarbetare kanske får mer plats att höras om de har jobbat 
längre inom organisationen.  
 

”Vi har bjudits in till att vara delaktiga som jag nämnde i de här mötena och workshops och allting 
sånt där men det har inte gått för mig eftersom jag har varit bokat på annat så att jag har inte kunnat, 
tiden har inte räckt för mig. Men jag tror nog att man har bjudit in, men det är några stycken som har 
haft väldigt mycket att göra och inte kunnat vara med på så mycket.” (IP5) 
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”Så tycker jag att det har varit... Mer medarbetardrivet den här gången än vad jag har varit med om 
någonsin tidigare. Väldigt många, jag tror över 100 medarbetare som var med i de första processerna 
och det är ganska mycket för ett företag med drygt 200 anställda.” (IP3) 
 

Det finns en känsla bland intervjupersonerna att de inte kan påverka så mycket i förändringen, dock 
poängterar de att om det finns ett större engagemang för förändringen så ökar möjligheterna att 
påverka. En av intervjupersonerna påpekade att medarbetare bland annat kan påverka förändringen 
genom att svara på enkäter som regelbundet skickas till alla medarbetare från HR-avdelningen. 
Enkäterna är till för att fånga upp åsikter kring olika aspekter av förändringen. Det lyftes även fram att 
det finns möjligheter att påverka i den större kontexten genom att exempelvis delta i workshops och 
ställa frågor på möten. Dock återstår det att se hur stor påverkan medarbetares synpunkter faktiskt 
kommer att ha i en mer djupgående kontext. 
 

”Just nu kan jag inte påverka så mycket men de har ju haft olika workshops och så, där man kan vara 
med och tycka om olika saker… Så att liksom i den större kontexten kan man påverka men sen när 
det kommer till det faktiska arbetet så får vi se hur mycket förändringar det blir och hur man blir 
involverad i det.” (IP6) 
 

Enligt flera av intervjupersonerna sker det ofta gemensamma diskussioner där funderingar, oro och 
brist på konkret information kring förändringen skapar möjligheter till att rykten och spekulationer 
uppstår. Att den bristande informationen gör att intervjupersonerna och andra medarbetare blir oroliga 
och vänder sig till varandra för att prata av sig samt ventilera.  
 

”Jo det går ju rykten också och spekulationer. Det är ju jättemycket. Så fort man inte vet så börjar 
man spekulera, så det har vi gjort massor – om vart folk ska flyttas, vem som ska vara chef etc. När 
man inte vet så funderar man och det är väl ganska typiskt.” (IP7) 
 

Många av intervjupersonerna upplever att de i förändringen saknar ett tydligt ledarskap. En av 
intervjupersonerna berättade att i den pågående organisationsförändringen saknas både en fast anställd 
HR-chef och kommunikationschef. Den tidigare HR-chefen accepterade ett erbjudande om att gå 
tillbaka till sin tidigare arbetsplats. Därför har organisationen nu en tillförordnad HR-chef som fyller 
tjänsten tillfälligt. Ett par av intervjupersonerna nämnde också att när det gäller 
kommunikationschefen så har organisationen ännu inte lyckats tillsätta denna tjänst trots att det hade 
gått lång tid sen tjänsten blev vakant. Tills vidare har organisationen valt att fylla vakansen genom att 
göra organisationens vice Vd till tillförordnad kommunikationschef. Avsaknaden av dessa chefer 
upplevs som väldigt konstigt när organisationen står inför en omfattande förändring.  
 

”HR-chefen är också tillförordnad, så det är inte heller så lyckat att vi fick en HR-chef som var här ett 
tag och som sen gick tillbaka till sitt gamla jobb. Vilket ju blev jättekonstigt när vi står inför en 
omorganisation. Sen får vi en ny som visserligen verkar väldigt erfaren och bra men hen är bara 
tillförordnad.” (IP7) 
 
”Sen har det ju varit att vår kommunikationschef, där har det varit vakant och så har man inte lyckats 
tillsätta den och det har ju varit lite synd. Vi hade ju behövt ha en kommunikationschef genom det 
här. Det har folk varit ganska oroliga över på kommunikationsavdelningen för att det innebär ju att 
den här chefen kommer komma, nu har vi en tillförordnad kommunikationschef som är erfaren och 
som vi har haft tidigare men hen är ju också vice vd så hen sitter på två stolar och det är ju inte så 
bra.” (IP7) 
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4.1.3 Upplevelse av limbo i den pågående organisationsförändringen 

I det här temat presenteras den empiri som behandlar hur intervjupersonerna upplever en längre 
vänteperiod, tidigare definierat som limbo, som kan uppstå i en utdragen vänteperiod i en 
förändringsprocess.  
 
De flesta intervjupersonerna påpekade att den pågående förändringen är mycket otydlig, speciellt när 
det gäller hur förändringen kommer att utvecklas och var den är på väg. Intervjupersonerna upplever 
att de inte kan gå till sin närmsta chef för att få information och svar då de närmaste cheferna inte 
heller vet mycket om förändringen. Alla intervjupersoner upplever att de befinner sig i en stillastående 
situation där de inväntar mer information och försöker arbeta på som vanligt, vilket för många 
intervjupersoner har lett till en lång påfrestande vänteperiod som en av intervjupersonerna kallade för 
limbo.  
 

”Alltså jag tycker än så länge, vi har den här perioden pratat väldigt mycket om att perioden för 
förändringen har varit ganska lång. Nu vill man liksom lite in i det här faktiska där det händer. Då 
kommer det kännas mer riktigt.” (IP7) 
 
”Så det är klart att en del grejer har ju så här stått lite stilla eller att man är lite i så här limbo för att 
ingen vet riktigt hur det ska utvecklas men sen jobbar man ju på som vanligt också utifrån det som 
gäller sen tidigare. Och mina chefer har ju varit tydliga med ‘vi vet inte heller, vi vet inte mer än det 
här som vi säger till er, det här är det vi vet och vi vet inte heller vad som kommer att hända med våra 
jobb framöver.” (IP1) 

 
Ett par av intervjupersonerna anser att i en organisationsförändring är det viktigt att ta hänsyn till den 
arbetsbörda som läggs på medarbetarna. Om en organisationsförändring startas och bearbetas 
samtidigt som alla vardagliga uppgifter ska genomföras kommer antagligen det ena ge vika för att 
lämna plats åt det andra. I några av intervjuerna framkommer det att det är svårt att hinna med de 
vardagliga arbetsuppgifterna och hålla tempot uppe samt att samtidigt rätta sig efter de 
förändringsprocesser som pågår. En av intervjupersonerna önskar att kravet på prestation under 
organisationsförändringen, för att maximera möjligheterna till engagemang kring förändringen, bör 
anpassas.       
 

”(...) vi måste hålla i det vi gör men det går inte riktigt när vi är i en sådan här stor omorganisation 
utan det blir ju liksom färre saker som kommer ut därifrån. Och det kan man ju känna sig lite 
frustrerad över att man inte hinner med, att man inte hinner i samma tempo.” (IP7) 
 
”Och också det här att vi har pratar en del om att man får sänka sina krav lite på det som man 
presterar idag. Att vi inte kan prestera och ha samma arbetsbörda hela vägen igenom utan där måste 
man vara lite observant på, man kan plocka bort vissa saker just för att det ska finnas luft för den här 
förändringen också.” (IP6) 

 
När en av intervjupersonerna delgav sitt svar på en av våra intervjufrågor använde hen sig av ordet 
limbo för att beskriva hens upplevda ovisshet i förändringen. Det finns en förvirring bland några av 
intervjupersonerna då de känner att de inte kan börja arbeta enligt det nya arbetssättet för att mycket 
fortfarande är diffust. Några arbetsuppgifter som redan borde vara klara, exempelvis att sätta budgetar 
till nästa år, är inte det än och det har resulterat i en fördröjning i de vardagliga arbetsuppgifterna.  
 

”Mm, nej men det är lite det där med liksom ovissheten i vissa lägen, att vissa saker som kanske 
borde va på plats måste skjutas upp för att vi rekryterar någon ny person till någon grej som den 
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personen kanske kan svara på det här så är det så här ‘ska vi svara enligt den gamla strategin eller ska 
vi vänta på att den här personen kommer in för den kommer helt säkert ha en ny strategi?’ Ah men 
det bli ju lite sådär limbo det är det.” (IP1) 
 

Det finns en önskan bland intervjupersonerna om att förändringen ska konkretiseras då den 
information som delas ut fortfarande är på en abstrakt nivå. Förändringsprocessen behöver gå fortare 
då den osäkerhet och väntan som uppstår under processens gång är väldigt påfrestande. En av 
intervjupersonerna menade att denna utdragna vänteperiod orsakade att en förvirring uppstod och 
syftet med förändringen samt den röda tråden tillfälligt tappades bort. Vidare berättar intervjupersonen 
att det mest utmanande med att befinna sig i vänteperioden är att uppleva en sorts maktlöshet i den 
pågående förändringen då förändringsprocessen har varit alldeles för lång. Att avsaknaden av ett 
rikligt informationsflöde bidrar till att medarbetare hamnar i en trevande atmosfär.   
 

”För att man förstår ju varför de vill göra förändringen men ett tag så tappade man bort lite av det här 
varför och bara pratade om förändringar och sen så märkte man att folk var lite förvirrade och visste 
inte, har tappat liksom tråden att ’varför skulle vi ha en förändring nu igen, det hade vi glömt bort’. 
Så det kanske de hade tappat någonstans i kommunikationen.” (IP6) 

 
”A jag hoppas det. Sen att det tar tid det förstår man ju samtidigt är man, jag och andra också tror jag, 
lite… man vill ju att det ska gå lite fortare så för att det är ju en ganska smärtsam process under tiden 
liksom den här väntan och att det är mycket osäkerhet överallt det är det som är det jobbiga i den här 
förändringen att man… ja man förstår ju att man ska till någonting bra men vägen dit kanske man 
känner är lite lång ibland.” (IP6) 
 

4.2 Analys 

I detta avsnitt genomförs en analys av vårt resultat med utgångspunkt i de tre teman vi har skapat 
utifrån frågeställningarna; intervjupersonernas uppfattning av den pågående 
organisationsförändringen, deras försök till meningsskapande i den pågående 
organisationsförändringen och upplevelse av limbo i den pågående organisationsförändringen. 
 

4.2.1 Uppfattning av den pågående organisationsförändringen 

Som vi tidigare har presenterat finns det två olika teoretiska synsätt på organisationsförändringar; ett 
episodiskt och ett kontinuerligt synsätt. Som vi kan se i vårt resultat framgick det att förändringen har 
en tydlig tidsram med tydligt markerat start och slut. Det fanns även ett tydligt syfte med förändringen 
som är att ändra strukturen för att förbättra samarbetet inom organisationen. Detta kan liknas vid det 
episodiska synsättet som innebär att en förändring är avsiktlig, plötslig och att det finns ett tydligt 
syfte (Weick & Quinn, 1999). Trots den initiala indikationen på att förändringen utgår ifrån ett 
episodiskt synsätt beskrev intervjupersonerna även att förändringen är planlös utan ett förutbestämt 
tillvägagångssätt där organisationen istället prövar sig fram för att se vad som fungerar. Trots 
tidsplanen så kommer det fortsätta ske mindre, justerande förändringar även efter att den officiella 
slutpunkten för förändringen är nådd. Hela förändringen drogs igång för att utveckla och anpassa 
organisationen till de förändrande krav som organisationen och omvärlden ställer på hur arbetet ska 
utföras. Dessa aspekter kan liknas vid det som Weick och Quinn (1999) kallar för det kontinuerliga 
synsättet, där fokus ligger på långsiktig anpassningsförmåga och idén om att små kumulativa 
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justeringar ständigt sker samt att organisationen söker efter balans. Initialt kan vi se att det finns en 
episodisk syn vid starten av förändringen då den var planerad och avsiktlig. När vi sedan fortsatte att 
studera vårt resultat fann vi att det kontinuerliga synsättet blev mer och mer framträdande. Vår 
tolkning av situationen är att synen på förändringen transformerades till att likna en mer kontinuerlig 
förändring, då förändringen har blivit utdragen och saknar en planerad riktning för vidare utveckling. 
Att förändring initialt var planlagd men att den nu har stannat av och fastnat utan klar riktning om var 
den ska ta vägen. Vi anser därför att förändringen har en kontinuerlig följd i förändringsprocesserna, 
då det samlade intrycket av intervjupersonernas utsagor är att organisationen prövar sig fram genom 
mindre justeringar för att hitta den mest passande lösningen för att få det bästa möjliga resultat. 
Dessutom vill organisationen förändra sin struktur för att kunna utveckla organisationen och dess 
anpassningsförmåga i takt med den förändrande omgivningen. Då det även framkom i vårt resultat att 
förändringen är medarbetardriven innebär det att förändringen kan tänkas ta längre tid då det inte finns 
en ledande aktör som styr. Även att förändringen saknar ett noga utformat tillvägagångssätt och att det 
enligt det kontinuerliga synsättet är svårt att styra en förändring utan klara riktlinjer så kan det hända 
att processen blir utdragen och fördröjd. Vi tror att en sådan fördröjning, när organisationen provar sig 
fram steg för steg, kan bidra till uppfattningen om en längre vänteperiod. Summerande anser vi att det 
finns flera och starkare indikatorer på att synsättet på förändringen är mer kontinuerlig. 
 

4.2.2 Försök till meningsskapande i den pågående 
organisationsförändringen 

Vi fortsätter med att analysera hur intervjupersonerna försöker skapa mening i den pågående 
organisationsförändringen. I vårt resultat har vi presenterat att i organisationen finns det många 
tillfällen och möjligheter där medarbetare erbjuds utrymme för att prata och ställa frågor om 
förändringen. De flesta av intervjupersonerna berättade att förändringen var efterlängtad och att den 
behövdes, vilket vi har tolkat som att det finns en positiv inställning till förändringen då 
intervjupersonerna är välkomnande och öppna för att ta sig an förändringen. Vi tolkar 
intervjupersonernas öppenhet och deras vilja att förändras som en bra grund till att kunna skapa 
förståelse. Detta kan liknas vid det Gioia och Chittipeddi (1991) säger om meningsskapande; att 
medarbetare hela tiden strävar efter att skapa förståelse och förstå syftet med en förändring. Trots 
denna öppenhet så kan vi ur vårt resultat tolka att intervjupersonerna har i nuläget svårigheter med 
processen för meningsskapande. Vi identifierar att en av svårigheterna med meningsskapandet är att 
det saknas ett tydligt ledarskap, då alla mellanchefer måste söka om sina tjänster på nytt, vilket gör att 
intervjupersonerna inte vet vem de ska vända sig till och förblir ovetande. Ytterligare en svårighet är 
att mellancheferna har tillgång till samma information som övriga medarbetare har, vilket gör att 
mellancheferna inte har någon givande information att förmedla vidare.  Flera av intervjupersonerna 
berättade att det visserligen kommer mycket information från ledningen men att den informationen är 
otydlig och inte tillräckligt transparent. Detta går att koppla till det som Gioia och Chittipeddi (1991) 
säger om meningsskapande; att ett tydligt meningsgivande behövs för att skapa möjligheter till 
processer av meningsskapande bland medarbetare. Då vårt resultat talade om för oss att det är svårt för 
intervjupersonerna att skapa mening så tolkar vi det som att det saknas information som kan hjälpa till 
att skapa mening i den situation som intervjupersonerna upplever att de befinner sig i. Vår tolkning är 
att chefer, i vår studie mellancheferna, har en betydande roll i en organisationsförändring; att det är 
chefer som kan ge mening och skapa förståelse kring förändringen hos medarbetare genom att 
förmedla tydliga budskap och egna förståelser kring en pågående förändring. Mellancheferna ska på så 
sätt uppfylla, enligt oss i detta fall, rollen som meningsgivare vilket vi ser som problematiskt då 
mellancheferna själva inte vet så mycket om förändringen och inte kan hjälpa till att möjliggöra 
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meningsskapande. Vi tolkar detta som att det saknas funktionella meningsgivare i den studerade 
pågående förändringen. Vi kan även styrka vår tanke om att meningsgivare saknas med hjälp av vår 
empiri, där en av de intervjuade medarbetarna berättar att det behövs tillsättas personal på högre 
chefstjänster än mellanchefsnivå. Att det saknas högre chefer gör även att mellancheferna i sin tur 
också saknar meningsgivare, alltså att det kan finnas flera nivåer inom organisationen som har svårt att 
skapa mening av förändringen. I vårt resultat kan vi se att de högre cheferna som saknas är en HR-chef 
och en kommunikationschef, vilka båda enligt oss innehar viktiga positioner i en 
organisationsförändring. Att inte ha just dessa betydande chefstjänster tillsatta i en pågående 
förändring anser vi vara väldigt problematiskt eftersom kommunikationschefen bör leda arbetet på den 
egna avdelningen och dela ut viktig information som ska nå ut till samtliga medarbetare. HR-chefen 
bör dels leda sin egen avdelning och dels ta hand om alla medarbetare i organisationen under 
förändringen.  
 
Med utgångspunkt i att det förefaller saknas meningsgivare för intervjupersonerna i den pågående 
förändringen fortsätter vi att analysera hur detta kan påverka intervjupersonerna. Det framkom även att 
intervjupersonerna tycker att den vänteperiod som uppstått är jobbig och att förändringen blev så pass 
otydlig att de under en period tappade den röda tråden. Detta kan i sin tur liknas med det som Jacobsen 
(2013) säger om meningsskapande; att ifall det är svårt att skapa förståelse så kan det även bli svårt att 
genomföra en förändring och det blir svårt att se den röda tråden. När vi analyserar vårt resultat ser vi 
att ytterligare en svårighet med meningsskapandet uppstår för intervjupersonerna på grund av att den 
röda tråden tillfälligt förloras. Detta försvårar i sin tur genomförandet av förändringen när 
intervjupersonerna inte kan utveckla en mer omfattande förståelse.   
 
Intervjupersonerna har berättat att det fanns möjligheter att vara delaktig och påverka i förändringen; 
som att delta i workshops, enkäter, fikastunder och i dialogmöten där de kan ställa frågor. I och med 
dessa möjligheter som ledningen erbjuder får förändringen en mer medarbetardriven karaktär där 
medarbetarnas åsikter hjälper till att forma förändringen. Dessa förutsättningar indikerar en positiv 
påverkan på intervjupersonernas meningsskapande därför att intervjupersonerna får möjlighet att delta 
i förändringsprocessen, vilket liknar det som Angelöw (2010) säger om förändringsarbete; att för att få 
en framgångsrik förändring bör så många medarbetare som möjligt vara delaktiga i processen. Vi kan 
med utgångspunkt i vårt resultat däremot se att dessa möjligheter att delta inte är så givande som det 
initialt kan framstå, då den information som delges är alltför abstrakt och otydlig. På grund av att 
informationen är otydlig prioriterar många av intervjupersonerna bort dessa möten för att de tycker det 
är bortkastad tid som de kan lägga på att utföra sina vardagliga arbetsuppgifter istället. Alltså tappar 
organisationen deltagare som kanske egentligen vill delta men väljer att inte närvara då de har mycket 
annat arbete att göra och att de upplever en tidsbrist. Dessutom behöver medarbetare anmäla sig till 
vissa av mötena och därefter sker ett urval, vilket slutar med att alla som vill delta ändå inte får 
chansen. Intervjupersonerna berättade att de känner att de inte kan påverka förändringen så mycket, 
vilket vi tror beror på att de inte har haft tillräckligt stor vilja eller tid att delta. Vår tolkning av 
möjligheterna att vara delaktig är att det finns många tillfällen att delta men att många av 
intervjupersonerna väljer bort dessa på grund av att de känner att de inte får ut något av de olika 
tillfällena, vilket vi anser begränsar deras förutsättningar för meningsskapande. Vår tolkning av 
intervjupersonerna utsagor liknar det som Angelöw (2010) säger om delaktighet; att medarbetare 
behöver få möjligheten att vara delaktiga i utformandet av förändringen för att öka engagemanget och 
förändringsviljan hos medarbetarna. Vi kan i vårt resultat se att intervjupersonerna har många 
förutsättningar för att vara delaktiga men att de istället väljer att avstå från dessa möjligheter då de 
känner att informationen som fås varken är givande eller användbar för meningsskapandet.      
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Som vi tidigare nämnt saknas det en betydande meningsgivare och att de möten som 
intervjupersonerna kan delta i inte anses vara tillfredsställande, vilket enligt oss begränsar 
intervjupersonernas möjligheter till meningsskapande. Då vi har kommit fram till att 
intervjupersonerna har svårigheter med att skapa mening och förstå förändringen så funderade vi 
vidare på om de försöker skapa mening på något annat sätt. I vårt resultat kan vi se att 
intervjupersonerna berättar att det pågår gemensamma diskussioner om förändringen i organisationen. 
Det framkom att intervjupersonerna trodde att de gemensamma diskussionerna var ett resultat av att 
det finns en oro bland kollegorna. Intervjupersonerna upplevde att denna oro har uppstått som ett 
resultat av att det inte finns någon konkret information tillgänglig. Vidare berättade intervjupersonerna 
att då den information som finns är bristfällig så försöker de förstå förändringen genom att prata med 
varandra. Det som intervjupersonerna har berättat återspeglas i det som Angelöw (1991) säger om 
rykten; att rykten uppstår som ett resultat av bristfällig information, vilket kan skapa en osäker miljö, 
där medarbetare försöker motverka den ovisshet som uppstår genom att spekulera för att försöka skapa 
mening av förändringen. Vi tolkar det som att dessa gemensamma diskussioner är intervjupersonernas 
försök till att skapa mening kring förändringen. I dessa diskussioner skapas och sprids spekulationer 
och rykten. Vi anser att spekulationerna och ryktena är intervjupersonernas sätt att skapa egen 
information av förändringen. Att intervjupersonerna för vidare det som de själva har hört och andra 
sagt, vilket kan resultera i att spekulationer och rykten blir deras förutsättningar till meningsskapande.  
      

4.2.3 Upplevelse av limbo i den pågående organisationsförändringen 

Vi fortsätter vår analys med att studera vårt resultat i relation till begreppet limbo. I vårt resultat kan vi 
se att förändringen uppfattas som stillastående och att det är en lång väntetid samt att organisationen 
har befunnit sig i detta läge under en längre period. Intervjupersonerna berättade att denna period är 
präglad av ovisshet som gör det svårt för dem att förstå vad som pågår i förändringen just nu. Det finns 
också en upplevelse av förvirring då ingen vet hur förändringen kommer att utvecklas. Därför tolkar vi 
det som att det finns likheter i vad som beskrivs i empirin och det som Mintzberg och Westley (1992) 
benämner som ansträngningsfasen; att i denna fas kan det i värsta fall uppstå en fördröjning, förvirring 
och känsla av att befinna sig i limbo.   
 
Intervjupersonerna berättade vidare att de var förväntansfulla inför att förändringen skulle börja men 
att de i dagsläget har hamnat i en utdragen vänteperiod vilken upplevs som påfrestande. I denna 
vänteperiod upplevs förändringsprocessen som alltför långsam och påverkar till viss del deras 
arbetssätt då olika medarbetare inom organisationen jobbar på olika sätt, att några jobbar enligt det nya 
sättet medan andra jobbar på det gamla sättet. Att försöka jobba tillsammans när de båda arbetssätten 
utförs kan skapa förvirring och missuppfattningar. Detta medför problem, till exempel med att det blir 
svårt att planera en budget för nästkommande år, eftersom de inte vet vad förändringen kommer föra 
med sig och det faktum att de saknar mellanchefer som kan ta definitiva beslut gör att planeringen blir 
hängande i luften. Det tillstånd som beskrivs här har för oss tydliga likheter med det tillstånd som 
Angelöw (1991) beskriver som stagnation; ett tillstånd i en förändringsprocess där den tidigare 
entusiasmen börjar avta och medarbetare börjar inse de existerande vardagsproblemen samt att arbetet 
kan upplevas som påfrestande och missuppfattningar kan uppstå. På liknande sätt som Angelöw 
(1991) beskriver stagnation så börjar intervjupersonerna i den studerade förändringen inse de 
existerande problemen som förändringen skapar, som exempelvis att vissa arbetsuppgifter är svåra att 
genomföra på grund av fördröjningen. Ett exempel som visar på att intervjupersonerna upplever att de 
befinner sig i ett tillstånd som liknar stagnation är att det i den studerade organisationen har skapats 
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förvirring när det gäller det nya vardagliga arbetssättet som håller på att införas men som inte alla har 
kommit lika långt med. 
 
Genom analys av vårt resultat i relation till Angelöw (1991) och Mintzberg och Westley (1992) har vi 
förankrat att den studerade förändringen befinner sig i ett tillstånd av limbo, alltså att förändringen 
befinner sig i en utdragen vänteperiod som präglas av förvirring samt ger svårigheter att bedriva sitt 
arbete. Vidare analyserar vi hur intervjupersonerna uppfattar och känner när de befinner sig i limbo. 
Som Smollan et al. (2010) beskriver så kan en förändring väcka olika känslor hos medarbetare 
beroende på hur medarbetare individuellt klarar av att anpassa sig efter förändringen. 
Intervjupersonerna har berättat att det finns många olika uppfattningar om förändringen där vissa 
medarbetare är mer entusiastiska och andra är mer neutrala. Enligt vår tolkning blir förståelsen av tid, 
det kvantitativa och kvalitativa synsättet (Jacobsen, 2013), relevant att lyfta fram och behandla i detta 
sammanhang då tiden enligt oss kan vara en avgörande komponent för upplevelsen av limbo. Vi tolkar 
vidare att intervjupersonerna har ett mer kvalitativt synsätt på tid då varje individ utgår ifrån hur de 
själva upplever förändringen och att befinna sig i limbo. Detta skapar utrymme för att en och samma 
situation kan upplevas olika och därför finns det även utrymme för intervjupersonerna att uppleva 
limbo på olika sätt. Trots att det finns utrymme för subjektiva uppfattningar fann vi att alla 
intervjupersonerna hade en liknande upplevelse av limbo, vilka baseras på hur de berättade om sin 
upplevelse av den utdragna vänteperioden. Vi fann att de intervjuade medarbetarna upplever limbo 
som ett för långsamt, smärtsamt, osäkert och förvirrande tillstånd.  
 
Vår analys visar att den utdragna vänteperioden, av oss kallat limbo, som intervjupersonerna uppfattar 
att förändringen befinner sig i framkallar många känslor hos intervjupersonerna. Detta liknar det som 
Smollan et al. (2010) presenterar om tidsmässiga dimensioner i en organisationsförändring; att olika 
tidsmässiga dimensioner, exempelvis förändringens hastighet, kan frambringa positiva eller negativa 
känslor. Även Jacobsen (2013) tar upp förändringens hastighet som en faktor till hur en 
organisationsförändring kan upplevas; att det kan vara en utmaning att hitta en lämplig 
förändringshastighet. Vi anser att intervjupersonerna upplever negativa känslor i limbo då de genom 
sina berättelser uppvisar negativa associationer med att befinna sig i den utdragna vänteperioden. Ett 
exempel på en negativ association till limbo är att en av intervjupersonerna beskrev att hen tappade 
tillfälligt bort den röda tråden till förändringen på grund av att förändringen blev för långsam och 
syftet tappades bort, vilket vi tolkar som ett resultat av att förändringen befann sig i limbo. Detta kan 
liknas vid det som Jacobsen (2013) skriver; att ifall en förändring uppfattas som för lång kan det 
uppstå svårigheter med att skapa en känsla av att förändringen är nödvändig. Då alla intervjupersoner 
tycker att förändringens hastighet är för långsam och beskriver situationen som bland annat oviss och 
påfrestande tolkar vi det som att intervjupersonernas upplevelse av att befinna sig i limbo framkallar 
negativa känslor.  
 
Intervjupersonerna berättade att förändringen skapar en känsla av ovisshet då de inte vet hur den 
kommer att utvecklas och inte har fått tillräckligt med information. Vi tolkar denna ovisshet som 
ytterligare ett tecken på att de befinner sig i limbo. Detta kan kopplas till Angelöws (2010) redogörelse 
om hur ovisshet är det mest påfrestande för en medarbetare att bli utsatt för i en 
organisationsförändring. Intervjupersonerna uppgav även att det var svårt att ha samma fokus på sina 
vardagliga arbetsuppgifter då de samtidigt ska fokusera på förändringen och att det därför inte går att 
prestera på samma nivå som innan förändringen. Enligt Jacobsen (2013) bör en organisation 
uppmärksamma och anpassa arbetsbördan, så att den blir hållbar och kan balanseras under 
förändringen, för att ge medarbetare möjligheten att återhämta sig. Med detta i åtanke tolkar vi 
intervjupersonernas utsagor som att den studerade organisationen inte har uppmärksammat eller 
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anpassat arbetsbördan till de rådande omständigheterna, vilket vi anser kan resultera i att något 
kommer behöva ge vika för det andra för att intervjupersonerna ska orka med vardagen. Ytterligare ett 
tecken som visar på att det finns en obalanserad arbetsbörda är att några av intervjupersonerna valde 
att inte engagera sig i de olika mötena om förändringen på grund av att de redan hade för många 
arbetsuppgifter att sköta. Vi tolkar därför att den obalanserade arbetsbördan utgör en anledning till 
varför intervjupersonerna upplever limbo som ett negativt tillstånd. Att den obalanserade 
arbetsbördan, och i sin tur den upplevda tidspressen, begränsar intervjupersonernas möjligheter till att 
kunna få en bättre förståelse av förändringen då de väljer sina vardagliga arbetsuppgifter framför att 
delta i förändringsarbetet.   

4.3 Sammanfattning 

I vårt resultat presenterar vi under tre teman hur intervjupersonerna upplever och uppfattar den 
pågående organisationsförändringen som de befinner sig i. Enligt intervjupersonernas berättelser 
upplevs den pågående organisationsförändringen som efterlängtad och den förmodas vara gynnsam för 
organisationen. Den studerade förändringen innebär att den organisatoriska strukturen ska ändras från 
att huvudsakligen vara hierarkisk till att bli mer platt. Syftet med förändringen är att organisationen 
vill öka samarbetet mellan avdelningarna, genomföra en digital utveckling i hela organisationen samt 
att mellanchefstjänsterna kommer bli färre. I förändringen har det uppstått en lång vänteperiod där 
både ledarskap och struktur präglas av osäkerhet och ovisshet. Enligt intervjupersonerna vet inte 
mellancheferna i organisationen mycket mer än övriga medarbetare då mellancheferna bland annat 
måste söka om sina chefstjänster på nytt. Detta gör att intervjupersonerna upplever 
förändringsprocessen som stillastående och att vissa av dem känner att de inte har en närmaste chef att 
vända sig till. Då ovissheten har ökat på arbetsplatsen måste vissa arbetsuppgifter skjutas upp på grund 
av att intervjupersonerna inte vet av vem eller hur beslut ska fattas. Det framkom att det finns många 
tillfällen för att kommunicera om förändringen men att den informationen som delges är alltför 
abstrakt och därför inte hjälpsam. I brist på information skapas det rykten och det spekuleras 
gemensamt om förändringen. Vi fann också att intervjupersonerna upplever att de inte hinner med sina 
vardagliga arbetssysslor när de samtidigt ska anpassa sig efter de förändringsprocesser som pågår. Det 
finns även en förvirring bland intervjupersonerna då de känner att de inte kan börja arbeta enligt det 
nya arbetssättet då mycket fortfarande är obestämt. Bland intervjupersonerna finns det en önskan om 
att processen ska gå fortare då den osäkerhet och väntan som uppstår under processen är väldigt 
påfrestande. Det framkom också att intervjupersonerna kände att de befann sig i en längre vänteperiod, 
vilket vi kallar limbo.  
 
I vår analys kom vi fram till att både det episodiska och kontinuerliga synsätten på förändring (Weick 
& Quinn, 1999) förefaller finnas representerat i den pågående förändringen; att förändringen initialt är 
mer episodisk men som med tiden skiftar till att bli mer kontinuerlig. Trots att det finns spår av båda 
synsätten finner vi att det kontinuerliga synsättet är mer framträdande, då det inte finns ett i förväg 
tydligt tillvägagångssätt och den hela tiden sker små justeringar för att föra förändringen framåt. Vi 
anser att det finns episodiska inslag i början av förändringen då förändringen var ett avsiktligt val när 
den drogs igång och att det fanns ett tydligt utvecklat syfte med förändringen. Vi anser också att 
förändringen till en början förde med sig bra förutsättningar för att skapa mening och i sin tur 
förståelse då förändringen involverade organisationens medarbetare och var efterlängtad av 
intervjupersonerna. Efter vidare analys fann vi att det saknas tydliga meningsgivare som skulle kunna 
hjälpa intervjupersonerna att öka deras förståelse för förändringen och dess processer. Faktumet att 
även mellancheferna, som vi anser är viktiga meningsgivare, i vissa fall saknar egna meningsgivare 
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gör att meningsskapandet blir ännu svårare. Vi fann även att det finns många möjligheter att vara 
delaktig i förändringen och tillfällen att få tillgång till information via olika slags möten. Detta 
indikerar att det borde finnas bra förutsättningar för meningsskapande. Dock upptäckte vi vid vidare 
analys att informationen som finns tillgänglig uppfattades som abstrakt och otydlig, vilket har gjort att 
många av intervjupersonerna väljer bort att närvara vid dessa möten då de känner att de inte får ut 
något av deltagandet. Vi fann också att intervjupersonerna försöker skapa mening och förståelse på 
egen hand, då de inte kan få hjälp av en meningsgivare, genom att föra gemensamma diskussioner 
med varandra där spekulationer och rykten sprids. Ytterligare fann vi att förändringen befinner sig i en 
utdragen vänteperiod, vilket vi har identifierat som limbo. Vi har genom analys av Mintzberg och 
Westleys (1992) ansträngningsfas och Angelöws (1991) fas stagnation kommit fram till att det 
förefaller att intervjupersonerna i den studerade förändringen befinner sig i ett tillstånd av limbo. Vi 
baserar vår tolkning om att intervjupersonernas upplever ett tillstånd av limbo i den pågående 
förändringen då det finns en uppfattad fördröjning i förändringen som framkallar ansträngning hos 
intervjupersonerna. Vi fann också att intervjupersonernas upplevelse påverkas och förstärks av den 
ovisshet och obalans som uppstod då förändringen blev utdragen. Slutligen fann vi att 
intervjupersonernas beskrivning av limbo kunde summeras som ett alltför långsamt, smärtsamt, 
osäkert och förvirrande tillstånd. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel presenterar vi uppsatsens diskussion och slutsatser som har sin utgångspunkt i vårt 
resultat, analys och vår teoretiska inramning. Vi kopplar även ihop detta med vårt syfte och 
frågeställningar samt presenterar tankar kring fenomenet limbo och hur det kan problematiseras. Vi 
avslutar detta kapitel med att presentera våra slutsatser och förslag på vidare forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt redovisar vi för hur vi har besvarat uppsatsens syfte och frågeställningar samt våra 
tankar kring fenomenet limbo och hur detta kan problematiseras. De fynd som vi fann i vårt resultat 
hjälpte oss att besvara våra frågeställningar. Med utgångspunkt i de sju intervjupersonernas utsagor 
förefaller svaret på den första frågeställningen, hur de intervjuade medarbetarna uppfattar den 
pågående organisationsförändringen, vara att i början upplevdes förändringen som efterlängtad och 
önskad men att senare under förändringens gång började intervjupersonernas ursprungliga entusiasm 
att avta och de utvecklade en mer avvaktande inställning. Med hjälp av intervjupersonernas utsagor 
om deras upplevelse i förändringen kunde vi identifiera att förändringen mest liknas vid det som 
Weick och Quinn (1999) benämner som det kontinuerliga synsättet på en organisationsförändring. Vi 
kunde dock även finna inslag av det som Weick och Quinn (1999) benämner som det episodiska 
synsättet, i början av förändringen. Detta fick oss att fundera vidare på ifall det i praktiken är möjligt 
att ha ett helt renodlat synsätt på förändring. Vi kom att tänka tanken att synsättet på förändring 
möjligen kan utgöras av en blandning av både ett episodiskt och kontinuerligt synsätt, där båda dessa 
synsätt kan finnas representerade i olika grad i en förändring.  
 
Som svar på den andra frågeställningen, hur de intervjuade medarbetarna försöker skapa mening i den 
pågående organisationsförändringen, fann vi att intervjupersonernas meningsskapande främst sker 
genom gemensamma diskussioner med andra medarbetare och i form av rykten samt spekulationer. 
Anledningen till att detta är det främsta sättet, i enighet med Angelöw (1991), är den bristfälliga 
informationen som delges. Vi fann också att organisationen försökte skapa möjligheter till 
meningsskapande genom att anordna många varierande möten som medarbetarna kunde delta i för att 
kunna skapa en djupare förståelse kring förändringen. Initialt tänkte vi att dessa möjligheter till 
deltagande, i enighet med Angelöw (2010), skulle öka engagemanget och förändringsviljan. Vårt 
resultat visade dock att dessa försök inte var tillräckligt givande för meningsskapande då 
informationen som gavs på dessa tillfällen uppfattades som bristfällig och alltför abstrakt. Vidare fann 
vi att det saknades tydliga meningsgivare i organisationen, då mellancheferna själva inte var särskilt 
välinformerade och därför inte kunde förmedla någon konkret information vidare i organisationen. 
Enligt oss så begränsade denna oförmåga intervjupersonernas förutsättningar till meningsskapande då, 
i enighet med Gioia och Chittipeddi (1991), behövs ett tydligt meningsgivande för att möjliggöra 
meningsskapande.   
 
Som svar på den tredje frågeställningen, hur de intervjuade medarbetarna upplever ett tillstånd av 
limbo i en pågående organisationsförändring, fann vi att intervjupersonerna upplever limbo som ett 
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påfrestande och negativt tillstånd att befinna sig i. Att limbo har uppstått och i enighet med Mintzberg 
och Westley (1992) har detta skett på grund av att förändringsprocessen är fördröjd och att en känsla 
av ovisshet och förvirring har uppstått. Den vänteperiod som uppstår i denna fördröjda 
förändringsprocess upplevs av intervjupersonerna som påfrestande därför att, i enighet med Angelöw 
(1991), entusiasmen börjar avta när vardagsproblem som skapas av förändringen synliggörs.   
 
Generellt uppfattar vi vårt resultat som samstämmigt och de sju intervjupersonerna i vår studie 
framstår som likatänkande när det gäller deras upplevelse av limbo. Detta har skapat en del 
funderingar hos oss. Vi funderar på ifall det samstämmiga resultatet å ena sidan kan bero på att 
fenomenet limbo upplevs på ett liknande sätt av olika medarbetare eller om det å andra sidan kan bero 
på att just våra intervjupersoner, som valdes ut av vår kontaktperson, är relativt likatänkande och att de 
därför har ett homogent tankesätt. Detta skulle då kunna innebära att resultatet kan se helt annorlunda 
ut ifall våra intervjupersoner utgjordes av en mer heterogen grupp. Vi upplever dock att det finns 
individuella skillnader bland våra intervjupersoner, speciellt gällande ålder och anställningstid, vilket 
enligt oss pekar på att limbo upplevs på ett liknande sätt av olika medarbetare. Vidare funderade vi på 
om upplevelsen av limbo verkligen beror på hur snabb förändringen är. Vi funderar på ifall vissa 
organisationsförändringar kan vara så pass omfattande att det kanske är omöjligt att genomföra dem 
snabbt då omfattande förändringar kan kräva mer tid. Dock så verkar det inte vara sannolikt att varje 
lång förändring skulle automatiskt framkalla en känsla av limbo hos medarbetare. Vi förstår det som 
att om en förändring är omfattande och förmodas därför ta längre tid att genomföra så är det viktigt att 
det finns en ledning som planerar förändringens genomförande på så sätt att medarbetare hela tiden har 
tillgång till en konkret information där de får veta var organisationen befinner sig, var den ska och 
varför det kan ta längre tid. Med andra ord se till att medarbetare trots den långa processen inte hamnar 
i ett läge där de upplever sin situation som abstrakt och oviss. Summerande förstår vi detta som att en 
upplevelse av att befinna sig i limbo sannolikt innebär att förändringen både är för lång och 
informationen är alltför abstrakt.   
 
En annan intressant aspekt är ifall en förändring verkligen måste vara lång för att medarbetare ska 
utveckla en känsla av att befinna sig i limbo. I och med att upplevelse av tid kan vara subjektiv, i 
enighet med Jacobsens (2013) kvalitativa synsättet på tid, kan olika medarbetare uppleva samma 
tidsperiod på olika sätt. Detta öppnar för att en känsla av att befinna sig i limbo även skulle kunna 
upplevas i en objektivt kort förändring. Om ett sådant fall skulle uppstå förmodar vi att medarbetare 
som upplever limbo ser förändring som abstrakt och oviss där dessa upplevelser påverkar deras 
uppfattning av tiden. Vidare har vi uppfattat den studerade organisationsförändringen som utdragen 
men vi förstår också att en omfattande förändring tar lång tid och därför är den försening som uppstått 
förståelig till viss del. Vi förundrades dock över att det fortfarande fanns många frågetecken kring hur 
förändringen skulle se ut i den nära framtiden, då förändringen vid tidpunkten som vi genomförde vår 
studie redan hade pågått i nästan ett år och skulle officiellt avslutas om två månader. För oss betyder 
detta att den studerade förändringen verkligen var utdragen och att det inte endast var en subjektiv 
känsla hos våra intervjupersoner. Vidare funderade vi även på ifall en del medarbetare under en och 
samma förändring kan uppleva att de befinner sig i limbo medan andra inte gör det då, i enighet med 
Smollan et al. (2010), förändringshastigheten kan frambringa varierande känslor hos de inblandade. Vi 
tänkte att så skulle kunna vara fallet i och med att, som tidigare nämnt, är upplevelsen av tid subjektiv 
och det som för vissa medarbetare kan kännas som en utdragen period inte behöver vara det för andra. 
Vi förmodar även att vissa medarbetare kan nöja sig med den information som ges medan andra 
upplever att den inte är tillräcklig, då olika människor skapar mening och förståelse på olika sätt och 
kan därför behöva olika detaljerad information. Vi funderade även ifall vissa människor kan vara mer 
benägna än andra att utveckla en känsla av limbo i en förändring. Vi funderade på ifall människor som 
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exempelvis är mer otåliga eller mer strukturerade kan med större sannolikhet uppleva limbo då de 
behöver mer konkret information för att känna sig tillfreds. Vi har dock endast presenterat funderingar, 
vilka skulle behöva utvecklas genom vidare forskning för att de skulle kunna ge fler och utvecklande 
svar.     
 
Vi anser att våra resultat är rimliga och att de framställs som logiska då de kan förankras i vår 
presenterade teori. Det förefaller även finnas en koppling mellan vårt resultat och den presenterade 
teorin som för oss tyder på att empirin kan effektivt bearbetas med hjälp av den valda teorin. Vi anser 
att det finns liknelser mellan vårt resultat och den tidigare forskning vi presenterar. Möjligen kan dessa 
liknande tendenser ha uppstått då både vi och Smollan et al. (2010) har använt semistrukturerade 
intervjuer, där intervjupersonen får berätta mycket fritt med syfte att samla in individuella upplevelser. 
Även våra tolkningar av vårt resultat har liknande drag som tolkningarna i den tidigare forskningen. 
För att besvara vårt syfte tar vi hjälp av våra frågeställningar. Som vi tidigare nämnt är vårt syfte att få 
en förståelse för hur fenomenet limbo kan påverka meningsskapandet bland de intervjuade 
medarbetarna i den pågående organisationsförändringen. Som det framkom är limbo ett påfrestande 
tillstånd som väcker negativa känslor hos intervjupersonerna. Ett tillstånd av limbo i den studerade 
förändringen upplevs som utdragen och att allt står stilla, att intervjupersonerna befinner sig i en 
vänteperiod där de är förvirrade då det saknas konkret information. Att det inte finns information 
tillgänglig för medarbetarna beror i sin tur på att förändringen även är oklar för mellancheferna. Den 
otydlighet och ovisshet som uppstår i limbo resulterar i att mellancheferna inte kan agera som 
meningsgivare och på så sätt kan de inte heller förmedla någon konkret information som skulle kunna 
hjälpa intervjupersonerna att skapa en sammanhängande och gemensam förståelse av förändringen. En 
konsekvens av de rådande omständigheterna är att det blir svårt för intervjupersonerna att bedriva sitt 
vardagliga arbete då de vid framtagandet av budget för nästa år inte vet vilken chef som ska godkänna 
den. I resultatdiskussionen kommer vi fram till att känslan av att befinna sig i limbo försvårar 
meningsskapande hos intervjupersonerna och begränsar deras möjlighet till att förstå förändringen 
samt att bedriva sitt arbete.  

5.2 Metoddiskussion  

I detta avsnitt utvärderar vi den metod som använts i uppsatsen och vårt tillvägagångssätt. Vi samlade 
in empirin genom att genomföra kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med medarbetare från den 
studerade organisationen. Vi anser att valet att använda semistrukturerade intervjuer var givande och 
mötte våra förväntningar, vilket gör att vi ser denna metod som passande för att nå vårt mål med 
uppsatsen. I genomförandet av intervjuerna hade vi i åtanke att inte påverka intervjupersonernas svar 
och att inte själva styra intervjun, vilket vi anser att vi lyckades med då vi aktivt tänkte på hur vi 
agerade i intervjuerna. Vi lät deltagarna prata fritt och ställde några följdfrågor när vi kände att det 
behövdes. Vi har dock funderat kring en etisk aspekt av vår undersökning som gäller anonymiteten 
bland intervjupersonerna. Vi gjorde vad vi kunde för att hålla intervjupersonerna anonyma, genom att 
exempelvis använda oss av det könsneutrala pronomenet ”hen” i vår uppsats, dock så upptäckte vi att 
det finns en problematik med att hålla intervjupersonerna anonyma från varandra. Problematiken 
innebar att då det var vår kontaktperson som hjälpte oss att hitta intervjupersoner så fanns det en stor 
chans att de känner och pratar med varandra i vardagen och på så sätt kunnat diskutera deltagandet i 
vår studie. Vi genomförde även intervjuerna på plats i organisationen vilket också ökade möjligheten 
att intervjupersonerna kunde se varandra i vårt sällskap. Därför kan vi inte säga att vi har uppnått en 
absolut anonymitet bland intervjupersonerna i vår undersökning, då intervjupersonernas svar kan ha 
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blivit påverkade av att de blir osäkra om det kommer gå att få reda på vad just de har sagt. På detta sätt 
skulle anonymiteten kunna utgöra en av undersökningens begränsningar.  
 
Vi anser också att vår intervjuguide har täckt det som vi ville undersöka då vi fick in den mängd 
information vi önskade. Dock ska vi nämna att efter att vi genomförde den första av de sju 
intervjuerna märkte vi att vi behövde justera och utveckla vår intervjuguide för att fånga upp den 
information vi sökte, vilket vi gjorde genom att addera fler frågor till guiden. Den information vi 
samlade in var väldigt omfattande men det visade sig att vår initiala tanke om uppsatsens syfte och 
teori, som handlade om motstånd till förändring, inte var tillräckligt representerad i den insamlade 
empirin. Detta fick oss att, i samråd med vår handledare, ändra uppsatsens syfte och teori till att bli 
mer passande till våra empiriska fynd. Det var då vi valde att studera fenomenet limbo.  
 
En annan begränsning med undersökningen är dess brist på generaliserbarhet. Då vår studie är 
kvalitativ är det svårt att applicera den i andra kontext. Då vår grupp av intervjupersoner är liten och 
därmed inte är representativ kan vi inte generalisera resultaten vi fann. Vår undersökning tillför mer 
förståelse inom området för att skaffa sig en uppfattning om hur det kan se ut i en liknande miljö. När 
det som studeras är intervjupersonernas egna upplevelser och tankar är det svårt att generalisera 
resultatet då dessa är individuella samt studeras i en specifik situation och kontext. Vi anser också att 
de fynd vi fann i vår empiri till stor del liknar och motsvarar det som vi presenterar som vår teoretiska 
grund. Vi noterade också i vårt resultat att det framkom att intervjupersonerna har haft liknande 
upplevelser i förändringen. Trots att det framkom några avstickande åsikter, som vi anser berodde på 
individuella förutsättningar, spekulerar vi om att det likasinnade svaren skulle kunna bero på att vi 
ställde adekvata frågor i våra intervjuer som uppfattades och genererade svar på ett liknande sätt. Det 
skulle också kunna bero på att intervjupersonerna är likasinnade och skapade ett icke medvetet 
homogent urval, vilket kan ha grunden i att vår kontaktperson var den som hittade alla deltagare till 
vår studie och blev på så sätt en gemensam faktor bland intervjupersonerna. Även de diskussioner som 
intervjupersonerna har fört med varandra kan bidra till en likasinnad uppfattning. Vidare funderade vi 
också på det faktum att vi definierar fenomenet limbo själva, utifrån betrodd teori och empiri, att det 
skulle kunna orsaka att vår tolkning av fenomenet limbo kan ifrågasättas. Vi tänker oss att andra 
personer som tar del av vår teori och empiri kanske inte skulle definiera limbo på exakt samma sätt. 

5.3 Slutsatser 

I detta avsnitt redogör vi för våra slutsatser och potentiella kunskapsbidrag. Vårt resultat visar att det 
förefaller finnas en koppling mellan limbo och negativa känslor i en organisationsförändring, vilket vi 
anser visar på en koppling mellan hur limbo skapar dåliga förutsättningar för meningsskapande i 
förändringen och dåliga förutsättningar för att bedriva sitt vardagliga arbete. Vårt syfte var att få en 
förståelse för hur fenomenet limbo kan påverka meningsskapandet bland de intervjuade medarbetarna 
i den pågående organisationsförändringen. Med hjälp av vår studie kan vi se att limbo förefaller vara 
ett påfrestande tillstånd som väcker negativa känslor hos intervjupersonerna. Intervjupersonerna 
upplever förändringen som utdragen, abstrakt och otydlig. Intervjupersonerna försöker skapa mening 
genom att gemensamt prata om förändringen och även spekulera, dra egna slutsatser samt själva fylla i 
de luckor som finns på grund av den otillräckliga informationen. Intervjupersonerna upplever känslan 
av att befinna sig i limbo som påfrestande, trevande, jobbig och besvärlig. Vi anser att vi har besvarat 
vårt syfte med hjälp av vårt resultat då vi kommer fram till att limbo förefaller försvåra 
meningsskapande hos intervjupersonerna och begränsa deras möjlighet till att förstå förändringen. 
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Vi anser att vi har fått en bättre inblick i organisationsförändringar efter vår studie. Att vi kan se fler 
komplexa detaljer, möjligheter och fallgropar i en förändringsprocess. I vår analys förefaller en 
koppling mellan medarbetares negativa känslor och limbo finnas. Vi anser att det är bra att veta hur 
limbo kan påverka eventuella framtida organisationsförändringar och inneha en djupare kunskap om 
hur medarbetare kan reagera i en organisationsförändring. Vi hade ingen tanke på att ett tillstånd av 
limbo skulle kunna finnas i en pågående organisationsförändring innan vi upptäckte fenomenet i vår 
insamlade empiri. Innan studien genomfördes visste vi inte i vilken utsträckning limbo skulle kunna 
påverka medarbetare i en förändring, utan vi hade den förutfattade meningen om att det är dåligt 
ledarskap och kommunikation som skapar störningar i en organisationsförändring.  
     
Baserat på vårt resultat drar vi den övergripande slutsatsen om att limbo förefaller försvåra 
meningsskapandet hos intervjupersonerna och begränsar deras möjlighet till att förstå förändringen, 
alltså förefaller limbo påverka meningsskapandet negativt. Vi anser att limbo försvårar 
meningsskapandet hos intervjupersonerna då detta tillstånd innebär att förändringen är stillastående 
och informationen är abstrakt samt bristfällig, vilket enligt oss försvårar skapandet av förståelse för 
förändringen. Intervjupersonernas möjligheter till att förstå förändringen begränsas då informationen 
är otillräcklig, det finns otydlighet och förvirring i organisationen samt att mellancheferna inte kan 
hjälpa till med att förklara förändringen. Baserat på vårt resultat vill vi lyfta fram att för att skapa en 
smidigare organisationsförändring och se till att limbo inte uppstår, så bör hänsyn ges till 
förändringens hastighet samt se till att den information som delas ut i organisationen är konkret och 
givande. Med hjälp av vår studie kan vi möjligen göra ett kunskapsbidrag genom att uppmärksamma 
medarbetares upplevelser i en pågående organisationsförändring i en viss kontext. Vårt möjliga bidrag 
är att genom intervjupersonernas utsagor kunna se att limbo förefaller påverka meningsskapandet på 
ett negativt sätt samt att ett tillstånd av limbo kan bli en hindrande kraft i en organisationsförändring. 

5.4 Vidare forskning 

När vi i början av utformandet av vår uppsats sökte en relevant teoretisk inramning och tidigare 
forskning så upptäckte vi att det var svårt att hitta forskning som involverade begreppet limbo. Vi fann 
dock att i den tidigare forskningen av Smollan et al. (2010) fanns det en deltagare i deras studie som 
använde ordet limbo i ett av sina svar för att förklara att förändringen var utdragen. Vidare fann vi att 
Mintzberg och Westleys (1992) samt Angelöws (1991) beskrivningar av faserna ansträngning och 
stagnation har liknelser med vår tolkning av begreppet limbo och hur det känns att befinna sig i limbo. 
Mintzberg och Westley (1992) presenterar även själva ordet limbo i samband med beskrivningen av en 
förändrings ansträngningsfas. Det var dock inte lätt att hitta en rak och tydlig beskrivning om 
tillståndet limbo samt där ett sådant tillstånd betecknas som limbo. Vi tänkte att det skulle finnas mer 
forskning kring limbo då vi genom vår tidigare arbetslivserfarenhet kan tänka oss att limbo 
förekommer ofta i organisationsförändringar, på grund av att förändringar kan bli utdragna eller 
försenade av diverse anledningar. Då vi känner att det fattas forskning inom detta område så tycker vi 
att det finns många aspekter av limbo som skulle kunna producera givande forskning och kunskap om 
hur en organisationsförändring kan förbli effektiv genom hela processen.  
 
Då limbo förefaller för oss utgöra ett indirekt hinder i att uppnå en framgångsrik 
organisationsförändring så anser vi att vidare forskning av fenomenet skulle vara givande. Det som vi 
anser skulle vara intressant att forska vidare om samt ytterligare ett bidrag till kunskap om begreppet 
limbo är exempelvis forskning kring hur det går att undvika att hamna i limbo, hur man hanterar limbo 
på ett lönsamt sätt och ifall det är möjligt att förebygga att limbo uppstår. Ett vidare förslag är att, till 
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skillnad från vår kvalitativa, genomföra en kvantitativ studie kring begreppet limbo för att skapa fler 
möjligheter till att möjligen kunna generalisera ett blivande resultat. Ytterligare ett förslag skulle vara 
att en longitudinell studie skulle kunna genomföras för att se hur fenomenet limbo förändras över tid i 
en organisationsförändring, ifall medarbetarna är negativa under limbo eller om de är negativa även 
tidigare eller mot slutet i processen. Är det så att medarbetare är negativa genom hela 
organisationsförändringen och inte endast i ett tillstånd av limbo, så kan tanken om att medarbetare 
upplever limbo som negativt ifrågasättas, då limbo och negativitet kanske i så fall utgör två separata 
fenomen som inte har någon koppling till varandra.      
 
 



33 
 

6. Referenslista 

Angelöw, B. (1991). Det goda förändringsarbetet: om individ och organisation i förändring. Lund: 
Studentlitteratur. 

Angelöw, B. (2010). Framgångsrikt förändringsarbete: om individ och organisation i förändring. 
Stockholm: Natur & kultur. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 
 
Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. (2., utök. uppl.) Stockholm: 
Liber. 

Gioia, D. A., & Chittipeddi, K. (1991). Sensemaking and Sensegiving in Strategic Change Initiation. 
Strategic Management Journal, (6). 433. 
 
Granberg, O. & Ohlsson, J. (red.) (2011). Organisationspedagogik: en introduktion. (1. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

Jacobsen, D.I. (2013). Organisationsförändringar och förändringsledarskap. (2., [rev.] uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

Mintzberg, H., & Westley, F. (1992). Cycles of Organizational Change. Strategic Management 
Journal, 39. 
 
Smollan, R., Sayers, J., & Matheny, J. (2010). Emotional Responses to the Speed, Frequency and 
Timing of Organizational Change. Time & Society, 19(1), 28-53. 
 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Weick, K. E., & Quinn, R. E. (1999). Organizational change and development. Annual Review Of 
Psychology, 50(1), 361 



34 
 

7. Bilagor 
 

7.1 Följebrev 
 
Medverkan i examensstudie 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Stockholms Universitet som ska skriva kandidatuppsats i pedagogik med 
inriktning “Personal, arbete och organisation”. Vi fick din kontaktuppgift av X som har meddelat oss 
om ditt intresse att delta. Vi är intresserade av att undersöka medarbetares förståelse och uppfattning 
kring förändring i en organisation. Vårt mål med undersökningen är att bidra till ökad förståelse och 
kunskap om de reaktioner som uppstår hos medarbetare i en organisatorisk förändringsprocess. 
 
Intervjun beräknas ta cirka 30 - 60 minuter och kommer spelas in. Intervjun sker på valfri plats som 
fungerar bäst för dig. Vårt önskemål är att genomföra intervjuerna redan nu under veckorna 45-46 
(2016), eller enligt överenskommelse.    
Ditt deltagande, organisationen och all insamlad data kommer att vara anonym. Du kan när som helst 
välja att avbryta din medverkan. Det materialet som samlas in kommer enbart att användas i vårt 
examensarbete.  
 
Din medverkan uppskattas högt! 
Vid frågor går det bra att maila eller ringa direkt till oss, och tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning, 
Martyna & Jessica  
2016-11-02 
 
Martyna Malicki  
Mobilnummer 
martina.malicki@hotmail.se 
 
Jessica Thonander  
Mobilnummer 
jessicathonander@hotmail.com 
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7.2 Intervjuguide 
 

Bakgrund 
• Vad heter du? 
• Hur gammal är du? 
• Vad jobbar du med?  
• Hur länge har du jobbat här? 

 
Organisationsförändring 

• Vad tycker du om förändringar på arbetsplatser generellt? 
• Hur skulle en lyckad förändring se ut för dig, hur skulle den utföras? 
• Kan du kortfattat berätta om den pågående förändringen? 
• Hur tycker du att förändringen har kommunicerats?  
• Hur tycker du ledarskapet har varit under förändringen?  
• Tror du att förändringen gynnar verksamheten och organisationen?  

 
Individuell påverkan 

• Vad var din initiala reaktion till att denna förändring skulle ske? Varför? 
• Hur upplever du att förändringsprocessen påverkar dig och ditt arbete? 
• Upplever du att du har möjligheter att vara delaktig i förändringsarbetet? 
• Känner du att du har möjlighet att påverka i förändringen? 
• Har förändringen påverkat dig privat? 

 
Egna upplevelser 

• Känner du dig bekväm med förändringen? Varför/varför inte? 
• Upplever du att du har en trygg position i den pågående förändringen? Varför/varför inte? 
•  Har du känt dig orolig i samband med förändringen? Varför? 
• Har du känt dig stressad i samband med förändringen? Varför?  
• Kan du komma på ett exempel när du upplevde en personlig konflikt mot förändringen, då 

dina egna intressen gick emot förändringen? 
• Känner du att det finns ett motstånd till förändringen hos dig själv? 

 
Uppfattning om kollegornas upplevelse 

• Hur skulle du beskriva dina kollegors inställning till förändringen? 
• Hur mycket pratas det om förändringen kollegorna sinsemellan? Vad brukar tas upp?  
• Tror du att den pågående förändringen påverkar stämningen på arbetsplatsen? På vilket 

sätt? 
• Upplever du att det finns en oro i organisationen bland dina kollegor under förändringen? 

Varför? 
• Känner du att det finns ett motstånd till förändringen hos dina kollegor? 

 

Avslutande  
• Vilka råd skulle du vilja ge till din organisation för att göra det lättare för dig att genomgå 

den pågående förändringen?  
• Har du något som du skulle vilja tillägga angående din inställning till den pågående 

förändringen? 
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