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Sophie Prinzell och Saqib Sandhu  

 

Sammanfattning 
Studien har undersökt hur ett förändringsarbete i en organisation förmedlats och tagits emot genom de 
hierarkiska nivåerna. Frågeställningarna har därför undersökt hur ledning förmedlat och motiverat ett 
förändringsinitiativ, hur mellanchefer tolkat detta och förmedlat det vidare till medarbetare och 
slutligen vilken form av meningsskapande och lärande som skett hos medarbetare. Tidigare forskning 
har bland annat visat att kommunikationen mellan över- och underordnad haft en stark koppling till 
hur en förändring tagits emot. Medarbetares meningsskapande har även haft en tydlig koppling till 
deras relation till organisationen och sina chefer där medarbetare bör känna en trygghet för att kunna 
ställa sig positiva till en förändring. Det forskningen inte visat är hur dessa meningsskapande 
processer praktiskt sker i de hierarkiska nivåerna samt hur dessa kan ses i relation till andra typer av 
organisationer i olika branscher. Metoden som har använts för att belysa dessa luckor är kvalitativa 
intervjuer då detta gett en bredare och djupare bild av medlemmarnas upplevelser kring förändring. 
Studiens resultat har visat att ledning måste skapa sig en tydlig bild av organisationens tillstånd samt 
ge utrymme för bland annat mellanchefer att anta en meningsgivande roll och därmed främja ett 
lärande med utgångspunkt i reflektion för att förändringen ska få ett lyckat utfall. Studien har även 
synliggjort hur en tydlig kommunikation är avgörande för att kunna skapa en samsyn och främja ett 
lärande kring förändring genom organisationers olika nivåer. Studiens främsta bidrag till 
forskningsfältet har varit att framhäva samtliga nivåers roll i det meningsgivande arbete som krävs för 
att nå en lyckad förändring. 
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Why are we doing this? 
 
A qualitative study about sensegiving and sensemaking in change in a 
transportation company 

 

Sophie Prinzell och Saqib Sandhu  

 

Abstract 
The study has examined how change management is carried out and received through various 
hierarchical levels in an organization. The questions of this study has therefore examined how top-
management communicated and motivated a change initiative, how the middle managers interpreted 
this and communicated it to the employees and finally what form of sensegiving and learning has 
taken place among the employees. Previous research has partially focused on how communication 
between the superior and subordinate has had a strong connection to how a change is received. The 
employees’ sensemaking has also had a clear connection to their relationship with the organization and 
its managers, where employees should feel a safe connection to the organization in order to experience 
the change in a positive way. What is less clear in earlier research is how these processes practically 
take place across hierarchical levels and how these can be seen in relation to other types of 
organizations in different industries. To contribute to this research field, the method used in this study 
is qualitative interviews as this method gives a broader and deeper picture of the organizational 
members’ experiences about change. The study's results have shown that the management must create 
a clear picture of the organization's conditions and that they give room for the middle managers to 
adopt a meaningful role, thus promoting learning based on reflection. The study has also highlighted 
how clear communication is crucial in order to create a consensus through the levels and to be able to 
promote learning within the change. The main contribution of this study to the field of research has 
been to highlight the importance of the role of different levels within an organization in sensegiving 
work, which is required to achieve successful change. 
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Förord 
Vi som genomfört denna studie har olika akademiska bakgrunder där Saqib Sandhu läser pedagogik 
som huvudområde i en kandidatexamen och Sophie Prinzell läser PAO-programmet med inriktning 
pedagogik. I vårt tidigare arbetsliv har vi mött förändringar med olika utfall vilket har gjort att ämnet 
har blivit intressant att studera vidare. I samband med våra utbildningar har vi tillsammans läst kursen 
Organisation och förändring vilket vidare öppnade upp intresset för organisationsförändring och 
lärande i samband med olika förändringsarbeten.  

 

I kursen Organisation och förändring genomfördes en studie på ett transportföretag kring 
förändringsarbete vilket skapade ett större intresse för verksamheten och en önskan att vidare 
undersöka organisationen. 

 

Vi vill tacka alla som valde att medverka via de intervjuer som gjorde denna studie möjlig. Tack vare 
er har vi fått en djupare förståelse för hur förändringsarbete sker i praktiken och hur det kan påverka 
medlemmar i en organisation. 

 

Vi vill tacka vår handledare Rebecca Ye för dina kloka råd kring genomförande och avgränsning för 
studien. Vi vill även tacka Stina Karlsson & Rita Kountian för era konstruktiva kommentarer. 

 

Sophie Prinzell och Saqib Sandhu  
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Inledning 
När en organisation inte når upp till de krav som ställs via lagstiftning och kollektivavtal kan det 
drabba både arbetsgivare och arbetstagare hårt vilket även har fått stor uppmärksamhet i det mediala 
utrymmet. Det har i synnerhet blivit synligt i transportbranschen där strejker som Hamnstrejken 
(Persson, 2019, 27 februari) och Bussförarstrejken (Bohlin, 2008, 15 juli) varit aktuella de senaste 
åren. Den utveckling som skett inom transportbranschen har påverkat arbetsgivare genom att det ställs 
högre krav på deras arbetsvillkorsarbete. Krav att följa rådande arbetslagstiftning har gjort att 
organisationer ständigt måste anpassa sin verksamhet för att kvarstå som attraktiva arbetsgivare, som 
bland annat via kollektivavtal, kan erbjuda förmånliga villkor. Det har även påverkat hur medarbetare 
förhåller sig till dessa förändringar och de konsekvenser som förs med om arbetsgivaren inte lyckas 
leva upp till kraven. En av utmaningarna för organisationers arbetsvillkorsarbete är att motivera även 
mindre justeringar i redan existerande rutiner för att möta kraven från fack och arbetslagstiftning. Här 
gäller det främst att få en samsyn genom organisationen kring arbetsvillkorsarbetet, från ledning till 
mellanchefer och medarbetare.  

Utifrån våra egna erfarenheter kring förändringsarbete, både från våra tidigare arbetsplatser och i 
samtal med personer från andra organisationer, har meningsskapandet många gånger varit bristfälligt. 
Upplevelsen har varit att ledning och medlande chefer saknat strategier för att arbeta med införandet 
av förändringen på medarbetarnivå vilket medför att ledningen inte lyckats motivera förändringen för 
alla inblandade. Bristen på strategier har ofta lett till att förändringsinitiativet misslyckas då det 
önskade beteendet kring förändringen varken lyckas implementeras eller bibehållas. Beer och Nohria 
(2000) menar att ungefär 70% av förändringsinitiativ misslyckas. Många gånger har upplevelsen varit 
att medlemmarna förväntas lära in det nya sättet utan att ges möjlighet till en djupare reflektion och på 
så sätt inte förstår förändringen fullt ut. Problematiken har även berörts i litteraturen av bland andra 
Larsson och Löwstedt (2014) som presenterar en teori kring hur löst sammansatta system i en 
organisation påverkar utfallet av en förändring. Gioia och Chittipeddi (1991) beskriver de 
meningsskapande och meningsgivande processer som sker i samband med en förändring där Hellgren 
och Löwstedt (1997) vidare lyfter meningsskapandets beståndsdelar och dess påverkan på förändring 
samt språkets betydelse. Weick och Quinn (1999) går in på hur relationer och interaktion mellan 
individer påverkar hur väl en förändring tas emot och tolkas. I vår studie har det därför blivit intressant 
att se hur olika nivåer verkar tillsammans och hur kommunikationen mellan dem påverkar hur utfallet 
av förändringen kommer att bli. Förhoppningen har varit att kunna bidra med kunskap om hur dessa 
skilda beståndsdelar fungerar i relation till varandra och vilken betydelse samspelet har för ett lärande i 
och med ett förändringsarbete.  

Bakgrund 
Studien har gjorts på ett större transportföretag belagt i Sverige där organisationen i samband med 
tydligare krav från arbetslagstiftning genomfört förändringar kring hur de operativa medarbetarna 
söker semester. Med hänsyn till avidentifiering av företaget har vi valt att i studien kalla 
transportföretaget för Organisation T. Organisation T är beläget i en svensk storstad och har verkat 
många år inom transportbranschen, där den svenska verksamheten är en del av ett ursprungligen 
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utländskt moderbolag. Det svenska bolaget har totalt ca 2 000 anställda men där studien endast 
fokuserar på en del av verksamheten. Den valda delen av verksamheten arbetar främst utåt mot 
kunderna på den operativa sidan. Ledningen i studien har tolkats som de främsta beslutsfattarna kring 
förändringen och alltså de som har tagit fram förändringsinitiativet och varit ansvariga för att 
implementera förändringen vidare i organisationen. 

I 4 § av semesterlagen beskrivs det hur varje arbetstagare har rätt till 25 dagars semester per år. Enligt 
12§ har arbetstagaren rätt till en sammanhängande semesterledighet på minst 4 veckor, eller 20 
arbetsdagar. Semesterledigheten bör vara förlagd under perioden juni-augusti om inget annat avtalats 
exempelvis via kollektivavtal eller om verksamheten är sådan att det inte är möjligt att förlägga ut all 
personals semester under denna period. Vidare gäller 18§; en arbetstagare har rätt att spara 
överskjutande semesterdagar från dessa 20 dagar som de kan spara i upp till 5 år (SFS 1977:480). Det 
är främst dessa delar i semesterlagstiftningen som blivit aktuella för studien då ledningen ansett att det 
tidigare arbetet med att förlägga ut semester inte lyckats säkerställa att lagen efterföljts. 

Förändringen som har undersökts på Organisation T har berört över 1 000 operativa medarbetare var 
att de nu behövt ansöka om semester även för höstperioden. Tidigare hade medarbetarna endast behövt 
ansöka för sommar- och vinterperioden. Innan förändringen infördes hade det inte kommunicerats och 
uppmanats att medarbetare även borde söka för höstperioden då Organisation T vanligtvis inte har 
underskott på personal under denna period och det brukar vara möjligt att få kortare semester beviljat 
genom att söka via ett schemaverktyg två veckor i förväg. Det innebär i praktiken att medarbetarna 
numera i sökningsverktyget, med sista ansökningsdatum 28 februari, måste ha meddelat när de ska ta 
semester för perioden juni-januari. Vidare har en ruta tillkommit där medarbetarna fått skriva in hur 
många av sina semesterdagar, utöver de 20 som ska tas ut, som de avsett spara till kommande år. 
Tidigare har medarbetarna, så länge de sökt de obligatoriska 20 semesterdagarna fått kvarstående 
semesterdagar sparade automatiskt till kommande år om utrymme funnits i semesterbanken alternativt 
haft möjligheten att ta ut dessa dagar senare under året. Organisation T har således behövt arbeta med 
att kommunicera och motivera varför denna justering införts vilket även utgjort en intressant del i hur 
lärandet främjats under förändringens gång. Det har därför blivit intressant att se hur medarbetare lärt 
sig de nya rutinerna utifrån vad ledning och mellanchefer förmedlat. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien har varit att undersöka hur en förändring förmedlas och motiveras genom olika 
nivåer av hierarki (ledning, mellanchefer och medarbetare) i en organisation samt hur medarbetare lär 
sig att hantera förändring. Detta har gjorts genom att använda ett transportföretag som exempel där de 
implementerat förändringar i hur medarbetarna ansökt om semester. 

 Frågeställningarna har därför lytt som följande; 

• Hur motiverar ledningen förändringen i semesteransökan? 

• Hur tolkar och förmedlar mellancheferna förändringen i semesteransökan? 

• Vilken form av meningsskapande och lärande sker hos medarbetarna i och med förändringen i 
semesteransökan? 
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Tidigare forskning 
Vid sökning av tidigare forskning användes plattformen SUB – EBSCO där en inledande generell 
sökning gjordes där sökorden som användes var organizational change där några av artiklarna 
hittades. För att vidare rikta in oss på meningsskapande och meningsgivande gjordes ytterligare en 
sökning där vi vidare begränsade sökningen med sökorden leadership AND sensemaking. Här hittades 
ytterligare artiklar med ett större fokus kring just meningsskapande och meningsgivande. Slutligen 
avgränsades sökningen ytterligare för att undersöka hur forskningsfältet behandlat motstånd kring 
förändring. I denna avgränsning användes sökorden successful organizational change AND 
management support AND resistance to change. Vid sökningen av samtliga artiklar har det varit 
viktigt för oss att endast se till studier som är peer reviewed och academic journals då detta innebär att 
artiklarna har kvalitetsgranskats och motsvarar objektiv forskning.  

Kommunikation mellan nivåer i en organisation 
När forskare i tidigare studier undersökt förändringsarbete i organisationer har en brist på 
kommunikation mellan nivåerna haft en betydande roll vid en misslyckad förändring. Några vanliga 
konsekvenser av bristande kommunikation har varit att ledning och medarbetare inte haft samma syn 
på det förväntade utfallet vilket lett till att förändringen möts av motstånd av medarbetarna. 
Kommunikation som en faktor inom förändring tas bland annat upp av McClellan (2011) som 
genomförde en sex månaders lång fallstudie på en skola i USA med intervju som metod. Det 
huvudsakliga syftet med studien var att undersöka hur tidigare uppfattningar av organisationen och 
gemensamma diskurser påverkar utfallet av ett förändringsarbete. Av studien framkommer att de 
konflikter som uppstår mellan ledning, skolpersonal och representanter från kommunen, till största del 
kretsar kring hur medarbetarna uppfattar skolan och dess arbete. McClellan (2011) menar bland annat 
att ledningen måste lyfta de tidigare förgivettagna förståelserna kring organisationen för att kunna 
förändra dessa och skapa ny mening kring en förändring. För att lyckas med detta menar McClellan 
(2011) vidare att kommunikationen får en central roll då det krävs en kommunikativ process som 
uppmanar till förändring samtidigt som den bemöter de individer som ifrågasätter förändring. 

Kommunikation tas även upp av Kraft, Sparr och Peus (2016) där en kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer användes för att jämföra organisationer och branscher. Studien visar på 
att många medarbetare bar en oro för en osäker framtid i organisationen där ledarnas uppgift vid ett 
förändringsarbete blir att adressera denna oro. De ledare som intervjuades uttryckte att det var viktigt 
att de förstod var oron kom ifrån genom att lyssna på medarbetares åsikter kring förändringen. Kraft et 
al. (2016) menar att för att lyckas med att hantera oro behöver ledare vara tillgängliga för 
medarbetarna, både formellt och informellt för att dessa ska kunna få utrymme att uttrycka sin oro för 
den egna rollen i organisationen. Kraft et al. (2016) menar vidare att ledningens kommunikation måste 
inbegripa deltagande i diskussioner för att möta medarbetarnas osäkerhet. Detta för att, tillsammans 
med medarbetarna, tolka förändringen och på så sätt skapa ett förtroende och ett fördelaktigt 
meningsskapande kring ett förändringsarbete. Vidare lyfts kommunikation av Tanner och Otto (2016) 
som undersökte hur väletablerade kommunikationsformer spelar in i medarbetarnas vilja att ta till sig 
en organisationsförändring. Med kommunikationsformer fokuserades personalmöten och den beröm 
som medarbetarna får av chefer. Forskarna använde sig av en kvantitativ ansats genom enkäter med 
119 medarbetare som respondenter i åtta olika organisationer som alla erfarit en 
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organisationsförändring och haft längre arbetslivserfarenheter då de därmed sågs ha väletablerade 
arbetssätt. Studien visar att den utsträckning som cheferna stödjer sina medarbetare har en stark 
koppling till hur pass bra medarbetarna tog till sig organisationsförändringen. Det blev därmed tydligt 
hur deras närmaste överordnade var viktiga under organisationsförändringen då den utsträckning som 
kommunikation förekom hade positiv inverkan på medarbetarnas generella nöjdhet med 
organisationsförändringen. Således belyser Tanner och Otto (2016) att en bristfällig kommunikation 
mellan chef och medarbetare föranleder större missnöje hos medarbetare samt att kommunikationen är 
viktig för att bemöta motstånd från medarbetarna. Även Buick, Blackman och Johnson (2018) lyfter 
kommunikationen mellan nivåer, specifikt mellanchefers roll och förutsättningar vid ett 
förändringsarbete. Studien antog en kvalitativ ansats där intervjuer genomfördes med mellanchefers 
överordnade och mellanchefer för att samla in så innehållsrik empiri som möjligt. Buick et. al. (2018) 
kommer fram till att mellanchefer spelar en viktig roll i att minska motståndet hos medarbetare. 
Däremot är förutsättningen för ett minskat motstånd hos medarbetare en god kommunikation med 
tydlig information kring förändringsarbetet samt stöd från deras överordnade.  

Organisationsuppfattningens betydelse vid ett 
förändringsarbete 
En faktor som har påverkat huruvida ett förändringsarbete möts av motstånd eller inte har återkommit 
i den tidigare forskningen, nämligen hur individen uppfattar sin roll gentemot organisationen. Detta tas 
bland annat upp av Will och Pies (2018) som, genom en litteraturstudie, fokuserade på att försöka ge 
en förklaring till varför motgångar sker vid en förändring och hur organisationen kan undvika dem. 
Will och Pies (2018) menar att en win-win situation är det ultimata utfallet där alla parter ser på 
förändringen som gynnsam. Vid en win-win situation läggs det stor vikt vid att parterna uppfattar 
förändringen som en likvärdig förbättring av arbetet där organisationsmedlemmarna inte behöver offra 
sina egna intressen för att andras intressen ska gynnas. För att kunna uppnå denna syn behöver 
ledningen motivera förändringen på ett sätt som styr in medarbetarnas förväntningar i linje med 
ledningens vision. Här menar Will och Pies (2018) att det även är viktigt för ledningen att ta hänsyn 
till att det kan uppstå både positiva och negativa känslor i och med en förändring och att dessa måste 
bemötas för att ge ett positivt utfall av förändringsarbetet. Även McClellan (2011) betonar hur 
uppfattningen kring en organisation kan komma att påverka utfallet av ett förändringsarbete. Han 
menar att de diskurser som finns i en organisation kommer att påverka medlemmarnas perspektiv och 
uppfattningar kring förändring. I resultatet av sin studie på en högskola visar han att det finns en 
konflikt i hur de olika parterna uppfattar skolan och där en hållbarhetsdiskurs hindrade arbetet med 
förändringen. Problematiken kretsade främst kring att ledningen inte hade tagit hänsyn till de 
existerande diskurserna när de inledde förändringsarbetet vilket påverkade hur dessa förmedlade ut det 
önskade tankesättet i organisationen och dess medlemmar. McClellan (2011) menar därför att 
förändring är beroende av att ledningen utmanar de förgivettagna uppfattningarna för att kunna införa 
det önskade beteendet och tankesättet. Vikten av att skapa sig en korrekt bild av organisationen tas 
även upp av Kraft et al. (2016) som undersökte de krav som medarbetare har i sitt meningsskapande 
vid en förändring och hur ledare genom sitt meningsgivande kan svara på dessa. Kraft et al. (2016) 
menar att meningsgivande sker som en process i vilken medarbetares sätt att tänka och förhålla sig till 
organisationen förändras när förutsättningar ändras. Studien har genomförts genom ett flertal 
organisationer inom olika branscher där det visats hur medarbetare, vid ett förändringsarbete, påbörjar 
en process där de överväger för- och nackdelar med förändringen och där ledarna behöver samla in 
information om medarbetarnas erfarenheter, åsikter och idéer kring förändringen. För att få ett positivt 
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utfall av ett förändringsinitiativ behöver alltså ledare vara medvetna om organisationens kultur och 
miljö och ständigt utvärdera deras egna tolkningar och meningsskapande utifrån den kommunikation 
som förs med medarbetarna.  

Sammanfattning av tidigare forskning 
I den tidigare forskningen har vi sett att bland annat rollen av god kommunikation mellan nivåer vid 
förändringsarbeten påverkar utfallet positivt. Genom att ledning ger stöd till mellanchefer kan de 
vända motstånd och oro från medarbetare till en samsyn kring förändringen genom leden. Samtidigt 
har forskningen visat hur medlemmarnas organisationsuppfattningar är starkt kopplade till 
förändringens utfall där vikten av att ledningen skapar sig en verklighetsförankrad bild av 
organisationen har understrukits. 

Begränsningarna för den tidigare forskningen har först rört att majoriteten av den genomförts i 
utländska kontexter och olika typer av branscher. Sedan har det handlat om att ledningen och 
mellanchefers roll vid ett förändringsarbete inte lyfts tillräckligt där fokus istället läggs på 
medarbetarna och deras motstånd som förklaring till en förändrings misslyckande. Gemensamt för de 
studier som tagits upp är förslaget att framtida forskare även bör undersöka ledningen och 
mellanchefers meningsgivande roller. Detta genom att lägga ett större fokus på mellanchefers 
meningsskapande roll och de förutsättningar som dem får från deras överordnade. I den tidigare 
forskningen har även exempel där framtida studier bör undersöka hur kommunikationen borde se ut 
för att möjliggöra ett positivt meningsskapande tagits upp. Den framtida forskningen bör även se till 
det praktiska förändringsarbetet då det kan skilja sig mellan organisationer och förändringar. 

Då forskningen både geografiskt och branschmässigt sett varit väldigt spridd kan vår studie bidra till 
att skapa en bild av hur förändring kan ses utifrån en svensk kontext inom transportbranschen. Detta 
kan hjälpa till att bredda bilden av förändring där jämförelser kan göras mellan olika kontexter för att 
se hur olika typer av organisationer och dess medlemmar reagerar på ett förändringsarbete. En del 
kunskapsluckor har identifierats i den tidigare forskningen där den ofta tenderat att se på 
meningsskapande och meningsgivande som fenomen men inte hur det praktiskt kommit till uttryck i 
de olika stadierna vid en förändring. Mot bakgrund av detta är det just de praktiska aspekterna av 
meningsskapande och meningsgivande som vår studie fokuserat på. En annan kunskapslucka som 
identifierats har berört kommunikationen mellan under- och överordnade och dess betydelse för 
implementering av en organisationsförändring. I den tidigare forskningen har denna aspekt undersökts 
i specifika kontexter men där det även behövs ytterligare studier från andra typer av organisationer och 
förändringsarbeten. Således har vår studie avsett att bidra till en vidare förståelse för hur 
kommunikationen mellan under- och överordnade påverkar utfallet av förändring genom att vi 
undersökt de olika nivåerna som förändringen går igenom i en annan kontext än vad som tidigare 
studerats. I studien har det framförallt fokuserats på de olika nivåernas meningsskapande roller där 
kommunikationen mellan nivåerna varit intressant att titta på i och med de processer kring 
meningsskapande och meningsgivande som sker vid en förändring. 
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Teoretiska ramar 

Organiseringsperspektivet 
Ett organiseringsperspektiv på förändring kan många gånger förklara mer ingående på vilket sätt en 
organisation förändras och varför en förändring kan få ett visst utfall. Här är det handlingar och beslut 
i organisationen som styr huruvida en förändring blir lyckad eller inte. Weick och Quinn (1999) menar 
att en organisationsförändring ofta sker i relation till någon form av misslyckande där förändringen 
används som ett sätt att råda bot på misslyckandet. De utgår ifrån Lewins (1951) trestegsmodell om 
unfreeze-change-refreeze där ledningen först måste luckra upp rådande strukturer för att kunna införa 
den önskade förändringen för att senare lyckas fästa önskade strukturer. Enligt modellen har 
förändring i organisationer setts som att gå från ett fast stadie till ett annat men Weick och Quinn 
(1999) menar att förändring snarare bör ses som ändlösa cykler där tidigare erfarenheter i 
organisationer kommer att påverka framtida initiativ. De presenterar således en annan trestegsmodell 
för förändring som de kallar för freeze-rebalance-unfreeze där det första steget handlar om att ledning 
stannar upp för att fånga organisationers kulturer och strukturer. När bilden av organisationen skapats 
blir nästa steg att förändra det som redan sker i hopp om att detta slutligen möjliggör ett fortsatt 
lärande men i den riktning som ledningen föredrar. För att kunna göra en inledande identifiering som 
krävs för ett lyckat förändringsarbete måste ledning ha kunskap om hur medarbetare samspelar och 
interagerar med varandra (Weick & Quinn, 1999). Larsson och Löwstedt (2014) menar dock att 
svårigheterna i ovanstående tankesätt är att medarbetare utifrån deras relationer och interaktioner i 
organisationer alltid kommer att tolka förändringsinitiativen på olika sätt i praktiken. För ledning 
ligger utmaningen i att få en samsyn genom organisationer kring vad de vill uppnå med 
förändringsinitiativen. Av dessa anledningar har därför meningsskapande och meningsgivande fått 
centrala delar för att utfallet av förändringsinitiativet ska bli framgångsrikt.  

Meningsskapande och meningsgivande 

Förändring ses av Gioia och Chittipeddi (1991) som ett sätt att försöka ändra medlemmars beteende 
och tankesätt till det som ledare önskar. Ledning i organisationer har ofta setts som de högst ansvariga 
för att uppnå denna typ av beteendeförändring vilket gör att de spelar en central roll i medlemmars 
meningsskapande kring organisation och förändring. Meningsskapandet vid en förändring beskriver en 
process där ledare får sig en bild av organisationers miljöer för att sedan kunna definiera hur de önskar 
att dem såg ut. Gioia och Chittipeddi (1991) menar vidare att meningsskapande även sker hos 
medlemmar då de ständigt ifrågasätter sin roll gentemot organisationer och hur förändringar kommer 
att påverka dem. Förändringars utfall är således beroende av hur medlemmar tolkar och upplever dem.  

Då Gioia och Chittipeddi (1991) beskriver meningsskapande som en process där individer skapar sig 
mening med en förändring, är meningsgivandet således en process i vilken ledare kommunicerar att de 
gamla tänkesätten inte längre är aktuella och presenterar istället hur önskade organisationsmiljöer ska 
se ut. Meningsgivande processer innebär att ledare försöker ge medarbetare mening kring nya 
definitioner av organisationen. Mening skapas alltså genom att ledare får en sådan syn på förändring 
som gör de rimliga att ta in, förstå och slutligen genomföra. Gioia och Chittipeddi (1991) menar dock 
att det endast kan göras när ledare själv skapat sig en förståelse kring organisationen och det önskade 
utfallet då det är en grundläggande förutsättning för att vidare kunna ge mening åt andra. 
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Meningsskapandets beståndsdelar 

För att reda ut begreppet meningsskapande lyfts dess beståndsdelar utifrån Weick (1995, refererad i 
Hellgren & Löwstedt, 1997) som bland andra är identitet och ledtrådar. Identitet lyfts som en 
beståndsdel av meningsskapande då individer tillskriver mening till skeenden i sin miljö utifrån sin 
självsyn. Vad gäller organisationer präglas de också av en identitet, nämligen det som ofta benämns 
som företagskultur. Hellgren och Löwstedt (1997) menar att individer utgår ifrån 
organisationsidentiteten när de söker efter meningsfulla mönster i de förändringar som tar vid. 
Ledtrådar förklaras också som en beståndsdel vilket individer igenom skapar mening kring skeenden i 
organisationer. Detta görs genom att fånga upp ledtrådar som ges kring skeendena och placera in dessa 
i passande kontexter för att skapa mening genom att se helheter. Således menas att individer skapar en 
röd tråd åt förändringar även om den inte skapats av meningsgivare. 

Språkets betydelse 

Hellgren och Löwstedt (1997) menar att språket har en stor betydelse för hur meningsskapandet 
kommer att ske i och med att det som står i en text endast utgör en del av det budskap som slutligen 
kommer att nå mottagaren. Med detta menar de att mottagaren utgör den andra delen då denne själv 
tyder och tolkar budskapet i texten. De menar att en skribent, med hjälp av språket, kan styra 
mottagarna i en viss riktning och förändra deras tankesätt och beteende Språket ses både som det rent 
grammatiska där mottagarens kunskaper avgör hur budskapet tas emot och på vilket sätt den 
formulerats för mottagaren. Om exempelvis fackliga termer som mottagaren inte är van vid används 
riskerar budskapet att inte nå fram. Hellgren och Löwstedt (1997) menar att det är viktigt att poängtera 
att även om man pratar om och beskriver något som förändrat inom en organisation så behöver det inte 
innebära att det skett en beteendeförändring hos mottagaren. I en och samma organisation kan det 
finnas olika typer av språk som används och budskapet behöver därför anpassas till dessa språkliga 
variationer. Hellgren och Löwstedt (1997) menar vidare att det är språket som styr hur förändringar 
kommer att tolkas och uppfattas samt de eventuella problem som förändringen innefattar. Språkets 
betydelse för hur budskap kommer att tolkas innebär således att meningsskapandet hos medlemmarna 
sker i en ständig förändrande process. 

Löst sammansatta system 

Weick (1976, refererad i Larsson & Löwstedt, 2014) presenterar begreppet löst sammansatta system 
inom ett organiseringsperspektiv mot bakgrund av att organisationers olika led/delar ofta ses som väl 
sammansatta och enade. Larsson och Löwstedt (2014) menar att systemen kan liknas vid de olika 
verksamheterna inom ett företag, exempelvis produktion/operativ- och planeringsavdelning. Larsson 
och Löwstedt (2014) visar på att det finns ett glapp mellan organisationers sätt att beskriva sitt arbete 
och hur de faktiskt arbetar samt att de olika delar som organisationer består av är löst kopplade till 
varandra. Det innebär således att det finns ett glapp i kommunikationen och en obenägenhet att ta till 
sig förändringar emellan de olika delarna. Det leder till svårigheter i att förankra en förändring genom 
hela organisationen. Det medför däremot att organisationer lättare kan hantera diverse krav emellan 
leden/delarna och att en störning i ett led inte påverkar andra leder i samma utsträckning. 

Organisationslärande 
Swieringa och Wierdsma (1992, refererad i Granberg & Ohlsson, 2014) ger en förklaring till 
organisationslärande där de menar att individer och grupper påverkar det organisatoriska 
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handlingssättet så att organisationer lär sig. Med det organisatoriska handlingssättet avses 
gemensamma inslag och mönster. Mot bakgrund av Swieringa och Wierdsmas (1992) förståelse av 
organisationslärande framställs utifrån Pedler, Burgoyne och Boydell (1996, refererad i Granberg & 
Ohlsson, 2014) en definition av en lärande organisation som en plats där lärandet främjas och stöds. 

Vidare beskrivs lärande av Wallo (2014) som ett mångfacetterat begrepp som kan ha olika fokus och 
därmed många olika definitioner. De olika ingångarna beror i synnerhet på de perspektiv som dessa 
utgår ifrån. Det går dock att få syn på definitionernas mönster, nämligen att lärande skett när 
organisationen/gruppen/individen gått igenom till viss del varaktiga förändringar. Förändringarna kan 
ses med utgångspunkt i sociala eller kognitiva processer, däremot står interaktionen med miljön i 
centrum för lärandedefinitionerna. Lärandet går också att beskriva utifrån det Argyris och Schön 
(1978, refererad i Granberg & Ohlsson, 2014) nämner som single- och double-loop lärande. Single-
loop lärandet förklaras som ett mer lösningsfokuserat lärande där förändring förvisso sker men där 
underliggande föreställningar och värderingar som är dominerande i exempelvis en organisation inte 
utmanas. Där dessa utmanas blir ett double-loop lärande aktuellt där berörda angriper framtiden 
genom ett annorlunda och mer granskande infallsvinkel. Double-loop inbegriper således ett lärande 
där problemen inte bara löses i stunden (single-loop) utan uppkomsten till problemen granskas för att 
mer ingående förstå varför för att sedan lösa grundproblematiken. Det presenteras även att ett double-
loop lärande förutsätter en reflektion-över-handlingen vilket innebär att den/de som lär måste ta några 
steg tillbaka för att förstå vad som hänt och för att få en överblick över det som tas för givet 
(Molander, 1993, refererad i Granberg & Ohlsson, 2014). Reflektion-i-handling innebär således den 
reflektion som händer i stunden vilket förvisso utvecklar den/de som lär men som inte intränger 
individen i samma utsträckning (Schön, 1972, refererad i Granberg & Ohlsson, 2014).  
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Metod 

Redogörelse av delat författarskap 
I arbetet med uppsatsen har vi varit noga med att i huvudsak sitta tillsammans för att skriva fram 
texten, exempelvis vårt tillvägagångssätt och diskussion. Under insamlingen av empiri var båda 
närvarande vid alla intervjuer förutom en och vi delade båda på genomförandet av intervjuerna så att 
vi höll i lika många intervjuer samt att vi delade upp arbetet med transkriberingarna så att vi 
transkriberade lika mycket var. I sektionen för resultat och analys delade vi även upp arbetet så att vi 
fick ansvar över två teman var. Vi satt därefter tillsammans och gick igenom materialet för att kunna 
skriva vår diskussion. Vi läste vid dessa tillfällen igenom vad den andre hade skrivit för att få en 
sammanhängande text och innehåll. 

Metodansats och design 
Vi har utgått ifrån fenomenologi i vår studie vilket förklaras av Kvale och Brinkmann (2014) som en 
vetenskaplig teori som försöker tyda sociala fenomen med utgångspunkt i människors olika narrativ 
och tolkningar av verkligheten. Fenomenologi som ingång har varit i centrum för vår studie i och med 
att vi velat studera ett socialt fenomen (organisationsförändring) i det sammanhang som den består i, 
alltså i medarbetares, mellanchefers och lednings praktik. För att kunna studera de berördas 
uppfattningar av förändringen i hur de sökt semester har vi hört deras beskrivningar och uppfattningar 
av förändringsförloppet. Det utgår ifrån det Kvale och Brinkmann (2014) lyfter kring att studera 
människors tillvaro och att deras föreställningar av det studerade är viktigt. 

Studien har undersökt förändringsarbete i en specifik kontext där syftet har varit att ta del av 
medarbetarnas upplevelser och erfarenheter i deras arbete. För att få fram information har vi 
genomfört en intervjustudie för det valda fallet. Att använda sig av en kvalitativ forskningsintervju 
som metod menar Kvale och Brinkmann (2014) är ett sätt för forskaren att tillsammans med 
intervjupersonen producera kunskap. Här bygger kvalitén av studien på forskarens kunskaper och 
färdigheter för att genomföra bland annat intervjuer. Resultatens generaliserbarhet kan här ses mot 
bakgrund av det Bryman (2011) beskriver som en fallstudie. Han menar att då organisationen, eller 
fallet, är så pass specifikt för dess bransch, kan en djupare studie ge svar på frågor som hur och varför 
kontexten ser ut som den gör. Då vi använt oss av en intervjustudie har vi således möjliggjort en 
djupare förståelse för det meningsskapande som skett i och med ett förändringsinitiativ. Med detta sagt 
har det inneburit att slutsatserna som dragits med hjälp av en kvalitativ studie vid ett specifikt fall 
snarare blivit branschspecifika än generaliserbara för andra branscher, i studiens fall 
transportbranschen. Då företag inom transport har liknande kollektivavtal kan resultatet för den valda 
organisationen även relateras till andra organisationer inom transportbranschen men på ett mer 
generellt plan.  

Insamlingsmetod 
Insamlingen av empiri genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med respondenter från 
ledning, operativa mellanchefer och operativa medarbetare där en intervjuguide utformades för varje 
nivå. Alla intervjuer förutom en medarbetarintervju spelades in via en ljudupptagningsenhet. Vid 
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intervjun med den medarbetare som inte ville bli inspelad fördes istället anteckningar. 
Intervjuguidernas ingång baserades på öppna frågor för att undvika ledande och slutna frågor som 
skulle gett upphov till bristande svar. Bristande svar skulle i sin tur leda till att kunskapen inte kunde 
användas på samma grunder vilket skulle göra den obrukbar. Att vi har varit noggranna med att 
använda oss av öppna frågor kan kopplas till det Kvale och Brinkmann (2014) lyfter runt fällor med 
vissa frågetyper. 

Intervjuernas längd varierade mellan nivåerna där de med ledningen varade i ungefär en timme, för 
mellancheferna varade de i ungefär 45 minuter och för medarbetarna ungefär 25 minuter. Vi närvarade 
båda på intervjuerna (förutom en) och turades om att hålla i de för att genomföra lika många 
intervjuer. Däremot utgick vi från etiska krav om tidigare anknytning till vissa av intervjupersonerna 
och delade upp intervjuerna för att undvika att låta denna anknytning påverka svaren. Strategin har 
tagits upp mer ingående i avsnittet etiska överväganden. Intervjuerna genomfördes på respektive 
respondents arbetsplats där vi antingen satt inne på deras kontor, i ett mötesrum, eller för 
medarbetarna, ute i verksamheten under deras arbetspass. Intervjuplatserna valdes då det var lättast för 
intervjupersonerna att anpassa sitt dagliga arbete och kunna delta i studien. Vi fick även tillgång till 
den information som skickades ut till medarbetare och mellanchefer via deras intranät. Informationen 
bestod av en artikel kring förändringen om hur medarbetarna sökte semester och de kommentarer som 
medarbetarna skrev i respons till den information de tagit del av. 

Urval 
Valet av fall gjordes via vad Bryman (2011) kallar för ett bekvämlighetsurval där organisationen 
valdes då den var lättast tillgänglig för studien i och med att en av oss har en tidigare anknytning till 
den. Därmed fick vi vår access till Organisation T genom ledningen vilket har problematiserats i 
avsnittet övriga etiska överväganden. 

På Organisation T finns det både en tjänstemannasida och en operativ sida där förändringen kring 
semesteransökan endast blivit aktuell för den operativa sidan. I den ingår runt 1 000 personer från 
ledning-, mellanchef- och medarbetarnivå vilket har utgjort populationen för studien. I och med att 
studien har varit så begränsad vad gäller resurser för genomförandet har endast ett mindre antal 
personer valts ut i enlighet med det Bryman (2011) menar är möjligt för att fortfarande få användbara 
resultat och slutsatser. För studien har detta inneburit att vi kunnat genomföra åtta intervjuer; två med 
ledning, två med mellanchefer och fyra med medarbetare. De begränsade resurserna har även inneburit 
att ett fullständigt sannolikhetsurval inte varit möjligt i den mån vi önskat utan har gjorts via olika 
typer av urvalsprocesser. För ledningen har ett bekvämlighetsurval gjorts i och med att de personer 
som arbetar på denna nivå inom den undersökta förändringen varit lättast tillgängliga för studien. 
Ledningen har i vårt fall bestått av 14 personer med ansvar över diverse avdelningar i Organisation T 
där vi kommit i kontakt med två personer som blivit deltagare för studien. 

Ser vi vidare till de mellanchefer som ingått i studien, har dessa delvis valts utifrån det Bryman (2011) 
benämner som ett målinriktat urval som innebär att personer väljs med utgångspunkt i att kunna ge 
svar på det forskaren ämnar undersöka. Ett målinriktat urval har därför blivit aktuellt då målet varit att 
få med mellanchefer med en koppling till ledningen och förändringsarbetet. För att mer specifikt välja 
ut vilka mellanchefer som skulle delta i studien användes det Bryman (2011) benämner som ett 
obundet slumpmässigt urval då varje medlem i populationen får en chans att vara med. Detta gjordes 
genom att varje person ur populationen fick ett nummer som sedan slumpmässigt valdes ut och 
personerna fick förfrågan om att delta. När urvalet gjordes sågs populationen som alla mellanchefer 
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med en koppling till förändringsarbetet i organisationen vilket bestod av 33 mellanchefer. Då vi 
omfattats av en tidsbrist har vi endast haft möjlighet att intervjua två mellanchefer. Den access som 
följde av ledningen ledde till en lista med tillgängliga mellanchefer. De valda mellancheferna fick 
själva välja om de skulle delta eller inte och om en mellanchef skulle tacka nej skulle ett nytt 
slumpmässigt urval göras för att generera en ny mellanchef. I vår urvalsprocess behövdes inte ett nytt 
urval genomföras då samtliga intervjupersoner tackade direkt ja. Ser vi till de operativa medarbetarna 
använde vi oss även här av ett målinriktat urval i och med att det är så många medarbetare som ingår i 
den operativa sidan av organisationen. Vi valde medarbetare från de grupper som de operativa 
mellancheferna har ansvar över. Detta gjordes för att kunna jämföra svaren på upplevelsen om 
förändringen mellan operativa mellanchefer och medarbetare. Medarbetarna valdes därefter utifrån 
principerna för ett obundet slumpmässigt urval för att minska risken av ett ännu mer styrt urval. 
Intervjuer genomfördes sedan med två medarbetare underställda respektive mellanchef, totalt fyra 
medarbetare. 

Intervjupersonerna bestod till stor del av män där det endast var en kvinna som deltog. Åldersspannet 
var 30–55 år och respondenternas antal arbetade år på företaget varierade från två år upp till 20 år. 
Majoriteten av intervjupersonerna hade dock arbetat på företaget under en längre tid, upp emot tio år. 
Majoriteten av respondenterna har också familj utomlands samt tenderar att ofta besöka andra länder 
vilket gjorde att urvalet genererade en representativ grupp även för den totala populationen utifrån den 
information som gavs från ledningen om den. 

Dataanalys 
Ljudmaterialet från intervjuerna transkriberades ordagrant där vi sedan, utifrån vårt ursprungliga syfte, 
tematiserade och kodade. Vi läste tillsammans igenom samtliga transkriberingar och skapade 
gemensamma teman för samtliga nivåer. Våra teman utgick ifrån våra frågeställningar och vi kodade 
sedan utefter dessa. Detta gjordes för att lättare kunna jämföra resultaten mellan nivåerna utifrån våra 
frågeställningar. Koderna färgmarkerades utifrån dessa teman i texten och samlades i ett Excel-
dokument för att förenkla framställningen av resultatet och vidare analysen. 
Genom att tematisera resultatet kunde vi mer ingående se vilka faktorer som påverkade medarbetarnas 
upplevelser av förändringsarbete. Frågeställningarna baserades på teorier från Larsson och Löwstedt 
(2014), Gioia och Chittipeddi (1991), Weick och Quinn (1999) och Granberg och Ohlsson (2014) 
kring ämnet organisationsförändring där meningsskapande, meningsgivande och lärande i 
organisationer är några teorier inom ämnet. Att frågeställningarna baserades på teorier innebar att 
tematiseringen, kodningen och analysen gjordes deduktivt. Frågeställningarna i vår studie och de 
existerande teorierna kring förändringsarbete utgjorde således en ram för kodning och tematisering av 
materialet från intervjuerna kopplat till Braun och Clarkes (2008) deduktiva tematiska analys. Studien 
har haft vad Braun och Clarke (2008) benämner som ett “top-down” perspektiv i och med att analysen 
har utgått ifrån ovan nämnda teorier istället för att låta empirin generera teorier. Vidare har vi tagit 
stöd av Rennstam och Wästerfors (2015) modell för analysarbete, nämligen sortera, reducera och 
argumentera. De menar att det första steget, sortera, innebär att forskaren överblickar empirin och 
försöker få syn på diverse teman. Reducera innebär att forskaren filtrerar ut det som inte är relevant i 
materialet för studien för att lättare kunna handskas med det. Sist syftar argumentera till att framställa 
poängen och övertyga med grund i empirin genom att föra samman den med en teoretisk referensram. 
Rennstam och Wästerfors (2015) tar även upp ett förslag på hur argumentationen kan ske som vi 
använt i vårt analysarbete, nämligen metoden excerpt-commentary units som består av att citera, 
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kommentera och tolka materialet. I analysen har vi utgått ifrån detta genom att vi först framställt ett 
argument baserat på vår frågeställning och sedan presenterat den del av materialet som ligger till grund 
för vår argumentation. Slutligen har vi använt oss av den valda delen för att visa en analytisk poäng. 

Etiska överväganden 

Informationskravet 

Deltagarna i en studie har rätt att få veta dess syfte och allmänna upplägg samt om deras deltagande 
för med sig några risker innan de väljer att medverka. Här ingår även information om vilka moment 
deltagarna kommer att delta i under studiens gång. Även om det inte är möjligt att ge fullständig 
information om studien som kan riskera att påverka deltagarnas svar, är det viktigt att det ges en 
tillräckligt bra grund för att kunna fatta beslut om vad deras deltagande innebär (Bryman 2011). För 
vår studie har det inneburit att deltagarna informerats om syftet med studien, vilka som tagit del av 
resultatet och hur upplägget för studien sett ut. 

Samtyckeskravet 

Informationskravet är en del av samtyckeskravet på så sätt att deltagarnas fria medverkan är beroende 
av den typ av information de får. Deltagarnas medverkan ska ske frivilligt och de ska få information 
om att de har rätt att när som helst dra sig ur och att deras tidigare medverkan ska förbises från den 
slutgiltiga rapporten (Bryman, 2011). Kravet på samtycke påverkas även av den nya lagstiftningen 
kring GDPR (Datainspektionen, 2019) då samtycket måste vara skriftligt samt att deltagaren har 
möjligheten att kontakta de som utför studien samt Dataskyddsinspektionen om de vill dra tillbaka sin 
medverkan. För vår studie har detta följts genom att deltagarna först informerats om vad deras 
deltagande har inneburit för studien samt hur den skulle se ut. I samband med intervjun har deltagaren 
först fått läsa igenom ett samtyckesavtal innan intervjun påbörjats där hen sedan fått skriva under och 
därmed gett sitt godkännande att delta. I samtyckesavtalet belystes ytterligare hur det insamlade 
materialet förvarats och använts samt vad deltagandet skulle innebära och slutligen våra 
kontaktuppgifter vid eventuella frågor och funderingar (se bilaga). Intervjupersonerna fick sedan en 
kopia av avtalet för att ytterligare förtydliga att ett samarbete hade inletts samt att de fick med sig 
ovanstående information efter att intervjun avslutats. Då deltagarnas medverkande varit fullständigt 
frivilligt och utan uppmaning av sin närmsta chef har de risker med detta typ av samtycke inte varit 
aktuella, nämligen att forskarens avsikter misstänkliggörs. Risken har även tagits upp i avsnittet kring 
etiska överväganden. 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om deltagarna måste förvaras oåtkomligt för obehöriga och användas på ett sätt som gör att 
materialet inte kan spåras till deltagaren. Deltagarna har därför rätten att förbli anonyma då deras 
medverkan kan innebära vissa risker vilket medför att data bör kodas och avidentifieras för att skydda 
deltagarnas identitet (Bryman, 2011). I och med den nya lagstiftningen kring GDPR har kravet kring 
konfidentialitet blivit allt strängare, främst i hur data förvaras (Datainspektionen, 2019). Detta har 
inneburit att de ljudfiler som skapats i och med intervjuerna måste föras över till en säker mapp, som i 
Stockholms Universitets fall blivit i lagringsplattformen Box, där filerna sedan raderas på den 
ursprungliga inspelningsutrustningen. Kravet har inneburit att vi aktivt jobbat med anonymitet genom 
att avidentifiera både deltagarna och organisationen. Avidentifiering förklaras vara en process som 
forskarna igenom bryter kopplingar mellan data och deltagare i framställning av texten 
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(Vetenskapsrådet, 2017). Vi har således avidentifierat deltagarna genom att benämna dem som 
ledning, mellanchefer och medarbetare och organisationen som Organisation T. 

Nyttjandekravet 

Det insamlade materialet ska endast användas för studiens syfte och sedan förstöras så snart det har 
uppfyllt sitt syfte gentemot studien (Bryman, 2011). Nyttjandekravet hör även till ovanstående krav 
om konfidentialitet då materialet ska förstöras när det uppfyllt sitt syfte för studien. Nyttjandekravet 
har inneburit att det material som samlats in under intervjuerna endast använts för det valda 
forskningsområdet och sedan raderats från våra personliga inspelningsenheter så att vi i framtiden inte 
kan nyttja eller råka sprida vidare det. 

Övriga etiska överväganden 

Ett etiskt övervägande som har blivit centralt är våra forskarroller utifrån det Kvale och Brinkmann 
(2014) lyfter runt forskningens oberoende. De förklarar att i och med att kvalitativ forskning bygger på 
ett samspel mellan forskare och det undersökta så riskerar forskaren att överrepresentera resultat som 
denne igenom relaterar till på ett personligt plan. Då en av oss har en närmare anknytning till den 
operativa medarbetarnivån så kan denne tendera att ”go native” som Kvale och Brinkmann (2014) 
beskriver är när undersökarna tillåter respondenternas infallsvinklar styra presentationen av resultatet. 
Att “go native” tenderar även att påverka analysen och att respondenterna löper risk att anpassa sina 
berättelser om det finns en anknytning mellan dem och forskaren. I studien har det inneburit att den av 
oss som har en anknytning till medarbetarnivån i organisationen inte hållit i intervjun med dessa 
personer. Däremot har denne hållit i intervjuer där den anknytningen inte funnits då risken att ”go 
native” minskat. Däremot var den av oss med anknytning närvarande vid samtliga intervjuer vilket kan 
ha påverkat svaren hos de operativa medarbetare som varit medvetna om anknytningen. Det är värt att 
poängtera att den av oss som har denna anknytning inte mött intervjupersonerna tidigare och har inte 
en relation utöver anknytningen till medarbetarnivån.  

Ett annat etiskt övervägande tangerar i att vi genom ledning fått tillträde till organisationen utifrån de 
risker som Bryman (2011) lyfter fram kring detta. Han betonar att forskarens avsikt med studien 
tenderar att misstänkliggöras av intervjupersoner med anledning av tillträdet som har en direkt 
koppling till hur de senare väljer att uttrycka sig (Bryman, 2011). Vårt tillträde har inneburit att vi 
varit extra tydliga med vår avsikt och det vi intresserar oss för, speciellt för medarbetarna för att tona 
ner misstankar. Vi har tryckt på att det medarbetarna uttryckte inte skulle delges deras chefer även om 
studiens avsikt varit att undersöka förändringens leder. Tydliggörandet har gjorts för att som forskare 
motverka att förknippas med det Bryman (2011) kallar för lednings förlängda arm. 

Kvalitetskriterier 
Förutom de etiska krav som ska uppnås vid en kvalitativ studie menar Bryman (2011) att det även 
finns olika kvalitetskriterier som studier bör förhålla sig till. För att resultatet av en kvalitativ studie 
ska anses vara tillförlitligt bör den därför uppnå fyra kriterier som består av trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera.  

Trovärdighet 

Vid kvalitativa studier finns det ofta flera möjliga förklaringar till hur en social verklighet ser ut där 
det är forskarens uppgift att visa så trovärdiga resultat och argument som möjligt för att den ska bli 
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accepterad även av andra personer. För att uppnå kriteriet kring trovärdighet bör forskaren därför se 
till att studien följer de forskningsetiska reglerna samt att forskaren stämmer av resultaten av studien 
med deltagarna för att bekräfta att hen förstått dem rätt (Bryman, 2011). Då studien präglats av 
avidentifiering har vi lagt extra stor vikt vid att följa ovanstående etiska regler för att studiens resultat 
ska kunna bli hållbara. I kontakten med Organisation T har även ett löfte gjorts om att studien i sin 
helhet skulle skickas till deltagarna. 

Överförbarhet 

En vanlig problematik kring kvalitativ forskning är att resultatet är kontextspecifikt då forskare 
tenderar att undersöka en mindre grupp vars upplevelser kopplas till den specifika kontexten. Bryman 
(2011) menar således att forskaren bör se till att fokusera beskrivningarna av datainsamlingen i mer 
generella drag. Detta genom att exempelvis se detaljer kring en kontext som en del av en större kultur 
och sammanhang så att de kan användas för att förklara fenomen även i andra kontexter. Ett stort 
fokus i studien har varit att se resultaten i förhållande till vald teori just för att lyfta de kontextuellt 
bundna detaljerna och berättelserna från det kontextspecifika till den mer generella och teoretiska 
nivån. Med detta fokus har avsikten varit att studiens resultat ska kunna vara överförbara till andra 
organisationer med liknande struktur. 

Pålitlighet 

Med kriteriet pålitlighet menar Bryman (2011) att fokus läggs på forskningsprocessen där studien bör 
innehålla en detaljerad redogörelse av de moment som forskarna genomgått för att nå fram till 
resultaten. Vi har förhållit oss till kriteriet genom att vi genomfört ett utförligt arbete med 
intervjufrågorna i intervjuguiderna (se bilagor) så att dessa verkligen genererat den empiri som 
behövts för att besvara studiens frågeställningar. Bryman (2011) menar att ett sätt för forskarna att 
kontrollera detta kriterium är att låta kollegor granska processen och det redogjorda materialet. 
Kontrollen görs för att sedan kunna göra en bedömning om redogörelsen är tillfredsställande för att 
resultatet och slutsatser ska kunna vara trovärdiga. Genom arbetet med studien har vi kontrollerat 
varandra i kodningen av resultat så att det ska finnas en överensstämmighet i det som framkommit av 
studien. I praktiken har vi diskuterat koderna för att genomgående ha en överblick i processen samt för 
att säkerställa att kodningen och analysen gjorts i enlighet med vårt ursprungliga syfte. 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Bryman (2011) menar att det vid kvalitativ forskning inte går att uppnå fullständig objektivitet men att 
forskaren ändå ska se till att framställningen av resultat och slutsatser inte påverkas av egna 
uppfattningar om fenomenet eller kringliggande teorier. För att kunna säkerställa att studien görs i vad 
Bryman (2011) kallar “god tro” måste forskaren därför vara transparent i hur hen redogör för studien 
och dess metod. Här får även de etiska riktlinjerna en viktig roll då dessa hjälper till att styrka att 
studien genomförts på ett etiskt och korrekt sätt. I vår metodsektion har vi därför varit noggranna med 
att redogöra för hela processen och hur vi har förhållit oss till de etiska riktlinjerna. Vidare har vi även 
hållit oss medvetna om riskerna med att låta vår subjektiva uppfattning färga de slutsatser som dragits 
av studien. Vi har ständigt fört diskussion mellan oss kring hur vi kunnat hålla oss objektiva i vårt 
resultat och våra slutsatser. 
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Ekologisk validitet 

Utöver ovanstående kriterier, tar Bryman (2011) även upp ekologisk validitet som ett sätt att 
kontrollera om datainsamlingstekniken som används kan producera rättvisande resultat för deltagarnas 
vardagliga arbete och miljö. Problematiken tas upp är att resultat ibland tenderar att vara tekniskt och 
teoretiskt valida men att de, i jämförelse med den sociala kontexten, ger en missvisande eller 
otillräcklig bild av individens sociala sammanhang. Bryman (2011) menar att forskningen i så stor 
utsträckning som möjligt ska ske i de naturliga miljöer som individerna befinner sig i för att resultaten 
ska bli så ekologiskt valida som möjligt. Insamlingen av empiri har främst skett på deltagarnas 
arbetsplatser där vi tagit del av den miljö som de befunnit sig i dagligen. Det insamlade materialet har 
således varit nära organisationen och dess medlemmar vilket gjort att svaren blivit mer kontextnära än 
om vi hade skapat en onaturlig situation via exempelvis en enkätundersökning. 
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Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet utifrån de teman som framkom med utgångspunkt i de ursprungliga 
frågeställningarna, i och med att kodning gjordes deduktivt. Under dessa teman har resultatet för de 
olika nivåerna presenterats utifrån; ledning, mellanchef och medarbetare och sedan en analys utifrån 
vårt syfte och de teorier som studien grundar sig i. 

Intervjupersonerna från ledningsnivå kallas här för Ledning A och B. 

Intervjupersonerna från mellanchefsnivå kallas här för Mellanchef A och B. 

Intervjupersonerna från medarbetarnivå kallas här för Medarbetare A, B, C och D. 

Tabell 1. Definition av teman 

Tema/Nivå Ledning Mellanchef Medarbetare 

Argument för förändring Varför förändringen 
behövts göras 

De argument som 
presenterats av 
ledning 

De argument som 
presenterats av 
ledning och 
mellanchef 

Intern 
kommunikation/praktiskt 
arbete 

Kommunikation 
mellan 
ledningsgrupper i 
verksamheten och 
mellanchefer 

Kommunikation med 
ledning och andra 
mellanchefer 

Praktiskt arbete i 
sökningsverktyg och 
dialog kring 
semester med 
mellanchef 

Förmedling av förändring Kommunikation om 
förändring till 
medarbetarna 

Hur informationen 
presenterats för dem 
och hur de 
kommunicerat vidare 
till medarbetare 

Hur informationen 
presenterats för dem 
från ledning och 
mellanchef 

Förändringsuppfattning Hur man tolkat och 
upplevt förändringen 

Hur man tolkat och 
upplevt förändringen 

Hur man tolkat och 
upplevt förändringen 

 

Tabellen ovan synliggör skillnaderna mellan innebörden för de olika nivåerna. Anledningen till varför 
dessa teman har olika innebörd för varje nivå är för att deltagarna har olika roller i organisationen 
vilket gör att förändringen kommer att påverka dem på olika sätt. Intentionen med ovanstående tabell 
är således att underlätta förståelsen för varje tema och nivå. 



18 
 

Tema 1: Argument för förändring 
Resultat av tema 1 

Resursplanering 

Ledningen presenterade två huvudsakliga argument för förändringen i semesteransökan. Ett av 
argumenten rörde den långsiktiga planeringen av bemanning under sommarperioden. För 
arbetsgivaren innebar det en planering med lång framförhållning då medarbetarna numera även sökte 
sin semester för höstperioden utöver sommar- och vinterperioden. För ledningen möjliggjorde 
framförhållningen att kunna sprida ut (juni-januari) medarbetarnas semester för att undvika 
bemanningsunderskottet på sommaren. Den nya semestersökningen möjliggjorde även en större chans 
för medarbetarna att få sin semester beviljad då ledningen tydliggjorde kommunikationen i att 
medarbetarna även kunde söka för höstperioden så att inte alla sökte sommar- och vinterperioden. I 
längden menade även ledningen att resursplaneringen rörde frågor kring rekrytering och ekonomi, om 
de hade koll på hur många som skulle ta semester vid underbemannade perioder visste de också hur 
många ytterligare de behövde rekrytera och utbilda.  

Även mellancheferna tog upp planering som argument i och med att planeringsavdelningens arbete 
underlättades kring den långsiktiga och kortsiktiga planeringen under året. Även här beskrev 
mellancheferna nyttan av att underlätta resursplaneringen då det gav en positiv effekt av att kunna 
bevilja fler semestrar. Argumenten riktades således till att få medarbetarna att vilja hjälpa till med att 
underlätta för resursplaneringen samtidigt som de gynnade dem själva i längden. Även mellancheferna 
lyfte hur argumentet kring framförhållningen berörde rekryteringen av ny personal genom att förklara 
hur den underlättade för planeringsavdelningen att täcka luckorna som uppstod av medarbetare på 
semester. I intervjuer med medarbetarna återfanns inga tydliga argument för förändringen. Här 
menade de snarare att de kunde föreställa sig, ur ett ledningsperspektiv, vilka argument som fanns för 
att genomföra förändringen.  

 
[…] det är bara att acceptera, det är såhär det funkar på det här företaget och man kan ha olika liksom 
punkter på det här men som sagt det är bara såhär det funkar. Jag förstår att på sätt och vis måste de ju 
kunna planera i alla fall lite framåt […] 

 

Medarbetare B uttryckte här att företaget helt enkelt förväntade att denne skulle acceptera 
förändringen. Samtidigt lyfte denne ett av argumenten som återfanns hos ledning och mellanchefer, 
nämligen att förändringen underlättade ledningens arbete i att skapa framförhållning i planeringen för 
att de flesta medarbetare skulle få sina semestrar beviljade.  

 
[…] de accepterar det här, vilket de ju gör vanligtvis eftersom som sagt i september och så vidare det 
är väldigt flexibelt. Då kan man liksom söka på schemaverktyget en period som exempel säg oktober, 
det är inget problem, det funkar. Det är bara att du är säker i slutet av februari, det är det som är det 
heligaste på det här liksom företaget (skratt) 

 

Medarbetare B fortsatte att förhålla sig till förändringen genom att försöka reda ut varför förändringen 
genomfördes när det brukade vara flexibelt att söka semester under höstperioden och när det vanligtvis 
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inte fanns ett personalunderskott. Denne återkom till argumentet kring resursplaneringen vilket gav 
uttryck för en förståelse om Organisation T och dess verksamhet. 

Ett annat argument kring resursplaneringen beskrev en medarbetare, Medarbetare D, som att en 
tidigare planering var till fördel för medarbetarna när de eventuellt skulle boka biljetter och boende om 
de skulle resa iväg. Argumentet kring rekrytering återfanns också hos medarbetarnas tankar då de 
tydliggjorde hur framförhållningen hade en direkt koppling till behovet av extrapersonal. 

20 dagars semester 

Ledningens andra huvudsakliga argument för förändringen i semestersökningen beskrevs som att 
upprätthålla semesterlagen då de ansåg att detta inte gjordes på ett tillfredsställande sätt. Ledningen 
menade därför att den nya semestersökningen hjälpte de att få en bättre kontroll och garanterade att de 
fullföljde personalens rätt till 20 semesterdagar under ett kalenderår. Hos mellancheferna blev det 
tydligt att de fullt ut inte förstod vad förändringen innebar, vilket diskuteras i temana nedan. Trots det 
kunde mellancheferna ta upp semesterlagsargumentet efter att vi preciserat vad som var förändringen i 
semesteransökan. 

 
[...] det finns inga hinder att lägga sin semester under hösten och det utan vikten för oss som 
arbetsgivare, det är att vi måste försäkra oss att personen har sökt 20 dagar, innan årets slut, sen vart 
man lägger de här 20 dagarna, jag skulle (skratt) uppskatta att hälften la det under hösten […] 

 

Efter vår precisering av förändringen verkade Mellanchef B börja förstå varför en sådan förändring 
genomfördes och lyfte således arbetsgivarens skyldighet att se till att medarbetarna sökte sina 20 dagar 
mot bakgrund av semesterlagen. För medarbetarna saknades däremot argumentet kring 
upprätthållandet av lagen då fokus snarare låg på planeringen av semester än att faktiskt ta ut de 20 
dagar de hade rätt till. Bland andra lyfte exempelvis Medarbetare C att det var självklart att de 
planerade för 20 dagars semester men där hen inte framhävde semesterlagsargumentet. 

Analys av tema 1 

Ledningens meningsgivande roll 

När vi har analyserat resultaten om hur argumenten för förändringen förankrats i organisationen 
utifrån valda teorier har en del punkter utmärkt sig. Det har varit möjligt att anta ett visst 
meningsgivande från ledningen då deras framställda argument återkommit hos mellanchefer och 
medarbetare. Ledning har således skapat viss mening åt mellanchefer och medarbetare då argumenten 
kring resursplaneringen och semesterlagen (20 dagars semester) har identifierats av dem. Gioia och 
Chittipeddi (1991) betonar ledarnas meningsgivande roller där de hjälper medarbetare att ge mening åt 
en förändring genom kommunikation. 

Medarbetares och mellanchefers meningsskapande processer 

Det har dock varit viktigt att poängtera huruvida de återkommande argumenten för förändringen i 
Organisation T inte behövt bero på ledningens framträdande meningsgivande roll. Det har i resultatet 
snarare blivit synligt hur det handlat om meningsskapande processer hos de intervjuade medarbetarna 
och mellancheferna. Två beståndsdelar av meningsskapande som Weick (1995, refererad i Hellgren & 
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Löwstedt, 1997) presenterar, nämligen identitet och ledtrådar har gjort sig särskilt tydliga i det de 
intervjuade medarbetarna uttryckt kring argumenten. 

Medarbetare B har utmärkt sig särskilt i resultatet genom att ha synliggjort meningsskapande 
processer utifrån beståndsdelen identitet. Genom att ha relaterat hur det fungerar på Organisation T till 
förändringen, har hen kopplat anledningen till varför förändringen görs till en övergripande 
föreställning om Organisation T, som hen själv tillskrivit den. Genom meningsskapande processer har 
hen underlättat för sig själv att ta in förändringen genom att ha understrukit sin identitet i förhållande 
till organisationsföreställningen, nämligen en anställd som underkastat sig hur det fungerar på 
organisationen. Sättet som medarbetaren förhållit sig till organisationen har synliggjort mot vilken 
bakgrund som medarbetaren föreställt sig att argumentet för förändringen har berört resursplanering. 
Således har medarbetarens meningsskapande process betonats medan ledningens meningsgivande roll 
påtagligt tonats ner. Anledningen till varför medarbetaren lyfte argumentet har alltså inget att göra 
med något som ledningen kommunicerat utan denne har skapat mening genom att ha relaterat 
förändringen till organisationsföreställningen. 

Vidare har Medarbetare B också synliggjort meningsskapande processer utifrån beståndsdelen 
identitet genom att ha rett ut varför förändringen genomförts. Denne har försökt placera in ledtrådarna 
kring förändringen i redan existerande föreställningar för att se förändringens kontext. Detta har 
medfört att Medarbetare B återkommit till argumentet om framförhållningen och hur högt det skattas i 
organisationen vilket belyst det som Weick (1995, refererad i Hellgren & Löwstedt, 1997) betonar 
kring individers stora förmåga att se den röda tråden. Exemplet från Medarbetare B har återigen 
framhävt de ständiga meningsskapande processer som pågått hos de intervjuade medarbetarna och 
ledningens meningsgivande roll har således tonats ner. Meningsskapande processer har också 
återfunnits hos de intervjuade mellancheferna som trots en bristfällig förståelse av förändringen 
försökt begripliggöra den. Efter att vi preciserade vilken förändring det handlade om kunde 
Mellanchef B förstå varför det skulle kunna vara viktigt att kommunicera och uppmana medarbetare 
att även söka semester för höstperioden. Mellanchefen har genom en meningsskapande process utifrån 
beståndsdelen ledtrådar förstått kontexten av förändringen genom att ha sorterat ledtrådarna i 
existerande föreställningar. Det har även lett till att mellanchefen lyft semesterlagsargumentet och 
förstått den röda tråden och tyckt att det skulle varit bra om fler sökte sin semester under hösten. 

Tema 2: Kommunikation och praktiskt arbete 

Resultat av tema 2 

Dialog mellan nivåer  

Ledningsrespondenterna förklarade att arbetet med förändringen började ett halvår innan 
genomförandet där det inträffade flertalet möten emellan ledningsverksamheterna. 
Mötesdiskussionerna handlade om varför förändringen behövdes göras där planeringsavdelningens 
ledning var drivande, hur införandet skulle se ut och hur det skulle tas emot av medarbetare. När 
beslutet om förändringen fattades höll berörda ledningsverksamheter möten med mellancheferna som 
förbereddes för att ta emot eventuell respons kring förändringen och vilka avdelningar de kunde 
hänvisa till vid frågor. Ledning B förklarade hur strategin för mellancheferna var att de i början 
förbereddes muntligt men även att de fick tillgång till skriftligt material genom ett informationsmail 
och ett dokument med svar på eventuella frågor. Vidare handlade också strategin om att bemöta 
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responsen från medarbetarna löpande som den kom då ledningsrespondenterna inte hade uppfattat 
något övergripande motstånd genom förändringsprocessen. 

Även mellanchefsrespondenterna berättade att de fick veta att förändringen skulle genomföras via 
möten men att det kom utförligare information kring vad förändringen innebar via mail. Det skriftliga 
materialet med frågor och svar som ledningen tog upp var något som även mellanchefsrespondenterna 
lyfte. Den strategi som ledningen lyfte kring att mellanchefer fick veta vilka avdelningar de skulle 
hänvisa till betonade också mellanchefsrespondenterna. De menade att det som regel kändes tryggast 
att hänvisa på det sättet för att undvika missförstånd. Mellanchef B betonade också att de generellt får 
utrymme att tycka till om information som ledningen skickar ut men nämnde inget specifikt för den 
aktuella förändringen. 

Arbetet kring förändringen med semestersökningen  

Av det medarbetarna lyfte fram kring hur de gått tillväga för att söka sin semester efter förändringen 
blev det tydligt hur deras sätt att söka inte förändrades avsevärt. Medarbetarna menade att i det 
förändrade sökverktyget ansökte de huvudsakligen sammanhängande semesterveckor precis som förr. 
Samtliga medarbetare hade efter semestersökningen några semesterdagar kvar för året som de avsåg ta 
ut senare (exempelvis höstperioden) via schemaverktyget två veckor i förväg. Således framkom att de 
intervjuade medarbetarna inte sökt semester för höstperioden utifrån det ledning uppmanade om 
genom förändringen. Därtill framkom att ingen av medarbetarna använt rutan som tillkom och valde 
därmed att inte avisera för hur många dagar de avsåg att spara till kommande år. Exempelvis menade 
Medarbetare A att det var en dålig idé att använda den rutan då om något skulle skrivas in där skulle 
det vara kört och möjligheten att ta ut dagarna senare under året skulle försvinna. I intervjuer med 
medarbetarna blev det tydligt att vissa inte tagit del av informationen kring förändringen och att vissa 
inte förstått den. Vidare gjorde vissa medarbetare ett aktivt val att inte anpassa sin semesteransökan då 
de sett fler risker med det och därmed valt att göra som tidigare. 

I den dialog som mellanchefsrespondenterna lyfte att de haft med medarbetarna kring 
semesteransökan utmärkte sig ett fall i resultatet som visade mellanchefers icke-förståelse av 
förändringen. Mellanchef B lyfte hur denne väglett en medarbetare att söka semester för höstperioden i 
schemaverktyget då perioden inte gick att söka i sökningsverktyget. Det visade sig senare när 
Mellanchef B kontrollerat mailen att medarbetaren faktiskt kunde söka höstsemestern via 
sökningsverktyget. Således hade Mellanchef B väglett felaktigt trots att ledningen velat förtydliga just 
den informationen om höstperioden genom förändringen. 

Analys av tema 2 

Löst sammansatta system i Organisation T 

Ur ett organiseringsperspektiv lyfter Weick (1976, refererad i Larsson & Löwstedt, 2014) begreppet 
löst sammansatta system som kan synliggöras genom förändringsarbetet i Organisation T. Han menar 
att organisationers olika delar/led kan vara löst sammankopplade vilket innebär ett glapp i 
kommunikationen och svårigheter i att förankra en förändring genom hela organisationen. I resultatet 
som har visat kommunikationen emellan nivåerna har en bild av Organisation T framträtt som en 
organisation med löst sammansatta system. I intervjuer med ledning framkom hur de emellan hade 
flertalet möten och att möten med mellanchefer egentligen blev aktuella relativt sent i 
förändringsprocessen. Därtill verkar de intervjuade mellancheferna ha fått en icke-framträdande roll i 
förändringen dels på grund av deras uppgift att enbart hänvisa till diverse avdelningar och dels då det 
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skriftliga underlaget från ledningen var det enda dem kunde stå sig fasta mot (förstod annars inte 
förändringen). Därmed har det blivit möjligt att se hur mellanchefer som ingår i en operativ led och 
ledning haft lösa sammankopplingar där en förändring beslutad i ett led inte överförts till ett annat. Ett 
typexempel på att förändringen inte överförts till mellanchefsledet är Mellanchef B påstådda försök att 
vägleda en medarbetare i semesteransökan helt i motsats till ledningens information om förändringen. 
Trots att ledningen velat förtydliga att medarbetare även kunnat söka semester för höstperioden i 
sökningsverktyget så har mellanchefen informerat om motsatsen. 

Larsson och Löwstedt (2014) lyfter också hur organisationer med löst sammansatta system lättare kan 
hantera diverse krav emellan leden. Det har blivit möjligt att koppla detta till det operativa ledet med 
mellancheferna där deras icke-framträdande roll vid förändringen blivit ett uttryck för att hantera krav 
från ledningens sida. Ledningen har lättare hanterat kraven gentemot mellancheferna genom att ha gett 
de ett skriftligt underlag samt en tydlig mellanchefsroll som inte krävt en så stor förståelse av 
förändringen. Detta har medfört att ledningen lättare friskrivit sig från deras skyldighet att informera 
mellancheferna om förändringen samtidigt som de fritt kunnat implementera förändringen. Den roll 
som de intervjuade mellancheferna fått har de nöjt sig med vilket blivit synligt i resultatet då de 
föredragit att hänvisa medarbetare till diverse avdelningar för att undvika missförstånd. Vidare i det 
operativa ledet, i resultatet som visat hur de intervjuade medarbetarna praktiskt gått tillväga för att 
söka sin semester återfanns hur förändringen inte överförts till ledet som i sin tur medfört 
konsekvenser för medarbetarna. Konsekvenserna har synliggjorts genom att medarbetarna inte tagit till 
sig förändringen då de sökt som förr och inte använt rutan som tillkommit. Svårigheterna med att 
förankra förändringen i Organisation T har kunnat kopplas till det Larsson och Löwstedt (2014) 
beskriver kring löst sammansatta system då gapet mellan ledningen och det operativa ledet med 
mellanchefer och medarbetare synliggjorts. 

Lärande och icke-lärande i Organisation T 

Swieringa och Wierdsma (1992, refererad i Granberg & Ohlsson, 2014) menar att ett 
organisationslärande tangerar i att individer inverkar på det organisatoriska beteende som medför att 
organisationen lär sig. Genom att vi analyserat kommunikationen och tillämpningen av förändringen i 
Organisation T:s olika nivåer har flertalet hinder synliggjorts mot bakgrund av Swieringa och 
Wierdsmas (1992, refererad i Granberg & Ohlsson, 2014) förståelse av ett organisationslärande. 
Exempelvis har definitionen av en lärande organisation inte synliggjorts, nämligen en plats där 
lärandet främjas och stöds kopplat till det Pedler et al. (1996, refererad i Granberg & Ohlsson, 2014) 
presenterar. Ledningen emellan verkar ha haft flertalet möten för att utförligt diskutera förändringens 
varför och hur men mellancheferna har inte lämnats med något utrymme att lära sig den nya 
informationen. Istället har mellanchefernas roll fokuserats på att hänvisa till diverse avdelningar och 
bemöta frågor utifrån ett skriftligt material vilket har inneburit att de inte behövt lära sig förändringens 
varför och hur. Mellancheferna har således inte behövt nå det Argyris och Schön (1978, refererad i 
Granberg & Ohlsson, 2014) beskriver som ett double-loop lärande för att handskas med problemet, i 
detta fall förändringen, då de inte utförligt behövt bemöta varför den finns för att lösa 
grundproblematiken. Istället har ett single-loop lärande synliggjorts hos de intervjuade mellancheferna 
då de enbart försökt lösa det aktuella problemet, nämligen det ansvar de haft vid förändring utifrån 
deras icke-framträdande roll. Således har enbart en grundläggande reflektion-i-handling utifrån teorier 
från Schön (1972, refererad i Granberg & Ohlsson, 2014) skett då mellancheferna inte lämnats 
utrymme att ta stegen tillbaka för att förstå vad som hänt. Det utrymme som ledningen skapat för 
mellanchefernas lärande har även synliggjorts genom att Mellanchef B utmärkt sig i resultatet där 
denne gett uttryck för ett tydligt single-loop lärande. Denne har visat på en bristfällig förståelse av 
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förändringen och har således inte reflekterat-över-handlingen (förändringen) kopplat till det Molander 
(1993, refererad i Granberg & Ohlsson, 2014) föreslår. Den bristfälliga förståelsen har visats i 
resultatet i fallet där mellanchefen väglett en medarbetare utifrån felaktig information. 

Mellanchefers brister kring förståelsen av förändringen har på ett naturligt sätt lett in i hur 
medarbetares lärande inte stöds i Organisation T. Mellanchefer har lämnats med en begränsad 
möjlighet att främja medarbetares lärande som en konsekvens av ledningens icke-stöd av lärandet för 
mellanchefer. Den begränsade möjligheten att främja lärande har även visat sig i resultatet kring hur 
de intervjuade medarbetarna sökte sin semester då det gjorts tydligt hur de inte förändrat sitt sätt och 
således inte påverkat det organisatoriska beteendet som skulle innebära ett organisationslärande i 
enlighet med Swieringa och Wierdsmas (1992, refererad i Granberg & Ohlsson, 2014) förståelse. 
Single-loop lärandet återkom hos de intervjuade medarbetarna vilket exempelvis visats genom 
Medarbetare A föreställning om att rutan som tillkommit i förändringen innebar konsekvenser och 
risker, alltså att det skulle vara kört om denne skulle fylla i något. Medarbetare A har visserligen visat 
en reflektion-i-handling då denne vid semesteransökan brottats med rutans uppkomst men enbart i 
stunden för att lösa det aktuella problemet. 

Tema 3: Förmedling av förändring 

Resultat av tema 3 

Indirekt kommunikation (artikel, sms och massmail) 

Ledningen kommunicerade inte enbart till mellanchefer och berörda verksamheter utan gick även ut 
med information direkt till medarbetarna. Ledningsrespondenterna lyfte fram hur de publicerade en 
artikel i samband med semestersökningen på intranätet där det nya för sökningen presenterades. 
Informationen kunde också återfinnas när medarbetare gick in i verktyget för att söka sin semester. De 
berättade vidare att överväganden gjordes för att skapa större förståelse kring förändringen. Enligt 
Ledning A hänvisade de allmänt till lagar och regler för att visa att förändringen endast skulle ses som 
en möjlighet att meddela om när medarbetarna planerade att lägga ut sin semester men att det inte 
skulle ses som ett krav; ”[…] vi vill inte att folk ska ha skäl att uppfatta det som att vi sätter en 
tvångströja på dem.” Ledning B lyfte vidare att informationen haft tydliga kärnbudskap, varit kort och 
koncis samt anpassats till en viss språklig nivå för att inte vara alltför teoretisk och lång så att fler 
medarbetare skulle velat läsa den. 

Mellancheferna berättade bland annat att de förmedlar information till medarbetare genom att skicka 
ut vecko- och månadsbrev samt sms. De menade att sms-påminnelser skickades ut för att påminna 
medarbetare att söka sin semester. Likt det ledningen lyfte menade mellancheferna att informationen 
kring förändringen i huvudsak förmedlades genom artikeln på intranätet. Däremot betonade 
Mellanchef A hur deras roll enbart varit att hänvisa till det skriftliga materialet med eventuella svar på 
frågor. Även medarbetarna lyfte artikeln som den huvudsakliga källan som de igenom fått 
förändringen förmedlat till sig. De överväganden kring informationen som ledningen beaktade menade 
medarbetarna att informationen varit lätt att ta till sig och att den beskrev vad förändringen gick ut på. 
Det blev dock också tydligt hur vissa medarbetare valt att inte ta till sig informationen, huvudsakligen 
för att den inte ansågs som märkvärdig eller viktig. 
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Direkt kommunikation (samtal, kommentarsfält och personliga mail) 

Ledningen menade att artikeln som de publicerade öppnade upp möjligheten till direkt dialog mellan 
ledning och medarbetare genom kommentarsfältet. Ledning B betonade att tanken med detta var att 
bemöta eventuella frågor när de kom upp i kommentarsfältet men om någon fråga skulle vara central 
skulle det tas upp så att det nåddes ut till alla genom mail-utskick, vilket inte behövdes vid 
förändringen. Denne menade dock att kommentarsfältet hade en tendens att kidnappas av ett fåtal 
medarbetare vilket tröttade ut övriga och därmed valde många att inte läsa en artikel på intranätet. 

Mellancheferna berättade att de vanligtvis förmedlade information genom att meddela direkt till 
medarbetare på deras arbetsplatser. De menade också att de hade en dialog med medarbetare direkt 
kring förekomna frågor på arbetsplatsen, genom mail och via samtal. Mellanchef B beskrev 
kommunikationen med medarbetarna som att det fanns utrymme att komma med frågor och att hen 
uppmanade till detta för att det inte skulle bli missförstånd kring informationen. 

 
[...] oftast uppmanar jag personalen, är det någonting maila mig så att det inte blir missförstånd [...] 
finns en fråga, printa det, vi skickar iväg det, få svar precis på den fråga du får svaret också printat så 
att man har förmedlat rätt saker. 

 

Här uppmanade visserligen mellanchefen till en direkt kommunikation med medarbetarna men sa 
sedan att hen valde att skicka iväg det till planeringsavdelningen och ledningen för att medarbetaren 
skulle få sitt svar där. Likt det ledningen lyfte kring kommentarsfältet såg mellancheferna att en del 
frågor och funderingar togs upp i kommentarsfältet till artikeln som publicerades men de valde att 
endast låta ledningen besvara dessa där. Mellanchef B poängterade att denne inte blandade in sig i den 
typen av kommunikation med medarbetarna då den uppfattade det som att detta var ledningens 
uppgift. Medarbetarna poängterade att de inte hade någon typ av direkt kommunikation med ledning 
eller mellanchefer då de inte hade några frågor. I motsats till det mellancheferna menade, berättade 
medarbetarna som intervjuades att de inte fått någon information av mellancheferna kring 
förändringen genom besök, samtal eller mail utan det var endast via den indirekta informationen 
genom massutskicksmail och artikeln. 

Analys av tema 3 

Kommunikation i verksamhetens lösa delar 

I artiklarna av Tanner och Otto (2016) och Kraft et al. (2016) betonar de främst hur ledningens och 
mellanchefernas kommunikation till medarbetarna blir avgörande för utfallet av en förändring. En 
bristande kommunikation leder till ett större missnöje vilket innebär att samtliga ledare behöver vara 
tillgängliga för att kunna möta medarbetares oro och frågor för att tillsammans kunna skapa mening 
kring förändringen. Mellancheferna har ställt sig utanför förändringen och har inte getts utrymme för 
den typ av dialog som Tanner och Otto (2016) och Kraft et al. (2016) menar är så viktig för 
meningsskapandet. Informationen har getts som en typ av envägskommunikation då den getts i form 
av en artikel på nätet och via massutskick. Här har även lärandet blivit lidande i och med att samtliga 
nivåer behöver samarbeta för att lyckas få en samsyn kring förändringen genom organisationen. 
Kommunikationen blir en del i det Weick (1976, refererad i Larsson & Löwstedt, 2014) benämner 
som löst sammansatta system i och med att de olika nivåerna fungerar som separata verksamheter där 
förmedlingen av förändringen inte lyckas nå fram och en samsyn därför blir svår att nå. Teorin som 
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Weick (1976) presenterar visar alltså på hur ledningen måste se på de olika verksamheterna som just 
egna verksamheter där informationen måste anpassas till varje nivå. Det ledningen har gjort är att de 
inte förmedlat förändringen ner i nivåerna. Om de skulle förmedlat förändringen till mellancheferna 
skulle dessa sedan förmedla ner informationen till medarbetarna på det sätt som de själva anser passa 
bäst in för den språkliga nivån och förståelsen. I Organisation T har de intervjuade mellancheferna 
visserligen ställts sig själva utanför en stor del av kommunikationen men där en anledning till detta 
varit att ledningen gått ut med information direkt ut till medarbetarna och på så sätt låtit bli att använda 
sig av mellanchefsnivån.  

Språkets betydelse 

Språket som använts i kommunikationen mellan ledning, mellanchefer och medarbetare har även haft 
en stor betydelse för hur budskapet tagits emot. Hellgren och Löwstedt (1997) menar att budskapet i 
en text kommer att tolkas olika beroende på vem som läser den vilket innebär att texten måste 
anpassas utifrån mottagaren för att budskapet ska nå fram på det önskade sättet. Ledningen lyfte att de 
försökte anpassa informationen så att det skulle finnas ett tydligt budskap och att medarbetarna inte 
skulle känna ett krav från deras sida. Däremot har sättet ledningen formulerat sig på istället gett ett 
motsägelsefullt budskap i och med att medarbetarna samtidigt förväntats anpassa sig efter 
förändringen. De intervjuade medarbetarna har förvisso ansett att informationen varit lätt att ta till sig 
men den förvirring som synts kring vad det faktiskt inneburit att söka semester har visat på hur de inte 
förstått förändringen fullt ut. Medarbetarna har även menat att det saknats en kommunikation mellan 
dem och mellancheferna kring vad som varit gällande och att de endast kunnat förlita sig på den 
information (artikeln) som släppts i samband med ansökningsperioden. Då ledningen försökt anpassa 
informationen för mellanchefsnivån samtidigt som medarbetarnivån har det skapats en krock i 
förståelsen för förändringen. Krocken har synts i hur de intervjuade mellancheferna inte sett deras 
egna roll i arbetet med att förmedla förändringen mer än att skicka vidare eventuella frågor till ledning 
och berörda verksamheter för planering. Här har både mellanchefer och medarbetare valt att bortse 
från informationen helt då de inte sett hur det skulle påverkat dem själva. 

Utifrån det Hellgren och Löwstedt (1997) skriver om att anpassa språket innebär detta att ledningen i 
Organisation T borde ha anpassat den information som gavs ut. Mellanchefer och medarbetare skulle 
alltså fått en version av informationen kring förändringen vardera där ledningen skulle ha anpassat det 
mer efter mellanchefers och medarbetares intresse kring det som förändras. Denna typ av anpassning 
skulle även kunna främja en reflektionsprocess hos medarbetarna som lättare skulle kunna koppla sin 
egen roll till innebörden av förändringen. Den genomförda processen skulle på så sätt kunna leda till 
att ledningens vision för förändringen, utifrån de argument som presenterades av ledningen, bidra till 
att skapa en samsyn inom organisationen. Den process som istället skett har varit att de intervjuade 
medarbetarna tolkat förändringen som att den inte riktigt rör dem. Tolkningen har framförallt 
synliggjorts under intervjuerna där medarbetarna inte förstått vad förändringen faktiskt inneburit och 
hur det påverkat dem innan vi klargjort specifikt vilken förändring vi syftat på. Även vid intervjuer 
med mellanchefer har det framkommit att det funnits en liknande förvirring när vi presenterat vilken 
förändring vi syftat på. Denna förvirring har tytt på bristen på reflektion i samband med att 
informationen getts ut vilket påverkat lärandet. 

Interaktion som en del av lärande och meningsskapande 

De motsägelsefulla budskapen som getts i ovanstående text har påverkat det meningsskapande som 
skett både hos mellanchefer och medarbetare. I relation till det Gioia och Chittipeddi (1991) beskriver 
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som ifrågasättandet av sin egna roll i organisationen kan motsägelsefulla budskap påverka den 
meningsgivande process där ledarna ska försöka ge mening åt den nya definitionen av hur 
organisationen ska se ut. Ledningen har velat att förändringen skulle ses som en möjlighet och inte ett 
krav men då budskapet tycks ha haft dubbla eller motsägelsefulla meningar har de intervjuade 
medarbetarna inte fått grepp om vad förändringen inneburit. Medarbetarna har därför inte kunnat 
skapa den mening som ledningen önskat. Ledningen har även gett mellancheferna ett motsägelsefullt 
budskap i och med att mellancheferna fått ett dokument med frågor och svar att använda men där 
mellancheferna samtidigt förväntats hänvisa medarbetares frågor direkt till de berörda avdelningarna. I 
intervjuer har både ledning och mellanchefer berättat att ledningen gått ut med att det är bra om 
medarbetarna hör av sig med frågor för att kunna ha en dialog. Medarbetarna har dock berättat om en 
klar brist i kommunikation med mellancheferna vilket gjort att medarbetarna inte getts det utrymme 
som behövts för att kunna genomföra den reflektion vid det Argyris och Schön (1978, refererad i 
Granberg och Ohlsson 2014) beskriver som ett doubleloop-lärande. 

Avsaknaden av interaktion mellan nivåerna har även kunnat beskrivas som ett hämmande av lärande i 
enlighet med Wallos (2014) definition av lärande som ett socialt samspel mellan individer. Han menar 
att omgivningen är en central del för att de kognitiva processerna kring lärande ska bli möjliga. Det är 
den sociala interaktionen som gör dessa processer möjliga då gruppen lär av att tillsammans tolka och 
definiera förändringen men där medlemmarna i Organisation T inte getts denna möjlighet. 
Mellanchefernas roll har fått en central del i de meningsgivande processerna då de fungerat som en 
länk mellan ledningens vision och dess sammanslutning i Organisation T. Mellancheferna berättade att 
de visserligen skickar ut information kring olika förändringar via vecko- och månadsbrev men när det 
gällde den undersökta förändringen kring semester har de valt att endast hänvisa till färdiga dokument 
och skickat vidare medarbetarnas frågor till andra avdelningar. I och med att de intervjuade 
mellancheferna ställt sig utanför kommunikationen så har de även ställt sig utanför de lärprocesser 
inom doubleloop-lärande som skulle genererat en bättre förståelse av vad förändringen innebar. Även 
om mellancheferna och ledningen menat att de haft en dialog med medarbetare via olika kanaler 
stämmer detta inte med vad de intervjuade medarbetarna berättat vilket har visat på hur de tolkat 
kommunikation och samspelet på olika sätt. Även Weick och Quinn (1999) betonar hur interaktionen 
mellan aktörerna har en central roll för utfallet av ett förändringsinitiativ. Med deras teori kring 
interaktionens roll för meningsskapande bör ledningen, som inte haft mer interaktion än den via deras 
intranät genom artikeln, därför ta mer användning av de mellanchefer som oftare har direktkontakt 
med medarbetarna. Weick och Quinn (1999) menar även att det är just den här dialogen mellan chef 
och medarbetare som mycket av meningsskapandet sker och det är via dessa samtal som de 
tillsammans skapar sig en gemensam mening och förståelse.  

En ytterligare problematik utifrån teorier kring interaktion i Organisation T är hur de intervjuade 
mellancheferna sett sig själva i relation till förändringen. Det ställningstagande som mellancheferna 
tagit, där de ställt sig utanför kommunikationen, har alltså inneburit att de förhindrat en gemensam 
reflektion. Vidare har de även förhindrat sitt egna och de intervjuade medarbetarnas lärande som 
annars skulle genererat en förståelse för hur förändringen skulle påverkat dem och ledningens arbete. 
När mellancheferna hänvisat till andra delar av verksamheten har de alltså ställt sig utanför den 
meningsskapande processen vilket inneburit att de endast kopierat den information de fått och fört den 
vidare till medarbetarna istället för att tillsammans ha skapat en förståelse kring den. Då 
mellancheferna själva inte tyckts ha fått förståelse för vad förändringen inneburit, har de heller inte 
kunnat kliva in i rollen som meningsskapare och föra det vidare till medarbetarna. Det singleloop-
lärande som tas upp av Argyris och Schön (1978, refererad i Granberg & Ohlsson, 2014) har därför 
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blivit aktuellt där både mellanchefer och medarbetare endast lärt sig att det skett en förändring och 
överskådligt vad den inneburit men där de inte lyckats skapa mening kring förändringen som skulle 
ske vid en djupare reflektion.  

Tema 4: Förändringsuppfattning 

Resultat av tema 4 

Ledning och mellanchefers tolkning och uppfattning 

För ledningen tolkades förändringen som en “no-brainer” då den var ett självklart steg för att 
säkerställa att lagen följdes och semester togs ut. Uppfattningarna rörde även fördelar inom ekonomi 
och planering då de ansåg att förändringen skulle ge en positiv effekt för arbetsgivaren att fullfölja sitt 
ansvar gentemot lagstiftning och medarbetare. Då ledningen hade en insyn i hur verksamheten tidigare 
sköttes, uppfattade de förändringar som självklara mot bakgrund av den tidigare bristande kontrollen. 
Ledningen tolkade även förändringen som en mindre anpassning för att underlätta planering snarare än 
ett större förändringsarbete vilket de menade syntes i samtal med övrig ledningsgrupp. De beskrev det 
som att det var i och med denna positiva inställning som arbetet med att införa förändringen 
möjliggjordes. Ledningen berättade även hur de själva såg förändringen som ett bra sätt även för 
medarbetarna att planera in sin egna semester med stor framförhållning då det, enligt ledningen, inte 
var så vanligt att medarbetarna bokade in spontana resor och därför uppskattade att veta exakt när de 
behövde vara lediga. Ledning A beskrev förändringen som att de ville att medarbetarna skulle se 
möjligheten att kunna planera sin semester långt i förväg och inte att det skulle kännas som att 
organisationen tvingade medarbetarna att berätta när de ville ha ledigt. Att medarbetarna kunde söka 
långt i förväg sågs alltså som något positivt, främst i planeringsväg både för resursplanering och för 
medarbetarnas ledighet. 

Den uppfattning som ledningen hade av att förändringen snarare var en mindre anpassning återfanns 
även i det mellancheferna uttryckte. De menade att förändringen inte var markant då principen att söka 
semester var densamma. Däremot såg nu själva sökningsverktyget, som medarbetare tidigare sökt sin 
semester i, annorlunda ut för att förtydliga att medarbetare skulle ta ut sina 20 dagar. Hos 
mellancheferna återfanns också uppfattningen om fördelar för medarbetare i och med att även 
höstlovet infaller under sökperiod vilket mellancheferna såg som positivt för planeringen. Däremot 
uttryckte de båda intervjuade mellancheferna en förvirring kring vad förändringen egentligen innebar 
och vad som faktiskt förändrades. Mellanchef A berättade att hen själv inte använde sig av 
sökverktyget när hen sökte semester och kunde därför inte se verktyget på samma sätt som 
medarbetarna. Uppfattningen var därför att medarbetare fortfarande sökte semester för sommaren i 
sökverktyget och för hösten i schemaverktyget men där ledningen nu hade slagit ihop sökningen för 
båda perioderna under ett och samma verktyg och sökperiod. Denna otydlighet bekräftades även av 
Mellanchef B som uppfattade förändringen som att det endast var sökperioden som förändrades och 
inte att ett och samma sökverktyg skulle användas. Båda mellancheferna uttryckte även hur de 
uppfattade att eventuella frågor från medarbetare behövde skickas direkt till planeringsavdelningen 
och inte gå genom mellanchefer då de inte tilldelade semester. De utgick istället ifrån dokumentet med 
frågor och svar för att inte riskera att ge fel information. 



28 
 

Hur tror ledning och mellanchefer att medarbetarna kommer att tolka förändringen? 

Hos ledningen fanns en återkommande uppfattning grundad i ovisshet för hur medarbetare skulle 
reagera på förändringen i semesteransökan. Här förklarade Ledning B att eftersom semestersökningen 
inte hade sett ut på det här sättet tidigare skulle det kunna finnas en risk att det blev svårt att lyckas 
motivera varför detta var ett viktigt beslut. Ledningen berättade även hur de förväntade sig att 
förändringen skulle möta ett motstånd från medarbetare på grund av två anledningar. Den första på 
grund av oro för konsekvenser grundade i misstänksamhet mot organisationen och den andra då en del 
personer generellt tenderade att motsätta sig till förändring och vägrade ändra inställning. 

 
[…] det man instinktivt kommer, tro det motsatta om, man kommer utgå ifrån att eftersom det är 
arbetsgivaren som gör det här så är det ett sätt att sko sig på vår bekostnad, det är ju 
ryggmärgsreflexen hos medarbetarna […] 

 

Det här motståndet förklarade ledningen som en reaktion på att medarbetare inte hade samma insyn i 
verksamheten och därför hade svårare att se varför förändringar var nödvändiga samt att det fanns 
olika stort intresse för att lära sig nytt. Här menade Ledning B att det var lätt att fastna i sin egna grupp 
och inte se helheten när man arbetade med förändringar som ur ledningsperspektiv sågs som 
självklara. Ledningen presenterade inte bara orosmoment kring medarbetares reaktioner utan 
presenterade även möjliga positiva reaktioner hos medarbetarna. I och med att Organisations T 
löpande genomförde förändringar menade ledningen att medarbetare på så sätt hade vant sig vid olika 
typer av förändringar. Ett exempel som togs upp var att medarbetare som ställde sig positiva till 
förändringen fungerade som ambassadörer som hjälpte till att sprida de positiva aspekterna av 
förändringen till sina kollegor. Ledningen menade att tack vare att medarbetare redan var intrimmade 
på förändring blev den nya förändringen lättare att ta till sig och förstå nyttan med. Förhoppningen var 
här att medarbetarna skulle reagera positivt och se det som ett sätt att kunna planera sin egna ledighet 
på ett bättre sätt. 

Likt ledningen ansåg mellancheferna att medarbetarna lätt skulle ta till sig förändringen, att de inte 
skulle se förändringen som någon större förändring samt att deras tidigare erfarenheter skulle göra att 
de såg nyttan med förändringen. Mellanchef B menade att den justering som gjordes för att 
medarbetarna kunde söka semester för höstperioden inte sågs ha en avgörande roll för själva 
planeringen och semestersökandet. Mellanchef A menade att medarbetare även i det här fallet skulle 
bortse från informationen om förändringen då villkoren för semestersökningen inte förändrades. 
Mellanchef B menade vidare att hen kunde se en problematik då det fanns en risk att medarbetare som 
sökte sin semester under höstperioden via schemaverktyget troligtvis skulle bortse från den nya 
informationen. Detta för att medarbetare skulle anse att informationen inte rörde dem då 
semesteransökan via sökningsverktyget vanligtvis inte innefattade höstperioden. 

Medarbetarnas tolkning och upplevelse 

De intervjuade medarbetarna berättade att de inte såg förändringen som märkvärdig eller att den 
förändrade deras arbete på ett påtagligt sätt. De uttryckte istället att de inte såg någon nytta med den 
och att det därför var onödigt att genomföra den. Här uttryckte medarbetarna även att 
framförhållningen som de behövde ha i och med förändringen var negativ och att de inte borde behöva 
planera så pass mycket i förväg. De förstod inte varför ledningen numera behövde veta om deras 
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semester kring höstperioden när det aldrig varit ett problem att få sin semester beviljad vid den tiden 
tidigare år. 

Medarbetarna tolkade förändringen som mest positiv för ledningen ur ett planeringssyfte och kunde 
inte se hur den skulle gynna dem själva. Den återkommande uppfattningen var att det tidigare sättet att 
söka semester var bättre och att det inte fanns någon tillfredsställande motivering till varför 
förändringen genomfördes. Mellancheferna tänkte sig att en del medarbetare skulle strunta i att ta till 
sig informationen om förändringen om de inte ansåg att den rörde dem vilket även bekräftades i 
intervjuer med medarbetare. Flera medarbetare berättade att de skummade igenom informationen lite 
snabbt eller struntade i att läsa den helt då de inte såg någon mening med att ta till sig informationen. 
Medarbetarna lyfte en primär anledning till att de inte tog till sig informationen om förändringen, 
nämligen att den försvann i massan med generell information om verksamheten vilket gjorde den svår 
att observera som viktig information. Medarbetarna uttryckte istället en önskan om att få 
informationen direkt från mellancheferna eller via ett sms för att få möjligheten att direkt komma med 
frågor och funderingar innan sökperioden inleddes. 

Analys av tema 4 

Kontraster mellan ledningens och medarbetarnas syn på förändring 

En av frågeställningarna för studien har rört hur ledningen motiverat förändringsinitiativet. Mot 
bakgrund av Gioia och Chittipeddi (1991) krävs det att ledning har en förståelse för sin organisation 
för att kunna definiera och leda den genom förändringsprocesser mot framgångsrika resultat. I studien 
har det framkommit att både ledningen och mellancheferna tagit förändringen ganska lätt då de inte 
sett den som något avgörande. Hos ledningen har det dock funnits en stor kontrast i hur de själva sett 
på förändringen och hur de trott att medarbetare kommer att reagera och tolka den. Resultatet av 
intervjuerna har visat att medarbetarnas syn på förändringen stämmer överens med ledningens syn då 
de inte heller sett den som en markant förändring, alltså skiljer deras uppfattning om den mot vad 
ledningen först trott. Här har framförallt ledningens syn på medarbetarnas semestervanor och 
medarbetarnas faktiska semestervanor skiljt sig åt. Ledningens uppfattning har varit att förändringen 
snarare haft en positiv effekt på medarbetarnas planering då den givit dem möjligheten att exempelvis 
boka biljetter tidigare och därmed spara pengar. Samtliga intervjuade medarbetare har däremot berättat 
att de föredragit att kunna vara spontana i sin planering och därför inte binda sig till en viss 
ledighetsperiod. Kontrasten i hur de olika nivåerna sett på verksamheten har blivit ett ytterligare 
tecken på att ledningen inledningsvis inte lyckats skapa sig en realistisk bild av hur organisationen sett 
ut. 

Identitet och ledtrådar kring trestegsmodellens första steg 

Att ledningen inte stannar upp och lyckas göra en definition av organisationen kan ses ur Weick och 
Quinns (1999) modell som att meningsskapandet kring förändringen blir omöjlig. Modellen freeze-
rebalance-unfreeze präglas av just meningsskapande och meningsgivande i och med att ledning redan 
i steget freeze skapar sig en uppfattning om var man är och var man vill vara. Hos Organisation T har 
det däremot blivit tydligt att steget inte fullföljts då ledningen tycks ha haft en missvisande bild av hur 
medarbetarna sett på organisationen och sin egna roll i den. I och med att de intervjuade medarbetarna 
valt att inte ta del av informationen och inte sett hur förändringen påverkat dem själva, har de även 
ställt sig utanför förändringen. Medarbetarna har därmed inte reflekterat över att även de är en del av 
organisationen och därför är med och påverkar hur organisationen kommer att se ut. Här blir även 
identitet gentemot organisationen aktuellt som Hellgren och Löwstedt (1997) benämner som en del av 
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meningsskapandets beståndsdelar då identitet har en viktig del i hur individen söker förstå mönster i 
en förändring och hur dess egna identitet passar in. Från vad medarbetarna berättat om att de inte sett 
hur förändringen påverkat dem, har deras meningsskapande resulterat i att de ställt sig utanför 
ledningens vision och därför fortsatt söka semester på samma sätt som tidigare. De intervjuade 
mellanchefernas syn på sig själva i förhållande till förändringsarbetet har även påverkat hur de 
förhållit sig till det. Ser man till den information de fått, i form av ett dokument med frågor och svar, 
hade ledningen uppmanat att de skulle fungera som meningsgivare i och med deras kommunikation 
med medarbetare. Vid intervjuerna har det dock framkommit att mellancheferna inte förstått 
förändringen fullt ut och därför valt att inte kliva in i rollen som meningsgivare som skulle ha blivit en 
viktig del i medarbetarnas meningsskapande. Mellanchefernas brist på förståelse för förändringen har 
inneburit att deras uppfattning om deras egna roll snarare tolkats som att det varit ledningens uppgift 
att skapa mening och förståelse för medarbetarna. Mellancheferna har därmed föredragit att 
vidarehänvisa medarbetarna än att själva vara med som aktörer för att skapa mening kring 
förändringen. De har även uttryckt att de själva inte haft tillgång till eller använt sig av sökverktyget 
som medarbetarna använt och därmed inte haft samma inblick i hur förändringen rent praktiskt 
påverkat medarbetarna. Den bristande inblicken har även lett till att mellancheferna upplevt en 
otydlighet i vad som gällt kring förändringen utifrån den utgivna informationen av ledningen. Därmed 
har stöd givits åt att mellancheferna inte har kunnat skapa sig en förståelse kring förändringen som 
därmed påverkat deras meningsskapande. 

Hellgren och Löwstedt (1997) teori kring ledtrådar som en beståndsdel av meningsskapande har också 
blivit aktuellt då de menar på att olika skeenden innan en förändring samlas ihop för att ge en 
helhetsbild av förändringen som ska genomföras. Medarbetarna har uttryckt att det inte skett någon 
vidare kommunikation mellan de och mellancheferna samt att informationen kring förändringen lätt 
försvunnit bland massan med generell information. Då informationen kring förändringen både 
försvunnit i massan och inte presenterats på ett tillfredställande har den utgjort en ledtråd för 
medarbetarna då de inte kunnat anse förändringen som betydande. Medarbetarna har därmed inte sett 
meningen med varför ledningen behövt veta när de ska ha semester för höstperioden då de utan 
problem kunnat söka två veckor i förväg som tidigare år. 

Förutsättningar för lärande i trestegsmodellens andra steg 

Ser vi till Weick och Quinns (1999) andra steg, rebalance, är det i detta steg som meningsgivandet 
sker där ledningen för vidare den vision de vill att organisationen ska nå. Problematiken för 
Organisation T har varit att ledningen inte gjort några större insatser för att skapa mening hos 
mellancheferna och medarbetarna. Då ledningen redan i det första steget fått fel bild av medarbetarnas 
eventuella reaktioner, har de motiverat förändringen på ett sätt som inte nått fram till dem. Därmed har 
förändringen inte fastnat hos medarbetarna som fortsatt söka semester som de gjort tidigare. 
Ledningens vision med förändringen har varit att medarbetarna skulle se fördelarna med att söka 
semester långt i förväg dels för att de skulle kunna planera sin semester och dels för att underlätta 
planeringen för ledningen. Om visionen skulle uppnåtts hade det inneburit att medarbetarna skulle ha 
slutit upp kring förändringen och att det skulle skapats en samsyn inom organisationen. I intervjuerna 
har det däremot framkommit att ledningen istället valt att ”ta kritiken som det kommer” och att de inte 
haft en särskild strategi för att skapa mening för medarbetarna. Ledningen förutsatte istället att 
medarbetarna skulle acceptera och förhålla sig till förändringen. 

Den vision ledningen haft av att medarbetarna skulle se fördelarna både för de själva och för 
organisationen har inte stämt överens med hur medarbetarna uppfattat den. Medarbetarna har snarare 
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sett fördelarna för ledningens resursplanering men, som tidigare nämnt, inte fördelarna för sig själva. 
Medarbetarna har istället tolkat förändringen som att de ska anpassa sig efter förändringen utan att 
vidare behöva reflektera över varför ledningen valt att göra den. Utifrån Argyris och Schöns (1978, 
refererad i Granberg & Ohlsson, 2014) loop-lärande har medarbetarnas tolkning kunnat liknats vid 
single-loop lärande där de sett lärandet som mer instrumentellt men där en kognitiv förändring inte 
skett. I Weick och Quinns (1999) andra steg rebalance har vi observerat att ett double-loop lärande 
måste ha ägt rum för att en förändring ska fastna och ett fortsatt lärande kring den önskade visionen 
ska kunna ske. Då medarbetarna inte haft möjligheten att göra en djupare reflektion kring deras egna 
roll gentemot organisationen och förändringen, har deras meningsskapande resulterat i att de sett 
förändringen som onödig vilket präglat deras fortsatta beteende. Här har deras mer ytliga reflektion 
gjort att det skapats ett motstånd snarare än att ledningen möjliggjort för en djupare reflektion mot 
visionens riktning. Medarbetarnas lärande har således utmynnat i att de endast anpassat sig efter det 
nya sökverktyget utan att ha reflekterat över vilken betydelse anpassningen fått för deras roll i 
organisationen. 

Utmaningar kring meningsskapande i trestegsmodellens tredje steg 

Utifrån Weick och Quinns (1999) tredje steg unfreeze ska ledningen möjliggöra ett fortsatt lärande i 
den riktning de ursprungligen förbereder och planerar för. Det är i det här stadiet som ledningen i 
Organisation T uttryckt en förhoppning om att det bland medarbetarna och mellancheferna skulle 
finnas ambassadörer för förändringen som sprider vidare de positiva aspekterna av förändringen. 
Ledningen har även menat att då organisationen tidigare genomfört flera förändringar har 
medarbetarna blivit intrimmade på förändring och att de av den anledningen haft lättare att ta till sig 
den. Ledningen har lyft att medarbetarna vant sig vid förändringar vilket även har bekräftats av 
mellancheferna men i deras och medarbetarnas intervjuer har de ovan nämnda ambassadörerna inte 
återfunnits. Det främsta problemet har således legat i att ledningens uppfattning av Organisation T från 
det inledande steget i trestegsmodellen inte överensstämt med hur verkligheten sett ut. 

Ledningen hade förberett sig på olika typer av respons, främst från medarbetarna, där en uppfattning 
varit att det funnits olika intressen för att lära nytt. En annan uppfattning har varit att motstånd till 
förändring skett till följd av misstänksamhet och en generellt negativ inställning till förändring. Därför 
har det blivit ännu viktigare för ledningen att fånga upp dessa medarbetare. Det är precis denna 
utmaning som Larsson och Löwstedt (2014) beskriver i och med att medlemmarna i en organisation 
många gånger tolkar ledningens ursprungliga initiativ på olika sätt. De menar att ledningen därför 
behöver lägga extra mycket arbete på att skapa mening med deras önskade förändring. För att 
ledningen i Organisation T ska kunna implementera ett nytt tankesätt och möjliggöra en ny vision 
behöver ledningen anpassa sin egna strategi. Utifrån det Molander (1993, refererad i Granberg & 
Ohlsson, 2014) lyfter kring reflektion-över-handling borde ledningen i Organisation T ha möjliggjort 
ett lärande där reflektionen skulle skett i högre utsträckning genom att minska otydliga budskap som 
funnits i informationen kring förändringen. Det som framkommit av intervjuerna med både 
mellanchefer och medarbetare har dock varit att lärandet inte främjats på ett sådant sätt att nivåerna 
genomfört en djupare reflektion. 

Sammanfattning av resultat och analys 
I resultatet som presenterats i tema 1 har det framkommit att de huvudsakliga argumenten för 
förändringen varit organisationens resursplanering och att ledningen velat förtydliga vad som varit 
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gällande kring semester med utgångspunkt i lagar och regler. I analysen har ledningens 
meningsgivande roll som icke-framträdande synliggjorts men där medarbetares och mellanchefers 
meningsskapande processer lyfts fram. Medarbetare och mellanchefer har naturligt försökt skapa 
mening av förändringen utifrån den information som getts och sin egen syn på sin identitet gentemot 
Organisation T. 

Det har dock visats i tema 2 att argumenten tagits emot på olika sätt i Organisation T där nivåerna 
tolkat dem på olika sätt. Mellancheferna har förberetts muntligt men den huvudsakliga informationen 
kring förändringen har presenterats via mail och skriftliga dokument med frågor och svar. Ledningen 
har således uppmanat mellancheferna att skicka eventuella frågor från medarbetare till andra 
avdelningar i verksamheten. Under sökperioden har det visat sig att inte alla medarbetare använt sig av 
det nya sökverktyget och att de medvetet inte tagit del av den information som släppts kring 
förändringen. De intervjuade mellancheferna har heller inte tyckts förstå förändringen då de efter 
införandet av den inte gjort några förändringar i sitt arbete. I analysen har det poängterats hur 
Organisation T består av löst sammansatta system med svårigheter att få förändringen i 
semesteransökan förankrad mellan det operativa ledet med mellanchefer samt medarbetare och 
ledningen. Samtidigt har det visats att Organisation T haft nytta av de löst sammansatta systemen i 
hanteringen av krav emellan leden där ledningens arbete med implementeringen av förändringen 
underlättats. Sedan har kontraster mellan definitioner av en lärande organisation och Organisation T 
synliggjorts genom avsaknaden av ett double-loop lärande samt en reflektion-över-handling och det 
återkommande single-loop lärandet. 

I tema 3 har det klargjorts att ledningen även valt att kommunicera ut förändringen direkt till 
medarbetarna som inte fått informationen om förändringen ytterligare anpassad efter deras språkliga 
nivå då de fått samma version som mellancheferna. Den primära kommunikationen kring frågor och 
funderingar om förändringen har skett i kommentarsfältet till den artikel som släppts med information 
om förändringen. Mellanchefernas roll i kommunikationen har därför blivit väldigt passiv. I analysen 
har språket framhävts i informationen där bristen på anpassning för de olika nivåerna gett 
motsägelsefulla budskap. Det har även visats hur bristen på interaktion mellan nivåerna hämmat en 
djupare reflektion och således skapat en förvirring kring förändringens innebörd. 

I tema 4 har vi märkt att både ledningen och mellancheferna inte tolkat förändringen som stor utan 
snarare sett den som en mindre justering. Däremot har ledningen förberett sig på att medarbetarna 
skulle tolka den som en större förändring och därför gjort sig redo för att ta emot mycket kritik och 
oro. Medarbetarna har också uttryckt att de inte sett förändringen som avgörande men att de ansett att 
den varit onödig då det fungerat bra innan. Här har även en förvirring hos både mellanchefer och 
medarbetare funnits kring vad förändringen faktiskt inneburit vilket synts i kommentarsfältet för den 
publicerade artikeln. Medarbetarna har accepterat ledningens argument för förändringen men inte sett 
hur den kunde gynna dem själva. I analysen har det synliggjorts hur både mellanchefer och 
medarbetare fullt ut inte förstått vad förändringen inneburit vilket medfört att deras meningsskapande 
processer triggat igång ett motstånd till den. Det har således blivit tydligt att det saknats en samsyn 
mellan nivåerna kring vad förändringen inneburit samt vilka konsekvenser som den medfört på arbetet 
och ledigheten. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion  
Syftet med studien har varit att undersöka hur en förändring förmedlas och hanteras genom olika 
hierarkiska nivåer i en organisation. Frågeställningarna har därför undersökt hur ledning förmedlar och 
motiverar ett förändringsinitiativ, hur mellancheferna tolkar detta och förmedlar det vidare till 
medarbetarna och slutligen vilken form av meningsskapande och lärande som sker hos medarbetarna. I 
följande avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till dess teoretiska inramning och tidigare 
forskning. Studiens resultat har synliggjort intressanta kopplingar till meningsskapande och 
meningsgivande samt organisationslärande vilket presenteras nedan. 

Meningsskapande och meningsgivande 

Likt det Gioia och Chittipeddi (1991) presenterar har studien visat på ett behov av att ledning har en 
meningsgivande roll och att de ger en tillräcklig motivering för att samtliga nivåer ska kunna skapa 
mening åt en förändring. Likt Hellgren och Löwstedts (1997) beskrivning av meningsskapande 
processer har studien visat hur dessa processer ständigt skett i mellanchefers och medarbetares 
vardagliga praktik. Dessa processer har främst skett utifrån deras självbild i förhållande till 
organisationen och ledtrådar i informationen kring en förändring oavsett ledningens meningsgivande 
roll. I Organisation T har det blivit klart att ledningen inte skapat sig en verklighetsförankrad bild av 
dess medarbetare, likt det Weick och Quinn (1999) beskriver i sin trestegsmodell, vilket har påverkat 
deras meningsgivande arbete som i sin tur fått konsekvenser för medarbetarnas meningsskapande. För 
en lyckad förändring krävs det att ledningen i Organisation T skapar en samsyn genom samtliga nivåer 
kring förändringen. En samsyn kan endast ske när ledning först skapar sig en rättvisande bild av 
verksamheten vilket gör att det första steget i trestegsmodellen får en avgörande roll för hur lednings 
fortsatta arbete med förändringen kommer att påverka dess utfall. 

Vidare har det blivit tydligt hur ledning behöver använda sig av mellanchefer som meningsgivare för 
att kunna nå medarbetare och påverka deras meningsskapande processer. I och med att Organisation T 
är så stor och har så många anställda, finns det ett stort glapp mellan ledning och medarbetare. Likt det 
som bland annat Buick et al. (2018) kommer fram till, har studien betonat mellanchefers centrala roll 
för medarbetares meningsskapande. Detta har visats då deras roll i Organisation T varit än mer 
nödvändig för att förändringen skulle kunnat få ett fäste. Ledningen i Organisation T har snarare 
hoppat över mellanchefsnivån och försökt skapa mening hos medarbetarna själva. Detta har medfört 
en förvirring hos mellancheferna kring deras meningsgivande roll där medarbetarna i längden blivit 
utan deras stöd i meningsskapande processen. I studien har behovet av att använda sig av mellanchefer 
som meningsgivare styrkts ytterligare genom sättet som organisationer är utformade. För att 
underbygga det Larsson och Löwstedt (2014) menar med löst sammansatta system har studien genom 
exemplet Organisation T och dess lösa delar visat att dessa också försvårar förankring av en förändring 
genom en organisation. Genom att i större utsträckning inkludera mellanchefer i en förändring kan 
ledning koppla ihop systemen och lättare möjliggöra en samsyn kring förändringen. 
Kommunikationen får därför en central roll i hur ledning kan lyckas koppla samman dessa system. 
Kommunikationen mellan medarbetare och överordnade är något som undersöktes av Tanner och Otto 
(2016) samt Buick et al. (2018). Studierna visar att den utsträckning som god och tydlig 
kommunikation förekommer har en direkt koppling till hur väl organisationsförändringar anammas. 



34 
 

Genom exemplet Organisation T har även vikten av kommunikation visats, ifall ledningen skulle 
anpassat informationen så att både mellanchefer och medarbetare fått en version vardera så hade 
förändringen lättare anammats av nivåerna. De motsägelsefulla budskapen kring vad som förväntats av 
nivåerna och vilken roll mellancheferna skulle haft har medfört att varken dessa eller medarbetarna 
kunde skapa mening kring förändringen. Mellancheferna har istället tolkat sin egen roll som passiv då 
ledningen fått stå för medarbetarnas meningsskapande vilket gjort att mellancheferna ställt sig utanför 
förändringen. Informationen kring förändringen har även getts ut nära inpå införandet av den vilket 
begränsat förutsättningarna för interaktion mellan medarbetare och mellanchefer då de tillsammans 
inte kunnat skapa mening kring den. För att möjliggöra ett meningsskapande behöver ledningen 
istället annonsera införandet av en förändring långt i förväg så att en dialog främjas mellan nivåerna 
vilket slutligen leder till en större förståelse för förändringen. 

Lärande i organisationer 

Studien har synliggjort hur Organisation T inte lyckats skapa en plats där lärandet främjats. Likt det 
som Pedler et al. (1996, refererad i Granberg & Ohlsson, 2014) presenterar kring en organisation som 
en plats där lärande främjas, har Organisation T kunnat ses som en kontrast till detta. Organisation T 
har därför kunnat liknats vid en icke-lärande organisation genom förändringsarbetet där 
genomförandet av en förändring enbart diskuterats emellan ledningen. För de organisationer som inte 
främjar ett lärande, lämnas ett begränsat utrymme för mellanchefers lärande som i sin tur får 
konsekvenser för medarbetares lärande. När ledning ger mellanchefer en roll där de inte behöver förstå 
och reflektera kring en förändring medför det att dessa i sin tur inte kan stödja medarbetares lärande. 
Detta har genom exemplet Organisation T blivit synligt hos medarbetare där en utebliven reflektion-
över-handling kopplat till Molander (1993, refererad i Granberg & Ohlsson, 2014) medfört att dessa 
inte tagit till sig förändringen. Följaktligen har studien visat att Organisation T iakttagit lärandet som 
ett sätt för mellanchefer och medarbetare att instrumentellt lära in det nya sättet att söka semester men 
inte möjliggjort en djupare reflektion. Ledningen har således snarare agerat utifrån ett singleloop-
lärande kopplat till Argyris och Schön (1978, refererad i Granberg & Ohlsson, 2014) då de utgått ifrån 
att mellancheferna och medarbetarna skulle anpassa sig efter förändringen utan att lägga fokus på att 
de också behövt förstå den. För att en ledning ska kunna förändra ett beteende och implementera det 
beteende som önskas, krävs ett doubleloop-lärande där en reflektion-över-handling främjas kopplat till 
Molander (1993, refererad i Granberg & Ohlsson, 2014). Interaktionen har alltså en central roll i att 
skapa ett organisationslärande där medlemmar tillsammans främjar reflektion över organisatoriska 
skeenden. 

Språkets betydelse för lärande har för Organisation T utgjort en stor del i varför nivåerna haft svårt att 
ta till sig förändringen. Då ledningen inte anpassat informationen för de olika nivåerna har framförallt 
medarbetarna mött svårigheter att förstå och ta in vad förändringen faktiskt inneburit. Likt det 
McClellan (2011) beskriver kring organisationsdiskursers påverkan på utfallet av en förändring, har 
det i Organisation T visats att det funnits en oklarhet kring hur nivåerna uppfattat organisationen och 
förändringen. Hos mellancheferna har oklarheten visat sig genom att deras lärande påverkats negativt 
av motsägelsefulla budskap då de av ledningen uppmanats att ta del av dokumentet med frågor och 
svar men samtidigt ställt sig passiva vid frågor genom att skicka dessa till berörda verksamheter. På 
grund av de motsägelsefulla budskapen har mellanchefernas lärande och förståelse för förändringen 
hämmats då de inte behövt ta till sig informationen för att ingå i förändringsprocessen. För att kunna 
främja ett lärande behöver budskapet kring en förändring vara anpassad för mottagaren där språknivån 
i stora organisationer kan skilja sig mycket mellan verksamheter. Språknivån för operativa 
medarbetare kan därför behöva anpassas då dessa inte använder samma fackliga termer i sitt arbete 
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som exempelvis mellanchefer gör. För mellanchefer kan dessa termer istället vara nödvändiga för att 
skapa en förståelse kring vad förändringen innebär och varför beslutet fattas. För att främja ett lärande 
bör ledning därför i god tid skicka ut information i olika versioner som anpassas efter denna språkliga 
förståelse. 

Metoddiskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens genomförande och de utmaningar som studien har medfört. Här 
diskuteras även hur framtida studier inom forskningsfältet kan ta lärdom av vår studies sätt att 
undersöka förändringsarbete. 

Studiens främsta utmaning har varit bristen på resurser, främst i form av tid då det medfört att vi inte 
haft möjlighet att genomföra fler intervjuer som skulle kunnat ge fler perspektiv och tankar kring 
förändringen. Efter samtliga intervjuer har en tendens uppkommit, nämligen att gruppen mellanchefer 
haft liknande tankar och uppfattningar kring förändringen vilket också varit gällande för medarbetarna. 
Tendensen har betonat frågan om ett annat urval skulle genererat andra svar och således ett annat 
resultat, även om vi haft möjligheten att intervjua fler personer från dessa nivåer. Vidare har ledningen 
berättat om både eventuella ambassadörer för förändring i organisationen samt personer som motsätter 
sig förändring oavsett hur den motiverats. Här skulle ett målinriktat urval, där ledningen väljer ut de 
personer som ska delta i studien, kunnat ge dessa olika perspektiv på förändringen. I och med att vi till 
viss del använt ett bekvämlighetsurval har det funnits en problematik kring resultatens 
generaliserbarhet utöver Organisation T:s branschkontext. Intervjupersonerna från medarbetarnivån 
hade även liknande bakgrund vilket gjort det möjligt att de också haft liknande åsikter. En gemensam 
nämnare har varit att samtliga medarbetare som deltagit inte haft barn som skulle kräva planering av 
semester i och med exempelvis skollov. Då de intervjuade medarbetarna inte haft barn är det möjligt 
att de inte utvecklat ett motstånd till utmaningarna i planering som förändringen medfört. Om urvalet 
även innefattat medarbetare med barn, skulle det varit intressant att se hur de ställt sig till 
förändringen. Om vi skulle tagit del av dessa personers tolkning och upplevelser av förändringen 
skulle det kunnat ge oss ett annat perspektiv på förändringen samt potentiellt synliggöra motståndet 
som ledningen menat finns i Organisation T. Med detta sagt har intervjuerna genererat en djupare 
förståelse för förändringsarbete och de lärande- och meningsskapande processer som sker i samband 
med en förändring som inte skulle varit möjlig vid exempelvis användandet av enkäter. Även antalet 
intervjupersoner har påverkat studien då vi egentligen enbart kunnat uttrycka oss om upplevelserna 
från de åtta personer som deltagit i den och inte för hela organisationen eller intervjupersonernas 
kollegor. Resultaten har således även skapat en problematik kring överförbarheten till andra kontexter 
då de blivit så pass kontextspecifika. 

Tidpunkten för studiens genomförande i förhållande till förändringens införande kan ha haft betydelse 
för hur den uppfattats av intervjupersonerna. När vi inledde studien hade förändringen precis börjat 
genomföras men utfallet var fortfarande oklart. Här skulle det varit intressant att genomföra en första 
del av studien och sedan komma tillbaka när resultatet av den nya semestersökningen presenterats för 
att undersöka medarbetarnas uppfattningar om hur förändringen påverkat dem. Vidare har vissa 
intervjupersoners förvirring kring förändringen gjort att vi i inledningen av intervjuerna behövt 
precisera vilken förändring det var vi ville undersöka vilket kan ha påverkat svaren vi fått. Vi märkte 
däremot under intervjuernas gång att denna precisering av förändringen krävdes för att 
intervjupersonen skulle förstå vad vi pratade om. Vid vissa tillfällen pratade vi över varandra då ingen 
av oss förstod vad den andre menade med förändring. Exempelvis kunde intervjupersonerna gå 



36 
 

tillbaka i tiden och prata om andra förändringar än just den vi ville undersöka varpå ett förtydligande 
krävdes. 

I resultatet har det blivit tydligt hur ledning betonat att de personligen genom möten med mellanchefer 
kommunicerat vad förändringen inneburit men att mellancheferna istället betonat det skriftliga 
materialet. Således skulle det vara intressant att vidare studera hur meningsskapandet och 
meningsgivandet pågår i möten genom metoden deltagande observation för att få syn på det som 
faktiskt händer. Metoden skulle dock innebära att vi skulle komma in betydligt tidigare i 
förändringsprocessen vilket inte varit aktuellt för studien på grund av den ovan diskuterade resurs- och 
tidsbristen. I och med att vi genomfört intervjuerna på intervjupersonernas arbetsplatser har det 
inneburit en högre ekologisk validitet kopplat till det Bryman (2011) lyfter. Å andra sidan har det även 
inneburit några störningsmoment vid intervjuerna med medarbetarna där de inte alltid varit fokuserade 
på grund av arbetsplatsens buller och stressnivå. Det har blivit möjligt att diskutera huruvida 
störningsmomenten genererat opålitliga resultat men samtidigt försäkrade vi oss om att temana som 
fanns med i intervjuguiden besvarades för att i större utsträckning få pålitliga resultat. 

Fortsatt forskning 

De kunskapsluckor som presenterats i sektionen tidigare forskning har framförallt rört hur 
meningsskapande och meningsgivande setts som fenomen men inte hur de praktiskt kommit till 
uttryck vid ett förändringsarbete. Kommunikationen har även setts som en vital del i meningsskapande 
men där det funnits en brist i hur den kan ses i relation till under- och överordnade som i sin tur 
påverkar de meningsskapande processerna. Även om vi bidragit till att fylla de kunskapsluckor som 
presenterats ovan finns det alltid moment som framtida studier inom ämnet kan förhålla sig till. Då vår 
studie fokuserat på ett transportföretag har detta givit en specifik kontext där arbetet sker på ett sätt 
som kan skilja sig mellan branscher. I studien har det bland annat visat sig att ledningen hoppat över 
led i förmedlingen av förändringen. Det skulle därför vara intressant att se vad förändringsarbeten, där 
man gjort på liknande sätt, har fått för utfall även i andra branscher och där personalen som berörs inte 
bara består av operativa medarbetare utan även personal på tjänstemannasidan. Det skulle även vara 
intressant att höra fler medarbetares upplevelser då mer kunskap kan fås kring hur förändringen tas 
emot och tolkas genom organisationer. Då vår studie endast kunnat fokusera på åtta personers 
upplevelser, har det funnits en utmaning i att få en korrekt bild av organisationen. För framtida studier 
skulle ett större urval kunna ge en bättre bild av organisationen och dess medlemmar. 

Likt den diskussion som förts i avsnittet metoddiskussion, genomfördes studien i samband med att 
förändringen infördes vilket gjort att vi fått en uppfattning kring förändringen som kanske skulle 
förändras efter det att införandet kunnat anses vara klart. Då studien haft begränsade resurser, främst i 
form av tid, skulle framtida studier ha fördel av att kunna genomföras under längre tid. För att 
undersöka förändring skulle det därför vara intressant för framtida forskare att göra en mer långsiktig 
studie på ett valt fall. Här skulle medarbetarnas uppfattningar av förändring kunna jämföras i 
inledningen av förändringen med uppfattningar en tid efter att den genomförts.  

Slutsatser 
Bakgrunden till studien har dels varit den mediala uppmärksamhet som organisationer får när de inte 
lyckas förhålla sig till de lagar och regler som gäller för verksamheten, och dels hur konsekvenserna 
av detta i vissa fall fått förödande följder. De förändringar som organisationer genomför, både till följd 
av dessa regler och som en naturlig del av marknadens svängningar, gör att det ställs krav på att 
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ledningen ska kunna få med sig sina anställda i visionens riktning. Målet med studien har således varit 
att ta reda på hur detta arbete ser ut och hur de meningsskapande processerna kan påverka utfallet för 
ett förändringsinitiativ. 

Via våra frågeställningar har vi dels sökt förstå hur ledning förmedlar och motiverar en förändring. 
Här har det blivit tydligt att ledning först måste skapa sig en rättvisande bild av organisationen för att 
veta hur de bör anpassa budskap för mottagare. Genom att veta hur medlemmarna ser på 
organisationen kan de enklare motivera de positiva aspekterna och konsekvenserna av en förändring. 
Studien har samtidigt styrkt vikten av lednings tydlighet i kommunikation för att främja ett lärande 
med utgångspunkt i en djupare reflektion så att nivåerna ner på bättre sätt anammar en förändring. 
Vidare har våra frågeställningar sökt att undersöka mellanchefernas roll i ett förändringsarbete där det 
blivit tydligt att deras roll är avgörande för att kunna koppla samman nivåerna i en organisation och på 
så sätt möjliggöra en samsyn kring en förändring. Ledning måste därför använda sig av mellanchefer 
som meningsgivare där interaktion mellan nivåer främjas. Slutligen sökte frågeställningarna att 
undersöka vilken form av meningsskapande och lärande som sker hos medarbetarna i och med en 
förändring. Här har det blivit tydligt att en dialog mellan nivåer krävs för att kunna främja en djupare 
reflektion som leder till ett lärande och meningsskapande i linje med lednings vision för en förändring. 
Studiens tydligaste slutsats har varit att den förvirring som funnits hos mellanchefer och medarbetare 
inneburit att de inte förstått om förändringen varit obligatorisk eller inte. Förvirringen har medfört att 
många medarbetare valt att inte följa den nya visionen samt att mellancheferna inte haft koll på vad 
den inneburit. Den oklarhet som förändringen medfört har utgjort ett bekymmer som blivit talande för 
kommunikationen och arbetet kring införandet av förändringen.  

I forskningsfältet har bristen av att se till de praktiska aspekterna av meningsskapande och 
meningsgivande i organisationers olika nivåer identifierats. Ytterligare en brist som identifierats har 
varit kommunikationen mellan nivåer vid fler olikartade förändringar och organisationer. Vår studie 
har således bidragit till ett kunskapsutökande kring meningsskapande och meningsgivande i ytterligare 
ett förändringsarbete. I bidraget har det funnits en tydlig betoning på olika nivåer i en organisation och 
deras roller vid en förändring. Studien har även belyst vikten av en tydlig kommunikation emellan 
nivåer för att främja ett lärande där samtliga nivåer har en viktig roll i att skapa mening med sin 
omvärld. Studiens resultat har visat en organisations utmaningar i kommunikation och 
meningsskapande. Därmed har studien således antytt att när kommunikation och meningsskapande 
fungerar leder det naturligt till att förändringsinitiativ får framgångsrika resultat.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Samtycke för personuppgiftsbehandling i en uppsatsundersökning 

Vi hoppas att du vill vara med i en studie som undersöker förändringsarbete i en organisation. Vi vill 
förstå mer om hur ett förändringsinitiativ genomförs, förmedlas och tas emot av samtliga personer som 
rörs av förändringen. Resultaten kan bli till hjälp för att förstå hur kommunikationen påverkar utfallet 
av ett förändringsinitiativ. För att kunna göra studien behöver vi samla in följande information under 
perioden v. 11–18. Vi kommer att genomföra intervjuer med ljudinspelning för att samla in material 
för analys. 
Studien är en del av en students utbildning och en av Stockholms universitet utsedd handledare stöttar 
studenten genom hela arbetet så att det följer alla regler. När arbetet är klart betygssätts det av en 
examinator. 
Du kan nu ge oss tillstånd att behandla information för uppsatsen. Det är alltid frivilligt att delta. För 
att kunna samla in information till studien behöver vi ditt underskrivna tillstånd på den här blankettens 
sida 2. Om du säger ja nu kan du ändå när som helst meddela att du vill sluta vara med. Du behöver 
inte berätta varför du vill inte vill vara med. 
Under tiden studenten arbetar med sin uppsats är dina personuppgifter skyddade och kommer inte att 
lämnas ut till obehöriga. Vi kommer att förvara inspelningar och andra uppgifter på ett säkert sätt. Den 
information vi samlar in i med hjälp av ljud under första fasen kommer snarast att göras om till 
anonymiserade texter så att ingen kan lista ut att just du varit med i studien. Tillståndsblanketterna 
kommer att förvaras i låsta utrymmen på Stockholms universitet så att de inte kan kopplas ihop med 
det vi spelat in. När studien är klar och uppsatsen har blivit godkänd kommer den ursprungliga 
informationen som vi samlat in (ljudfiler) att förstöras snarast. 
Studiens resultat kommer att publiceras i en uppsats som är skriven så att det inte går att känna igen 
vilka som varit med i studien. Studien följer forskningsetiska riktlinjer och allmänna lagar. Lite längre 
ner på sid 2 kan du läsa mer om detta. 
Det är mycket värdefullt om vi kan få ditt samtycke att genomföra studien. Hör gärna av dig om du 
vill fråga något. 
 
 
Handledares namn 
E-post: rebecca.ye@edu.su.se 
Telefon: 08- 120 763 71 
  
Studenternas namn: Sophie Prinzell och Saqib Sandhu 
E-post: 
sophie.prinzell@outlook.com 
saqib1996@hotmail.com 
Telefon: 
Sophie Prinzell: 073- 83 71 025 
Saqib Sandhu: 073- 73 92 498 
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Samtycke Deltagare 
Jag har tagit del av information om studien och godkänner att materialet spelas in, sparas och används 
i studentuppsatsen. 
  

□ Ja       
□ Nej 

  
  
  
Namnteckning: 
  
  
Namnförtydligande: 
  
  
Datum: 
  
  
Mera om riktlinjer och lagar för studien 
Personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra studien behandlas med stöd av samtyckeskravet 
i Dataskyddsförordningen. Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt 
Dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018 så har du rätt att gratis få ta del av samtliga 
uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära 
radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att 
inge klagomål till dataskyddsombudet på Stockholms universitet dpo@su.se eller till datainspektionen 
https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/ 
I övrigt vid frågor vänd dig till handledare och studenter ovan. 
 

  

https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/
https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/
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Bilaga 2 
INTERVJUGUIDE FÖR LEDNING 

INLEDNING 
·       Presentation av oss 
·       Studiens syfte 
·       Etiska förhållningsregler 
  

Inledande kommunikation - Initiering av förändring 
·       Varför togs detta initiativ om att förändra hur man söker semester? 

·       Vilka argument fanns för att driva denna förändring? (ekonomiskt? arbetskraft?) 
·    (Kollektivavtalens påverkan?) 

·       Hur togs beslutet om en förändring i hur man söker semester? 
·       Hur kom de olika verksamheterna överens om förändringen? 
·       Vilka personer deltog i beslutsprocessen? 

·       Hur tänkte ni att denna förändring skulle tas emot i organisationen? (Hur ser man på förändring?) 
·    Ska man se det som ett nytt arbetssätt? Nytt beteende? Nytt sätt att se på semester och 

arbete? 
  
Praktiskt arbete 
·       Användes en strategi för att införa förändringen och hur såg den ut? 

·       Vilka var de inledande uppgifterna för att genomföra förändringen? 
·       Hur genomfördes den planerade strategin? 

·       Vilka kommunikationsmedel användes? (mail? möte? intranät?) 
·       Hur ofta skedde kommunikationen? 
·       Vilka personer deltog i den inledande kommunikationen? 
·       Hur presenterades förändringen? (varför och på vilket sätt ska det genomföras?) 

·       Vilka överväganden gjordes för att förändringen skulle bli lätt att ta till sig? 
·       Vad gjorde man för att underlätta det nya sättet för att söka semester? 

·       Möttes man av svårigheter/motstånd från någon av verksamheterna? 
·       Hur hanterades det? 

  

Förändringsuppfattning - Din och dina kollegors upplevelse 
·       Hur togs förändringen emot? Vilken respons fick ni? (ex. stationschefer, kollegor, operativa 

medarbetare?) 
·       Hur har du upplevt förändringen och responsen som följt? 
·       Ser du någon fördelar/nytta med förändringen? 
·       Ser du några nackdelar/problem med förändringen? 
·       Nu när förändringen är genomförd, är det något du hade velat göra annorlunda? 
  
Är det något jag inte har frågat dig om som du skulle vilja prata om? 
Är det något annat du tänker på som du skulle vilja ta upp? 
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Bilaga 3 
INTERVJUGUIDE FÖR MELLANCHEF 

INLEDNING 
·       Presentation av oss 
·       Studiens syfte 
·       Etiska förhållningsregler 
  

Inledande kommunikation - Initiering av förändring 
·       Hur fick du reda på att det skulle ske en förändring i hur man söker semester? (möte? mail?) 

·       Av vilka? 
·       Hur presenterades förändringen för dig/er? 

·       Vilka argument presenterades för förändringen? 
·       Hur tänkte ni/du att förändringen skulle tas emot bland stationschefer och medarbetare? 
  
Praktiskt arbete 
·       Vilka instruktioner fick ni kring förändringen om hur man söker semester? 
·       Vad gjorde ni praktiskt för att införa den nya semesteransökan? 
·       Har förändringen påverkat ditt arbete? På vilket sätt? Kan du ge ett exempel? 
·       Vilka överväganden gjordes för att förändringen skulle bli lätt att ta till sig? 

·       Vad gjorde du/ni för att underlätta det nya sättet för att söka semester? 
·       Hur gjorde ni för att förmedla det nya sättet att söka semester till de operativa 

medarbetarna? 
·       Möttes ni av några svårigheter eller motstånd i genomförandet av förändringen? 

·       Hur hanterades det? 
  
Förändringsuppfattning - Din och dina kollegors upplevelse 
·       Hur togs förändringen emot? Vilken respons fick ni? (ex. kollegor, medarbetare?) 
·       Hur har du upplevt förändringen och responsen som följt? 
·       Ser du någon fördelar/nytta med förändringen? 
·       Ser du några nackdelar/problem med förändringen? 
·       Nu när förändringen är genomförd, är det något du hade velat göra annorlunda? 
  
Är det något jag inte har frågat dig om som du skulle vilja prata om? 
Är det något annat du tänker på som du skulle vilja ta upp? 
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Bilaga 4 
INTERVJUGUIDE FÖR MEDARBETARE 

INLEDNING 
·       Presentation av oss 
·       Studiens syfte 
·       Etiska förhållningsregler 
  

Inledande kommunikation - Initiering av förändring 
·       Hur fick du reda på att det skulle ske en förändring i hur man söker semester? (möte? mail?) 

·       Av vilka? (närmsta chef? ledning?) 
·       Hur presenterades förändringen för dig/er? 

·       Vilka argument presenterades för förändringen? 
·       Hur uppfattade du förändringen när den presenterades? Första tankar? 

  
Praktiskt arbete 
·       Har förändringen påverkat dig? På vilket sätt? 
·       Hur har du gjort för att söka semester i år? 

·       Hur skiljer det sig från när du sökt semester tidigare år? 
·       Upplevde ni några svårigheter eller motstånd i genomförandet av förändringen? 

·       Hur hanterades det? 
  
Förändringsuppfattning - Din och dina kollegors upplevelse 
·       Hur har du upplevt förändringen? 

·       Hur lätt/svår tycker du att förändringen (instruktionerna) var att ta till sig? 
·       Har din syn på ditt arbete förändrats? 
·       Har din syn på ledighet förändrats? 

·       Hur har du upplevt förändringen och responsen som följt (t.ex. mellan kollegor)? 
·       Ser du någon fördelar/nytta med förändringen? 
·       Ser du några nackdelar/problem med förändringen? 
·       Nu när förändringen är genomförd, är det något du önskar hade gjorts annorlunda? 
  
Är det något jag inte har frågat dig om som du skulle vilja prata om? 
Är det något annat du tänker på som du skulle vilja ta upp? 
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