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Sammanfattning 
 
Titel:  Välkommen till verklighetens Dallas  

– en förändringssaga 
 
Seminariedatum:   15 juni 2007 
 
Kurs:    Magisteruppsats FEK 591 
 
Författare:    Elisabet Norel, Emilia Svensson och Gabriella Ulfwi. 
 
Handledare:   Stefan Sveningsson 
 
Nyckelord:  Organisationsförändring, ledarskap, kommunikation, 

delaktighet, tolkning och kultur.   
 
Syfte:  Att på nära håll undersöka och därefter skildra vad 

som sker på mikronivå, det vill säga ur det sociala 
och kulturella perspektivet, i en organisation under 
ett förändringsprojekt då mål och agenda är 
fastslagna men implementeringen ännu inte 
påbörjats. 

 
Att utifrån vår studie om vad som händer på 
mikronivå under en organisationsförändring utveckla 
underlaget för begreppsutvecklingen inom området.  

 
Att redogöra för situationen på fallföretaget och 
baserat på denna diagnos presentera beaktanden om 
ledarskap, kommunikation och delaktighet samt ge 
rekommendationer om företagets fortsatta agerande.  

 
 
Metod:  Att genom intervjuer och obeservationer utföra en 

kvalitativt tolkande intensiv fallstudie.  
 
Teoretiskt perspektiv: Alvessons kulturmodell, Dawsons perspektiv på 

olika förändringstyper, Sveningsson och Sörgärdes 
teorier om olika typer av förändringar, 
idealmodellerna om förändringsarbete av Kotter, 
Burnes, Heracleous och Carnall. Sandberg och 
Targamas teori om individers tolkningsprocess och 
Helms Mills teorier om identitetskonstruktion och 
intersubjektivitet. 

 
Empiri:   Intervjuer och observationer. 
 
Slutsatser: Problem i förändringsprocessers som ofta ses som 

oundvikliga, exempelvis förändringsobenägenhet, 
cynism och skepticism, kan vara resultatet av den 
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moderata tvetydighet som uppstår när medarbetarna 
tolkar förändringen. Alla individer tolkar budskap 
och händelser olika beroende på hur vår identitet är 
konstruerad. Identiteten kan vara baserad på vår 
geografiska placering, delaktighet i subkultur, roll i 
företaget och vår livssituation. Därmed är det viktigt 
för ledaren i en förändring att skapa en gemensam 
tolkningskarta som påverkar hur medarbetarna tolkar 
budskap och händelser. Tolkningskartan består av 
gemensamma värderingar och normer, rutiner, hjältar 
och förebilder samt språk. 
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Abstract 
 
Title: Welcome to the real version of Dallas  

– a saga about change. 
 
Date of seminar:   15th of June 2007 
 
Course:    Magisteruppsats FEK 591 
 
Authors:    Elisabet Norell, Emilia Svensson och Gabriella Ulfwi 
 
Advisors:    Stefan Sveningsson 
 
Key words:  Organizational change, leadership, participation, 

communication, interpretation and culture.  
 
Purpose:  To examine and thereafter describe what happens, on 

a micro-level, from a social and cultural perspective, 
in an organisation when a change project is initiated 
when the objectives and the agenda are established 
but not the design and implementation. 
  
Develop the basis for a new concept that can describe 
what happens on the micro-level in an organisation 
during a change process.  

 
Account for the company’s situation, and based on 
this diagnosis try to make recommendations on how 
the company ought to proceed with the change 
project.  

 
 
Methodology:  To conduct a conduct a qualitative intensive case-

study based on interviews and observations.  
 
Theoretical perspective: Alvesson’s model of the elements of a culture, 

Dawson’s perspectives on organizational change, and 
theory on different types of change by Sveningsson 
and Sörgärde. Theories on organizational change by 
Kotter, Burnes, Heracleous and Carnall. The theory 
about sensemaking by Sandberg and Targama. The 
theory on how identities are constructed and 
intersubjectivity by Helms Mills. 

  
Empirical data:  Interviews and observations. 
 
Conclusion: The problems that often evolve among the employees 

during organizational change process, e.g. change 
resistance, scepticism and cynicism, are often seen as 
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unavoidable. Our study shows that these problems 
can be the result of the moderate ambiguity that 
occurs when the employees interprets the change. 
Everyone interprets messages and events different 
based on how their identity is constructed. Identity 
can be based upon our geographical position, 
membership in a subculture, role in the company and 
our situation in life. Thus it is important for the 
leader to create a sensemaking guide that influences 
the employees’ interpretations. The sensemaking 
guide consists of mutual norms and values, routines, 
heroes and language. 
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Förord 
 
Vi vill rikta ett varmt tack till de personer som har hjälpt oss att utföra denna utredning.  
 
Utan vårt fallföretags öppna, engagerade och hjälpsamma inställning till oss och vår 
undersökning samt de möjligheter vi fick till att genomföra intervjuer och delta som 
observatörer hade denna undersökning aldrig kunnat genomföras.  
 
Ett stort tack riktas även till vår handledare, Stefan Sveningsson som har varit ett engagerat 
och stort stöd under hela processen, vi har lärt oss väldigt mycket samtidigt som vi har haft 
det väldigt roligt under tiden. 
 
 
 
 
Lund, 9 juni 2007 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Elisabet Norell               Emilia Svensson                    Gabriella Ulfwi 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Dagens samhälle präglas av tekniska genombrott och globalisering. Den digitala revolutionen 

har skapat nya kommunikationsmedier och förutsättningar för nya affärsmodeller. Tack vare 

den digitala revolutionen har globaliseringen accelererat. Nya marknader kan nås lättare, 

trender rör sig fortare och tillgången till arbetskraft och råvaror har blivit avsevärt större. Alla 

dessa faktorer ställer högre krav på ett företags ledning idag än vad som gjorts tidigare, och 

företagens förutsättningar och möjligheter är i det närmaste oändliga. Detta skapar en 

konkurrenssituation som aldrig tidigare skådats och företag måste, för att överleva idag, 

ständigt anpassa sig och därmed förändras. Ett företags normaltillstånd bör därför vara 

kontinuerlig förändring, enligt teoretiker, managementgurus och konsultbolag, och det finns 

åtskilliga förändringsmodeller som var och en marknadsförs som det ultimata receptet för 

framgång. Det är därmed lockande att prata om någon slags ”hype” kring förändringsprojekt. 

 

Undersökningar visar dock att cirka 70 procent av alla förändringsprojekt misslyckas (Beer 

och Nohria 2000) men trots denna höga siffra fortsätter företag att ständigt initiera 

förändringsprojekt. Den stora mängden managementlitteratur och den närmast 

explosionsartade ökningen av konsulttjänster, kan antas vara en bidragande faktor till detta. 

Chefer har krav på sig att hänga med i utvecklingen och utöva ett effektivt ledarskap. Det 

ökade aktieägarefokuset bidrar till att marknaden konstant vill ha tydliga tecken på att 

företagen arbetar för att bli ännu mer framgångsrika. Förändringsprojekt är därför tacksamma 

att initiera då de visar på en handlingskraftig och visionär ledare.  

 

1. 2 Problemdiskussion 
 

Trots viljan att följa med i utvecklingen, och vid krav på förändring för att överleva, 

misslyckas majoriteten av alla förändringsförsök. Vad beror detta på? Finns det några 

uppenbara fallgropar på vägen till en lyckad organisationsförändring? Företag brukar använda 

sig av välkända steg-för-steg metoder, så kallade idealmodeller, som exempelvis Kotters åtta-

steg. I idealmodellerna verkar en förändringsprocess relativt enkel att genomföra. Vad är det 

som kan skapa svårigheter och utmaningar för ledarna som idealmodellerna inte beskriver? 
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Människor är irrationella, nyckfulla och svåra att förstå och kontrollera. Hur tar man hänsyn 

till det i en förändringsprocess? Människor är till naturen komplexa, och antas i många fall 

vara obenägna att förändras. Hur påverkar personers identitet deras inställning till förändring? 

Hur kan ledarna hantera medarbetarnas reaktioner och känslor? Finns det ett sätt att minska 

stress och oro hos de anställda?   

 

Idealmodeller som visar på hur en förändring ska genomföras är ofta generiska och består av 

en plan med ett antal steg en organisation ”måste” gå igenom för att nå ett lyckat resultat. 

Modellerna tar dock sällan hänsyn till varje företags unika förutsättningar i form av dess 

kultur och medarbetare eller den kontext som företaget befinner sig i. Hur förändringen 

påverkar organisationen på mikronivå, det vill säga den sociala och kulturella aspekten, är ett 

fenomen som tidigare inte undersökts på en djupare nivå och inte heller uppmärksammats i 

någon större utsträckning. Vad är det som sker på individ- och gruppnivå när 

förändringsprojekt initieras och ska genomföras?  

 

Förändringsobenägenhet antas vara ett fenomen som är allmängiltigt för alla människor och 

därmed anser ofta företagsledningar att detta är ett hinder i förändringsprocessen som inte går 

att riva utan som man får försöka stångas med bäst det går.  

    

1.3 Syfte 
 

Att på nära håll undersöka och därefter skildra vad som sker på mikronivå, det vill säga den 

sociala och kulturella aspekten, i en organisation under ett förändringsprojekt då mål och 

agenda är fastslagna men implementeringen ännu inte påbörjats. 

 

Att utifrån vår studie om vad som händer på mikronivå utveckla underlaget för 

begreppsutvecklingen inom området.  

 

Att redogöra för situationen på fallföretaget och baserat på denna diagnos presentera 

beaktanden om ledarskap, kommunikation och delaktighet samt ge rekommendationer om 

deras fortsatta agerande.  
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2 Metod 
 

2.1 Kvalitativt tolkande fallstudie 
 
Det finns två angreppssätt inom den samhällsvetenskapliga metodiken, den kvalitativa och 

den kvantitativa. Vilken av de två metoderna som väljs beror på problemformulering och 

undersökningssyfte, samt beroende på vilken typ av information som är nödvändig för att 

undersöka detta (Holme och Solvang, 1996). Den kvalitativa metoden ämnar skapa en djupare 

förståelse för det vi undersöker genom att samla in mer information. Den karakteriseras av ett 

förstående syfte och går inte ut på att testa informations trovärdighet. Kvalitativa ansatser är 

därmed lämpliga när man försöker se sambandet mellan individ och kontext samt vill göra en 

nyanserad beskrivning (Jacobsen, 2002). Det kvantitativa angreppssättet används främst vid 

mätproblem och datainsamling. Denna metod syftar främst till undersökningar där man vill 

kvantifiera eller statistiskt beskriva fenomen. Dess fokus ligger vid mätning och att bestämma 

en storleksordning på ett visst fenomen (Skärvad och Lundahl, 1999). Den kvantitativa 

metoden utgår från forskarens egna idéer och förutbestämda kategorisering medan den 

kvalitativa har en mer öppet förhållningssätt och utgår från själva studieobjektet.Vi har valt att 

använda oss av en kvalitativ studie för att kunna skildra en organisationsförändringar på nära 

håll.  

 

Valet av fallstudiemetoden är vanligt när man använder den kvalitativametoden och Jacobsen 

(2002) beskriver två olika typer av fallstudier. Den intensiva utformningen tar fram relevant 

data och har sin styrka i att den går ner på djupet och undersökningen omfattar många 

detaljer. Då informationen sällan är lösryckt från sitt sammanhang ökar giltigheten. Dock blir 

utfallet av denna typ av studier svåra att generalisera då de är specifika och enbart förhåller 

sig till speciella kontexter. Den andra modellen är den extensiva vilket innebär att information 

samlas in som är relativt ytlig men lättare att generalisera till hela populationer. Vi har valt 

den intensiva fallstudieformen som möjliggör att vi kan gå ner på detaljnivå inom en 

organisation och därmed öka giltigheten på vår empiri. Studien utgår från intervjuer med ett 

flertal anställda som berörs av organisationsförändringen. Vi har eftersträvat att intervjua 

anställda som befinner sig på olika nivåer inom organisationen och som alla är mer eller 

mindre delaktiga och berörda av förändringen för att kunna analysera 

organisationsförändringen från flera olika perspektiv och tolkningar. Alvesson och Sköldberg 

(1994) menar att centralt kriterium inom denna forskningsmetod bygger på en fokusering på 
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öppen och mångtydig empiri. Att försöka göra en intim skildring av individernas upplevelser 

och funderingar, för att finna intressanta fenomen bland de anställdas uppfattningar om 

organisationsförändringen, har präglats av ett försök att vara öppna för oväntade händelser 

som kan bli intressanta tolkningsobjekt. De fenomen vi fann, ämnade vi att tematisera för att 

se olika mönster och sedan ställa dessa mot befintlig teori.  

 

Karakteristiskt för den kvalitativa metoden är även att utgå från studiesubjektens perspektiv 

(Alvesson och Sköldberg, 1994) vilket stämmer väl överens med vårt syfte att skildra en 

förändringsprocess ur det sociala och kulturella perspektivet då människors tolkningar och 

förstålese kommer i fokus. Utifrån valet av kvalitativmetod blir därmed vårt perspektiv det 

hermeuneutiska då vi vill undersöka vad som sker på individnivå under en förändringsprocess 

genom att studera individernas subjektiva uppfattningar. Detta innebär att vi vill skapa 

förståelse för de tolkningar som finns kring förändringen. Det finns ett flertal olika perspektiv 

inom den samhällsvetenskapliga forskningen men de två framträdande är det positivistiska 

och hermeneutiska. De är varandras motsatser då det positivistiska perspektivet bygger på att 

forskaren utför studien på ett objektivt sätt och sorterar bort allt annat som inte kan tolkas som 

objektivt data, medan det hermeneutiska perspektivet bygger på subjektiv kunskap (Jacobsen, 

2002). I hermeneutisk forskningsmetod är läran om tolkning i fokus och man utvecklar 

förståelsen för diskurser (Nationalencyklopedin). Vi vill finna vad organisationsförändringen 

får för mening och innebörd hos den enskilda individen, hur denne tolkar sin nya situation och 

vad denne upplever kommer att förändras i hans eller hennes verklighet. Intervjuerna med 

anställda på företaget är därför av stor innebörd. Vi har sett yttranden och åsikter som resultat 

av individernas tolkningsprocesser. Detta ter sig extra intressant då vi är tre gruppmedlemmar 

som vid flertalet tillfällen tolkade den givna informationen olika, vilket ledde till diskussioner 

då vi förklarade våra skilda förstålelser för varandra. Vi är medvetna om att detta kan påverka 

insamlingen av information i både urval av data och sedan tolkningen av den. Under 

undersökningens gång har vi gjort analyser och tolkningar efter det vid tillfället insamlade 

materialet. Vi är medvetna om att tolkningar som görs löpande under empiriinsamlingens 

gång kan påverka det fortsatta insamlandet av empiri och därmed också det slutgiltiga 

resultatet. Vi menar att detta är oundvikligt då det, enlig Alvesson och Sköldberg (1994), inte 

finns några ”äkta” fakta, utan fakta är alltid tolkningsresultat.  
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2.4 Kritiskt urval  
 

Vårt val av fallföretag bygger på vårt intresse för organisationsförändringar och i synnerhet 

hur olika individer som påverkas upplever den. Beer och Nohria (2000) slår fast att cirka 70 

procent av alla påbörjade organisationsförändringar misslyckas. Vi fann det därför intressant 

att undersöka medarbetarnas uppfattningar vid en organisationsförändring och utveckla 

forskningen inom detta område. Detta ämne är aktuellt men tidigare forskning kring 

organisationsförändringar har till stor del handlat om dess initieringsfas, designfrågor samt 

genomförandet av implementeringsfasen. De existerande modellerna saknar information om 

hur en förändring uppfattas av de anställda utifrån deras individuella tolkningar och hur man 

kan hantera oron, skeptisicmen och motståndet som ofta uppstår. Vårt fallföretag ansåg vi 

vara ett lämpligt undersökningsobjekt då företaget befann sig i början, det vill säga i 

övergången mellan initierings- och designfas, av ett omfattande förändringsprojekt. De var 

dessutom beredda att ge oss en god tillgänglighet till information om projektet samt möjlighet 

att intervjua deras personal. Företagets varma mottagande och generösa samarbetsvilja gav 

oss möjligheten att skaffa oss en tydlig inblick i medarbetarnas tolkningar och 

meningsskapande under en förändringsprocess. Intervjuerna med ett antal berörda 

medarbetare på företaget gav oss en förståelse för några medarbetares individuella 

uppfattningar och tolkningar.  

 

Fallföretagets planerade organisationsförändring var ett intressant objekt att studera då den 

innebar en radikal förändring med stor påverkan på många medarbetare. Bland annat var vissa 

geografiska förflyttningar en del av projektet vilket i allra högsta grad påverkar en individs 

situation och verklighet. På grund av krav på sekretess är företaget anonymiserat. Vi kommer 

inte heller benämna våra respondenter med deras rätta namn utan med alias, då vi inte vill 

riskera att avslöja någon som anförtrott sig till oss. För att ytterligare annonymisera ger vi 

inga beskrivningar av intervjuobjektens arbetsuppgifter eller titlar utan vi referar till dem som; 

representanter ur företagsledningen, representanter ur projektgruppen eller projektledningen, 

mellanchef eller medarbetare. Vi menar att detta ökade ärligheten i respondenternas svar och 

således även giltigheten för undersökningen. Företaget refereras till som Ewing Oil och 

majoritetsägaren benämns som Toronto Independents. Vi menar att detta inte har någon 

inverkan på vår undersökning då vi endast ämnar undersöka företagets 

organisationsförändring, och inte något företagsspecifikt som till exempel deras situation 

inom branschen eller dylikt. 
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2.5 Tillvägagångssätt 
 
Datainsamling 

 
Vi har i vår empiriinsamling främst använt oss utav primärdata, genom intervjuer med 

anställda vid Ewing Oil och Toronto Independents. Vi fann att det mest naturliga sättet för oss 

att uppnå undersökningens syfte var genom att ta reda på de involverades uppfattningar och 

tolkningar kring förändringen. Därför var intervjuer en avgörande källa till information. De 

genomförda intervjuerna gav oss möjlighet att skapa en större förståelse för de involverade 

och deras situation. Genom att tala med dem ansikte mot ansikte ökade våra möjligheter att 

läsa av respondenten och notera ickeverbala reaktioner som t.ex. kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Missförstånd och felavläsningar är också lättare att undvika genom denna typ 

av intervju (Bell och Bryman, 2003). Varje intervju genomfördes på plats i företagets lokaler 

vilket gjorde att vi kunde känna av stämningen och uppleva konkreta situationer som gav oss 

en allmän uppfattning om kulturen på företaget. För att kunna genomföra undersökningen var 

det nödvändigt att skaffa oss en konkret bild av organisationsprojektet, dess bakgrund, design 

och företagets förväntningar med denna. Denna kunskap fick vi genom sekundärdata 

bestående av rapporter från en konsultfirma som var inblandade i förändringsprojektet, samt 

den presentation om projektetet som projektledningen presenterade för företagets ledning när 

beslut om projektets genomförande togs. Detta material presenterades av en medlem i 

projektgruppen och gav oss en utförlig bild av projektets metod, historia och de 

undersökningar som legat till grund för beslutet att genomföra förändringen. En viktig del av 

projektets metod är att anordna olika typer av workshops. Genom att medverka vid två av 

dessa kunde vi göra intressanta observationer om bland annat medarbetarnas förhållande till 

projektets ledare och de involverade konsulterna, samt ta del av medarbetarnas funderingar 

kring projektet. Detta var av stor betydelse för undersökningen då vi på ett tydligt sätt fick 

uppleva stämningen och det samspel som pågick mellan medarbetare och ledning. Till 

presentation och allmän information av företaget har vi använt oss utav sekundärdata som 

företagets hemsida samt tryckt material i form av årsredovisningar. 

 

Det teorimaterial som vi använt oss består av artiklar och facklitteratur. Det finns inom 

området organisationsförändringar ett stort utbud av teorimaterial, vi har således inte haft 
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några problem att finna material för det teoretiska resonemanget som är hämtat från några 

utav områdets främsta teoretiker. I teorikapitlet redogör vi för de olika teorierna vi har använt. 

 
Val av intervjuobjekt och intervjumetod  

 

Vi har haft för avsikt att intervjua ett tiotal personer som på olika sätt är involverade eller 

kommer att påverkas av förändringsprojektet. Utifrån de möjligheter vi fick att träffa 

personalen kom intervjuobjekten främst att bestå av män med högre positioner inom företaget. 

Genom att intervjua chefer och högt uppsatta inom förändringsprojektet samt anställda på 

lägre nivåer kunde vi sedan jämföra deras syn och reaktioner på förändringsprojektet samt på 

organisationen i övrigt. Vi genomförde totalt 12 intervjuer varav två på ledningsnivå, sex med 

representaner ur projektgruppen, två på mellanchefsnivå samt en på medarbetarenivå. I våra 

intervjuer har vi eftersträvat ett så öppet förhållningssätt som möjligt, och antagit en metod 

som vi väljer att kalla ”vad händer här då?”. Då vi ville få en förståelse för respondentens 

personliga uppfattning angående förändringsprojektet eftersträvade vi att få denne att prata 

kring ämnet så fritt som möjligt. Vi har låtit respondenten själv sätta ”dagordningen” för 

intervjun, utan ett av oss i förväg strukturerat intervjuformulär. Detta innebar att vi inte styrde 

in respondenten på ett utav oss förutbestämt spår utan denne fick tala om vad denne tyckte var 

intressant. På så vis kom intervjuerna att handla om respondentens funderingar och inte våra. 

Vi granskande därefter intervjuerna och försökte finna intressanta fenomen som vid vår 

sammanställning kunde skapa ett mönster av väsentligheter i de anställdas situation.  

 

Intervjumetoden kan beskrivas som en modifiering av den semistrukturerade intervjumodellen 

där omformuleringar av frågor och förändring av frågeordning är tillåten (Bell och Bryman, 

2003). Tack vare de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna gavs respondenten möjlighet 

att ge mer öppna och mer utvecklade svar vilket i sin tur leder till större validitet då 

undersökningen får mer och djupare data att basera analysen på. Vi har tack vare detta kunnat 

uppnå en mer nyanserad bild av individernas direkta uppfattningar och idéer kring 

förändringsprojektet. 

 

För att få så ärliga och öppna svar som möjligt eftersträvade vi en trygg och bekväm miljö för 

respondenten. Samtliga intervjuer genomfördes därför i företagets lokaler. Respondenterna 

föreslog själva tidpunkter för intervjuerna inom en utav oss utsatt tidsperiod. Vi informerade i 
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förväg om intervjuns tidsram samt gav även respondenten en så utförlig beskrivning som 

möjligt över våra avsikter med intervjun och dess betydelse för vår undersökning (Ekholm 

och Fransson, 1992). Då vi behövde svar och information som blottlade respondentens 

personliga förhållanden och åsikter kring förändringsprojektet, var det av stor betydelse att i 

förväg klargöra för respondenten att denne skulle komma att medverka under total 

anonymitet. Vi menar att genom på förhand klargöra för respondenterna hur deras svar skulle 

komma att behandlas och att deras anonymitet kunde garanteras bidrog till att få mera öppna 

och ärliga svar (ibid). Samtliga intervjuobjekt kommer i uppsatsen att namnges med fiktiva 

namn. För att öka respondenternas engagemang och visa vår tacksamhet försäkrade vi 

samtliga att få ett exemplar av den slutgiltiga sammanställningen som vi hoppas de ska finna 

intressant och givande. 

 

Majoriteten av intervjuerna genomfördes av samtliga gruppmedlemmar. Detta innebar en 

möjlighet att diskutera våra olika uppfattningar och tolkningar. Det var av stor betydelse för 

oss att kunna fokusera på respondentens svar och att ha friheten att ställa givande följdfrågor 

varför samtliga intervjuer spelades in. Detta var även givande för att kunna återge intervjuer 

för de gruppmedlemmar som vid enstaka tillfällen inte kunnat medverka vid någon intervju. 

Den främsta anledningen till inspelning av intervjuerna var dock att undvika att förlora 

information och att kunna klargöra otydligheter, och således undvika missförstånd samt kunna 

citera respondenten på ett korrekt sätt.  

 

Källkritik  

 

Vi har, som tidigare förklarat, avsett att undersöka vårt fallföretags organisationsförändring 

och försöka skildra den social och kulturella aspekten. Vi har inom ramen av för detta försökt 

intervjua medarbetarna på ett så fritt och öppet vis som möjligt. Vi har haft för avsikt att möta 

organisationen på ett öppet sätt för att hos de anställda finna intressanta fenomen rörande 

förändringen. Att starta en undersökning med ett så brett syfte kräver ett öppet 

förhållningssätt mot respondenterna. Chansen till tillförlitligt material menar vi ökar om man 

låter intervjuobjektet tala fritt kring ett ämne istället för att ställa frågor utifrån ett i förväg 

konstruerat formulär. Vår möjlighet att finna intressanta fenomen har styrts av vad de 

anställda ansett vara viktigt.  
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Vi är medvetna om att en undersökningseffekt kan uppstå vid denna typ av förhållningssätt. 

Jacobsen (2007) menar att undersökningseffekten kan leda till att själva undersökningen 

skapar speciella resultat. Att det finns en risk att man till slut mäter något som vi själva har 

åstadkommit, snarare än hur respondenten upplever ett fenomen. Detta kan ha påverkat 

undersökning eftersom efterhand som vi genomförde intervjuerna fann vi vissa teman som vi 

intresserade oss särskilt mycket för. Till exempel såg vi en tydlig tvetydighet i uppfattningar 

kring områdena ledarskap, kommunikation och delaktighet. Dessa tidiga upptäckter kan ha 

påverkat oss i formulering av följdfrågor till respondenterna under den fortsatta 

intervjuprocessen. Vi menar dock att detta inte har påverkat vårt försök att ha ett 

grundläggande öppet förhållningssätt. Då vi inte endast avser att förstå olika uppfattningar 

som kan fungera som hinder för en organisationsförändring utan även vill förklara hur och 

varför dessa uppstår är det av betydelse att inte ta tillsynes uppenbara samvariationer av för 

givna. Det är av stor betydelse att ifrågasätta om sambanden vi finner är reella eller om det 

finns andra förhållanden som vi inte har fått grepp om men som kan vara lika viktiga. 

Undersökareffekten på vårt empirimaterail, det vill säga intervjuareffekten och 

observatörseffekten, menar vi att risken att resultaten har blivit påverkade av detta är liten. 

Som undersökare har vi tagit hänsyn till att vi, trots en bra kontakt med företaget, har varit 

främmande personer som ställt frågor kring ibland känsliga områden. Vi kan av vissa ha 

upplevts som något främmande som inte hör hemma i den miljö de är vana vid och därför har 

de inte nödvändigtvis uppträtt helt naturligt. Vi ville komma åt respondentens egna åsikter 

och tolkningar men vara medvetna om att denne inte alltid kanske svararade uppriktigt. Vi var 

dock tvungna att utgå ifrån att de talade sanning samt att de inte överdrev eller försökte 

berätta bra historier enbart. De personer vi träffade verkade också välmedvetna om ”hypen” 

kring förändringar och vad som är ”rätt”, enligt gällande forskning, att säga om exempelvis 

kommunikation. Stundtals fick vi uppfattningen att intervjuobjektet hade starka åsikter men 

att dessa hölls tillbaka. En rädsla för att bli avslöjade för chefer och kollegor verkade ligga till 

grund för detta. Vi uppfattade denna aktsamhet trots löftet om total anonymitet. Jacobsen 

(2002) menar att känslan av anonymitet tycks vara minst i undersökningar som bygger på 

besöksintervjuer och handlar om att intervjuobjektet får en känsla av att han eller hon avslöjar 

sig. Som en konsekvens av intervjuareffekten, var intervjuobjekten mer frispråkiga och hade 

starkare åsikter ju högre upp i hierarkin de befann sig medan de på lägre nivå var desto mer 

försiktiga och gav ett mer nervöst intryck. Detta kan ha haft en viss påverkan på empirin om 

intervjuobjekten undvikit att berätta om sina riktiga tolkningar och uppfattningar på grund av 
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rädsla att bli avslöjade. I vissa fall tolkade vi dock otydliga svar som en följd av okunnighet 

eller brist på den anställdas engagemang i projektet.  

 

Observatörseffekten kan ha påverkat våra besök av workshops, vi intog dock medvetet en 

placering avskilt från bordet där diskussionerna ägde rum, satt tysta och klargjorde att vårt 

syfte var endast att observera. Det kan dock ha funnits en risk att deltagarna vid dessa 

workshops utnyttjade tillfällena för att få sina röster hörda genom att lägga extra stor betoning 

vid sitt missnöje med förhoppning om att detta ska spridas vidare genom vår rapport.  

2.6 Potentiellt kunskapsbidrag  
 

Våra ambitioner och förhoppningar med undersökningen, analysen och slutsatsen är att vi ska 

kunna bidra till en utveckling av ämnesområdet organisationsförändring. De befintliga 

teorierna och beskrivningarna av förändringsprocesser ger inga skildringar av medarbetarnas 

tolkningar och meningsskapande. Därmed menar vi att det finns en kunskapslucka inom 

området. Genom en intensiv fallstudie av en organisationsförändring menar vi att vi kan bidra 

till att börja fylla igen denna lucka. Vi tror att betydelsen av att skildra en 

organisationsförändring på individnivå kan skapa en förståelse för hur medarbetarnas 

tolkningsprocess kan vara avgörande för huruvida en organisationsförändring lyckas 

genomföras framgångsrikt eller inte. Därmed belyser vi vikten av att vara medveten om 

människans tolknings- och meningsskapandeprocess.  

 

För att göra vårt bidrag användbart för forskningen inom området hoppas vi även på att kunna 

bidra till begreppsutveckling till inom områdets terminologi.  

 

Vi presenterar även en diagnos på situationen på fallföretaget som utgör en grund för en rad 

rekommendationer och beaktanden som förhoppningsvis kan hjälpa Ewing Oil att lära utifrån 

det som varit.  
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3 Teori 

 

3.1 Val av teoretiskt ramverk 

 

För att ge våra läsare möjlighet att fördjupa sig i de teorier som våra analyser bygger på 

redogör vi i det här kapitlet för teorier och modeller inom följande områden: 

  

 

 

Det första avsnittet är en introduktion till ämnesområdet och redogör för olika perspektiv på 

organisationsförändringar, varför organisationer genomför dessa och vad 

förändringsobenägenhet innebär. Sveningsson och Sörgärde (2007), och Dawson (2003) står 

för de teorier vi använder oss av. 

 

Vi har valt att utgå från Alvesson och Sveningsson (2007) Investigative Model of 

Management and Cultural Work för att förstå vårt fallföretags förändringsprojekt. Denna 

analysmodells metod ger en god överblick över innehållet i en 

organisationsförändringsprocess samt den kontext som den äger rum i. Modellen består av sex 

 
rganisationsförändringar 

 

Att genomföra 
organisationsförändringar 

 

 
Kultur 

 
Förståelse och tolkning 

Att förstå 
organisationsförändringar 

Figur 3.1 Åskådliggörande av de områden som teorikapitlet innefattar. 
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element, där vi studerar de två första eftersom förändringsprojektet inte har kommit längre i 

processen. Det första elementet i modellen tar hänsyn till den kontextuella bakgrund som 

processen uppstår i, och undersöker även vilket behov som legat bakom initiativet till 

förändring. Det andra elementet som följer modellen, och som är det sista steget vi använder 

oss av, undersöker de ambitioner, mål och lösningar som ledningen tagit fram för att lösa de 

problem som diskuterats under första elementet.  

 

För att analysera vårt fallföretags organisationsförändringsprojekt och skapa oss en 

uppfattning om hur deras modell för förändring ser ut har vi använt ett flertal forskares 

idealmodeller för hur man enligt dem ska genomföra en organisationsförändring: Kotter 

(2007), Heracleous (2003), Burnes (1996) och Carnall (2003). Dessa fem modeller framhäver 

till stor del samma faktorer och rekommenderar samma metoder men ibland finns det vissa 

skillnader som kan vara intressanta att reflektera över. 

 

För att förstå hur människor förstår och tolkar begrepp inom teorin som exempelvis ledarskap, 

kommunikation och delaktighet redogör vi även för Sandberg och Targamas (1998) 

förklaringar om individers tolkningsprocesser. Därefter redogör vi för Helms Mills (2003) 

teorier om identitetskonstruktion och intersubjektivitet vilka skapar förståelse för varför 

människor tolkar och skapar mening i sin verklighet på olika vis. 

 

För att förstå en del av det som gör varje företag unikt och ge läsaren mer kunskap om detta, 

det vill säga kulturen, avslutas teorikapitlet med en redogörelse av vad organisationskultur är, 

hur den skapas utifrån Alvessons (2007) teori samt vilka olika typer av organisationskulturer 

som kan identifieras enligt Burnes (1996).  

 

3.2 Organisationsförändring 

 

Det finns många typer av förändringar, och enligt Sveningsson & Sörgärde (2007) är det 

vanligt då man ska utröna vilken typ av förändring det rör sig om att fastställa förändringens 

omfattning, rytm och ursprung. Författarna beskriver en förändrings omfattning utifrån två 

ytterligheter: revolutionär eller evolutionär. Sveningsson & Sörgärde (2007) framhåller att 

förändringar som beskrivs som revolutionära ofta handlar om omfattande förändringar som 
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radikalt påverkar organisationskultur, styrsystem, organisationsstruktur, teknologi, 

komptenssystem, ledarskap och andra organisatoriska förhållanden. Evolutionära förändringar 

avser, enligt Sveningsson och Sörgärde (2007), vad som beskrivs som operativa förändringar 

och berör endast delar av organisationen.  

 

Författarna gör vidare en distinktion mellan planerade förändringar och framväxande sådana, 

genom ett antal termer som utgångspunkt vill de peka på att källan till organisatoriska 

förändringar varierar. I de fall då förändringen är planerad är ledningens planer i fokus medan 

de framväxande även inbegriper andra medlemmar i organisationen. Sveningsson och 

Sörgärde (2007) framhåller att de mest framgångsrika framväxande förändringarna är de som 

initierats underifrån. Författarna nämner som exempel på planerade förändringar de 

kulturförändringsprogram samt de rationaliseringsprojekt som är mycket populära idag, och 

menar att framväxande förändringar till exempel kan handla om löpande förbättringsprojekt 

och de som kommer ut kontinuerligt experimenterande.  

 

Sveningsson och Sörgärde (2007) framhåller att förändring kan ses på det ena eller andra 

sättet, beroende på vem man frågar och från vems perspektiv man utgår ifrån. Författarna 

menar att det finns skilda uppfattningar om huruvida en organisation är stabil eller om den 

befinner sig i en ständig förändring och om det sistnämnda skulle vara ett mer naturligt 

tillstånd än stabilitet.  

 

Perspektiv på organisationsförändringar 

 

Den enklaste definitionen av organisationsförändringar innebär nya sätt att arbeta och 

organisera. Dawson (2003) menar att det ligger mycket mer bakom en förändring än vad den 

enklaste definitionen föreslår, och menar att det i botten handlar om hur en organisation på 

bästa sätt kan organiseras för att deras produkter och tjänster ska inbringa värde på 

marknaden. För att en organisationsförändring ska lyckas, pekar Dawson (2003) på 

betydelsen av en engagerad arbetsstyrka och att projektet vinner ”the hearts and minds of the 

employees”. Dawson (2003) har uppmärksammat olika perspektiv som betonar ett flertal 

faktorer som avgörande för en förändrings framgång: det teknisktbyråkratiska perspektivet 

som belyser ledningen och deras direktiv som ett nödvändigt verktyg för att uppnå uppsatta 

mål. I kontrast till detta perspektiv, som liknats vid metaforen om en maskin, står ett politiskt 

perspektiv som uppmärksammat betydelsen av förhandlingsprocesser genom vilka 
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organisationsstrukturer återskapas och som, enligt Dawson (2003), både präglas av och 

präglar det rådande maktmönster som finns i organisationen. Dawson (2003) hänvisar till 

Morgan (1997) som menar att anhängare till det politiska perspektivet betonat betydelsen av 

konflikt och tävlan, framför allt för att förstå hur grupper av individer med olika intressen och 

värderingar väljer att eftersträva ett visst utfall från en förändring. Det tredje perspektivet på 

ledarskap som Dawson (2003) menar har haft stort inflytande över förändringsinitiativ under 

de senaste åren är det som handlar om kultur. Han menar att ett kulturellt perspektiv 

uppmärksammar moralisk ordning och att ledningen ska ägna sig åt att konstruera system av 

värderingar, istället för att vara inriktade på att konstruera byråkratiska system. Dawson 

(2003) menar att de tre olika perspektiven utgör tre olika ”glasögon, genom vilka vi kan välja 

att se på organisationsförändringar”.  

 

Varför genomföra en organisationsförändring? 

 

Dawson (2003) har uppmärksammat ett flertal olika faktorer som kan utlösa en förändring, 

vilka kan innehålla både interna som externa element. Några av de huvudsakliga externa 

faktorerna är:  

 

• Globalisering av marknader 

• Ny teknologi 

• Organisatorisk tillväxt 

• Konjunktursvängningar inom branschen 

 

Vad gäller de interna faktorerna som driver förändring, har Dawson (2003) uppmärksammat: 

 

• Teknologi 

• Verksamhetsskifte 

• Människor 

• Administrativa strukturer 

 

Dawson (2003) menar att ny teknologi kan vara såväl en extern som intern faktor som driver 

förändring, och med människor menar han de individer som utgör organisationen. Med 

administrativa strukturer menas kommunikationsvägar, etablerade arbetsstrukturer, hierarkier, 
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belöningssystem och disciplinåtgärder. Vidare betonar Dawson (2003) att interna och externa 

faktorer tenderar att överlappa och därmed förstärka effekten genom att förändringen sker 

fortare. 

 

Sveningsson & Sörgärde (2007) belyser ytterligare faktorer som de menar driver på en 

förändring. Det kan till exempel röra sig om exempelvis kulturella, demografiska eller 

ekonomiska drivkrafter som ligger bakom förändringen. Författarna menar att kulturella 

drivkrafter handlar om rådande uppfattningar i samhället om vad som anses rätt och fel, eller 

gott och ont, och som kan utöva tryck på en organisation att förändras. Författarna menar 

vidare att demografiska faktorer kan påverka organisationers rekryteringsmöjligheter och 

arbetsstyrkans sammansättning, och att ekonomiska faktorer såsom konjunktursvängningar 

kan påverka efterfrågan och personalkostnader. Enligt Sveningsson & Sörgärde (2007) 

förhåller sig organisationer på olika sätt till dess omgivning och de externa faktorerna. Medan 

en del företag väljer att vara innovativa finns det de som istället gör som andra och följer 

rådande trender, de sistnämnda brukar därmed också ha en mer defensiv inställning till 

förändring. Författarna poängterar med sitt resonemang att det inte behöver vara externa 

drivkrafter som bestämmer organisationers utveckling. De resonerar vidare att då externa 

krafter tolkas av oss människor leder det till att organisationer uppfattar drivkrafterna olika 

och reagerar på dessa på olika vis. Detta menar Sveningsson & Sörgärde (2007) innebär att då 

en företagsledning tolkar sin omgivning kommer beslut att påverkas utifrån personliga 

intressen, utbildning, organisationskultur, historia samt hur man uppfattar att andra 

organisationer agerar. Sveningsson & Sörgärde (2007) hänvisar till det faktum att utöver att 

många författare under senare tid lagt stor vikt vid att företag ska sträva efter att vara kreativa 

och innovativa, så har de också sett att företag i många fall följer rådande trender om vad som 

generellt anses bra för organisationer, och att det är mot den bakgrunden som den ökande 

förekomsten av förändringsprogram skall beaktas. Sveningsson & Sörgärde (2007) menar att 

dessa trender riskerar att leda till omotiverade och ogrundade förändringsprojekt: 

 

”Inte sällan utlovas guld och gröna skogar om man bara tillgodogör sig de rätta recepten för 

förändring, men det organisatoriska livets komplexitet går sällan att styra med hjälp av enkla 

förändringsrecept”  
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3.3 Modeller för att genomföra en organisationsförändring 

 

Integrerade organisationsmodeller 

 

Det finns idag en mängd olika integrerade organisationsmodeller som har som syfte att 

underlätta och stödja en förändring både i dess begynnande skede som i genomförandet.  

Sveningsson och Sörgärde (2007) pekar på att gemensamt för dessa modeller är att förändring 

i något delsystem alltid har konsekvenser för de andra slutsystemen och på så sätt också för 

hela det integrerade systemet. Som en konsekvens är det viktigt vid arbete med förändring att 

beakta alla olika delsystem, vilket kräver helhetssyn, långsiktighet och uthållighet. Generellt 

kan man säga att de flesta modeller, med vissa undantag, följer en likadan process: analys, 

planering, genomförande och utvärdering.   

 

 

Kotters modell 

 

Kotter (2007) menar att förändringsprocesser tar lång tid och går igenom flera faser. Att 

försöka snabba på processen genom att exempelvis slopa en fas leder bara till en illusion av 

att det går snabbt och leder aldrig till ett bra resultat. De flesta ledare har relativt lite 

erfarenhet när det gäller att genomföra förändringar och endast ett misstag i en av faserna kan 

räcka för att processen ska tappa momentum och tidigare framgångar raseras.   

 

Enligt Kotter (2007) finns det åtta steg som en ledare måste genomföra för att få till stånd en  

framgångsrik organisationsförändring. 

 

1. Skapa en känsla av angelägenhet. Medarbetarna behöver förstå varför det behöver ske 

en förändring. 

2. Skapa en styrande koalition. En ny ledare är en bra början, enligt Kotter (2007), på en 

förändringsresa. Den ledare som ska genomföra en förändring i sin verksamhet 

behöver vara en ”Change Champion”, antingen en stark ledare eller ny, för att lättare 

kunna genomföra steg ett. 
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3. Utveckla en vision och strategi. Den styrande koalitionen skapar en vision för 

framtiden som är enkel att kommunicera och som framstår som lockande för 

företagets alla intressenter. 

4. Kommunicera förändringsvisionen. Det krävs att medarbetarna, med själ och hjärta, 

tror på förändringen och är beredda att offra sig lite på kort sikt. Trovärdig och 

extensiv kommunikation är det enda sättet att uppnå detta. Att använda alla tänkbara 

informationskanaler är viktigt 

5. Bemyndiga medarbetares handlingspotential. Medarbetarna får möjlighet att bli 

delaktiga i förändringen genom att testa nya arbetssätt och idéer inom ramen för 

visionen. Hinder, exempelvis en icke-övertygad chef eller den gamla 

organisationsstrukturen, som står i vägen för att genomföra den nya visionen måste 

omedelbart avlägsnas. 

6. Framhålla snabba framsteg. En förändring tar lång tid men för att upprätthålla 

motivationen och trovärdigheten gäller det att visa på vinster längs med vägen till 

målet, annars är det lätt hänt att känslan av angelägenhet försvinner. 

7. Konsolidera framsteg och producera ytterligare förändringar. Detta innebär att de 

tidiga vinsterna och framgångarna ska konsolideras samtidigt som ytterligare 

förändringar måste skapas. Det räcker inte att nöja sig med att förändringen börjar visa 

på positiva resultat. Att fira en för tidig seger leder till att förändringen anses vara 

genomförd och arbetet kan återgå till det normala. 

8. Förankra nya sätt att arbeta på och förändringar i organisationskulturen. Först när det 

nya beteendet, nya metoder och värderingar blir en del av ”så gör vi-filosofin” på 

företaget kan förändringen sägas vara genomförd. Då är det inte längre något nytt utan 

en naturlig del av företaget och risken för medarbetarna återgår till gamla beteenden, 

metoder och värderingar är ytterst liten. 

 

Key Points Kotter: 

• Långt tidsperspektiv 

• Ett flertal faser 

• Skapa en känsla av angelägenhet 

• Stark eller ny ledare 

• Utveckla både vision och strategi 

• Trovärdig kommunikation 
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• Delaktighet 

• Var inte nöjd – utveckla ständigt 

• Förankra nya arbetssätt 

 

 

Heracleous modell 

 

Heracleous (2003) menar att det finns olika sätt att leda en förändring, beroende på tid och 

tillgänglig information, samt vilken maktfördelning det råder i organisationen. Heracleous 

(2003) betonar att om man involverar de individer som berörs av förändringen redan i 

planeringsstadiet, kommer man också minska motståndet till förändringen hos dessa. De 

kommer att känna ett ansvar då det upplevs som deras projekt. Heracleous (2003) 

understryker att det finns ett enormt behov av information i samband med en förändring. Det 

är viktigt att kommunicera en logisk förklaring till förändringen och att visa för intressenter 

att organisationen med rätt medel kan uppnå de uppsatta målen. När det rör sig om större 

förändringar, framhåller Heracleous (2003) betydelsen av att använda sig av en mer personligt 

anpassad kommunikation och att ledningen tar de anställdas oro och åsikter på allvar. Det är 

inte bara viktigt att informera, motivera och koordinera de anställda, utan ledningen behöver 

också leda de anställdas förväntningar. Om förändringen antas pågå under en längre tid och 

med all säkerhet innebära oklarheter för de inblandade, är det mycket viktigt att ledningen 

kommunicerar detta långt i förväg så att de minimerar risken att tappa i momentum, eller att 

besvikelse och cynism sprider sig bland de anställda. Heracleous (2003) betonar även att om 

kommunikationen ska vara effektiv och uppfylla sitt syfte så är det viktigt att den bemöter de 

anställdas bekymmer. Slutligen, så är det av stor betydelse att det finns ett tydligt, synligt och 

aktivt ledarskap i processen. Heracleous (2003) menar att ledningens handlingar är mycket 

symboliska och bör därför återspegla det beteende som uppskattas och värderas i 

organisationen.  

 

Key Points Heracleous: 

• Delaktighet 

• Ansvar 

• Information 

• Kommunikation 
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• Ta anställdas oro på allvar 

• Motivera 

• Leda 

• Undvik cynism 

• Tydligt ledarskap 

 

 

Burnes modell 

 

När ett företag ska planera en förändring, oavsett om den är en del av företagets strategi eller 

vuxit fram på andra sätt, är det nödvändigt att planera hur förändringen skall uppnås och 

sedan implementera planen (Burnes 1996). Burnes (1996) framhåller sex besläktade 

aktiviteter: 

 

• Etablera ett change management team. Detta skall i största möjliga mån bestå av de 

personer som är initiativtagare av förändringen, eventuellt med stöd av en 

utomstående konsult. 

• Ledningsstrukturer. Då förändringar tenderar att vara tvetydiga, behövs det riktning 

och speciella strukturer. Dessa strukturer skall enligt Burnes (1996) inkludera 

människor som har makten att flytta de resurser som krävs för att gynna förändring. 

• Aktivitetsplanering. Detta inkluderar att konstruera ett schema för 

förändringsprojektet, specifika aktiviteter och evenemang som måste ske om 

förändringen skall kunna bli framgångsrik.  

• Engagemangsplanering. Denna aktivitet innebär att identifiera de nyckelpersoner vars 

engagemang och stöd är behövligt för att förändring skall ske.  

• Revision och efterrevision. Det är viktigt att statuera framsteg och att se till vilken grad 

som målen blir nådda. Burnes (1996) menar att detta är extra behövligt om 

förändringsprocessen är oklar för de inblandade.  

• Träning. Detta är den huvudsakliga aktiviteten i alla förändringsprojekt, menar Burnes 

(1996). Oftast rör det sig om träning i de nya uppgifter som förändringen har fört med 

sig.  

 

Burnes (1996) betonar vidare tre olika individrelaterade aktiviteter som bör tas i beaktande: 



 27  

• Skapa en vilja att förändras – Detta är av yttersta vikt oavsett vilken form eller 

omfattning förändringen har. Burnes (1996) menar att det finns organisationer som 

lägger ned mycket ansträngning för att skapa ett företagsklimat där viljan att förändras 

är accepterad som en norm. Dock, är de flesta organisationer fortfarande på det stadiet 

där de behöver övertyga sina anställda att en förändring är nödvändig. Burnes (1996) 

menar att det är nödvändigt för ett företag att tidigt fånga upp motstånd till förändring 

på ett tidigt stadium och samtidigt göra de anställda uppmärksamma på möjlig vinning 

samt eventuell förlust. Detta kan de göra genom att göra människor uppmärksamma på 

att en förändring är nödvändig, och genom att ge kontinuerlig feedback på individers 

prestation, samt genom att förstå människors rädslor och farhågor. 

• Involvera människor – För att lättare kunna överkomma hinder i samband med 

förändringar, kräver det att man har stöd och engagemang från de inblandade. Burnes 

(1996) menar att det krävs att dessa individer känner ett ansvar för utgången av 

förändringen och att det på så sätt blir ”deras” projekt och ”deras” framgång. Det är 

osannolikt att detta kan inträffa om de inblandade inte tillåts delta i förändringens 

planering och utformande. Denna typ av inblandning har två huvudsakliga moment, 

enligt Burnes (1996):  

 

1. Kommunikation. Ett sätt att undvika den tvetydighet som en förändring för 

med sig är att etablera en kontinuerlig och effektiv kommunikationsprocess 

2. . Syftet ska, enligt Burnes (1996), vara att informera de som omfattas av 

förändringen vid ett tidigt skede om vad som händer, hur det kommer att 

påverka dem och ge dem rapporter hur processen fortskrider. 

3. Gör människor delaktiga. Burnes (1996) menar att bland de största misstagen 

ett företag kan göra är att se sina anställda som hinder för förändring, istället 

för att göra dem delaktiga och samtidigt få dem att känna sig ansvariga för 

projektet. Det är inte alltid möjligt att involvera alla berörda, men bör göras i 

största möjliga mån, framför allt skall de som direkt är berörda av förändringen 

göras ansvariga för delar av projektet. 

 

• Behåll momentum. Även i de organisationer som är effektivt styrda så händer det att 

entusiasmen för en förändring kan avta och även i vissa fall kan prestationen hos de 

anställda bli lidande. Enligt Burnes (1996) kommer de anställda i sådana situationer gå 

tillbaka till gamla, invanda sätt att arbeta som de är välbekanta med. Om man antar att 
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momentum inte uppstår av sig självt, eller fortsätter utan uppmuntran, så bör 

organisationer tänka över hur de ska bygga upp det och sedan behålla det. För att 

lyckas med detta, menar Burnes (1996) att organisationer bör avsätta resurser till det, 

ge stöd till ”förändringsagenter”, utveckla nya kompetenser och färdigheter samt 

förstärka önskat beteende bland dem som omfattas av förändringen.  

 

Key Points Burnes: 

• Skapa känsla av angelägenhet 

• Etablera team för förändringen 

• Tydligt ledarskap 

• Aktiviteter 

• Redovisa uppnådda mål 

• Träna 

• Delaktighet 

• Kommunikation 

 

 

Carnalls modell 

 

Enligt Carnall (2003) behöver en ledare i en förändringsprocess hantera bland annat: 

organisationskulturen och den politiska processen som uppkommer i samband med 

förändringen.  

 

Att hantera organisationskulturen innebär att ledaren behöver se över företagskulturen för att 

se om denna är lämplig även efter förändringen. Carnall (2003) menar att om den nuvarande 

kulturen inte stämmer överens med det nya sättet att arbeta efter förändringen behöver ledaren 

se till att kulturen också förändras. Ledare måste i dagens värld ofta hantera flera kulturer 

inom en organisation på samma gång och då framhäver Carnall (2003) empati som nyckeln 

till att förstå de olika kulturerna. När ledaren förstår de olika kulturerna så kan denna finna 

rätt sätt att kommunicera och därmed påverka medarbetarna i olika kulturer.  

 

Den politiska processen som ständigt pågår i organisationer måste beaktas vid 

förändringsprojekt. Genom att förstå de politiska processerna får ledaren en inblick i varför 
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strukturen ser ut som den gör, varför olika beslut har tagits och varför resultaten har blivit som 

de blivit. Ledaren måste därför i en förändringsprocess försöka förstå de olika grupperna inom 

personalen och deras olika rationaliteter och intressen för att förstå deras beteenden. 

 

För att klara av att hantera ovanstående områden menar Carnall (2003) att det behövs fyra 

grundläggande förmågor som ledare: att kunna fatta beslut, att bygga koalitioner, att sätta 

igång handlande samt att upprätthålla momentum. 

 

Tio punkter som ökar möjligheterna för en framgångsrik förändring 

 

Carnall (2003) fastslår en agenda, innehållande tio punkter, för att öka möjligheterna till 

framgång vid förändringsarbete. 

 

• Ett tydligt strategiskt mål. 

• Stöd från företagsledningen med ansvar knutet till särskilda personer. 

• Stöd och medverkan av linjechefer för att skapa rätt maktstrukturer. 

• Att försöka förändra så lite som möjligt – maximal kompatibilitet med förhållandena 

före förändringen för att medarbetarna ska slippa onödig stress på grund av icke-

nödvändiga förändringar. Det måste även framgå tydligt vem som är ansvarig för 

förändringen så att det finns ett tydligt ansvar för vem som har hand om projektet. 

• Problem som uppstår i gränssnitten mellan olika funktioner måste lösas men är ofta 

de svåraste problemen att lösa.  

• Förändringstakten kräver noggrann planering så att det inte går för långsamt eller för 

fort. Ofta leder en längre planeringsfas till snabbare implementering.  

• Ett pragmatisk perspektiv på förändringen gör det lättare för medarbetarna att reagera 

på problem som de känner igen.  

• Ge återkoppling tidigt och belöna rätt beteenden. 

• Förstå vikten av förebilder – ledaren måste vara ett exempel på rätt beteende. 

• Ge medarbetarna träning och stöd för att anpassa sig till sina nya roller. Att påbörja 

träning innan medarbetarna har accepterat förändringen är dock inte meningsfullt. 

 

Att hjälpa medarbetarna genom förändringsprocessen 
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Människor behöver få tid på sig menar Carnall (2003) för att ta sig igenom en förändring. 

Medarbetarna kan oftast mycket mer om specifika metoder och processer och därför behöver 

ledarna lyssna på deras expertis för att förändringen ska bli framgångsrik. Empati med 

medarbetarna hjälper ledaren att förstå dem men empatin får inte förväxlas med en ”tycka 

synd om”-inställning då medarbetarna behöver energi för att ta sig igenom 

förändringsprocessen och en tycka synd om attityd skapar förlamning. Ledaren kan hjälpa 

medarbetarna genom att skapa struktur i processen, det viktiga är dock att låta strukturen växa 

fram och inte tvinga fram den. Tillsammans kan medarbetare och ledare märka ut milstenar, 

finna rätt utbildningar och mål (Carnall 2003) 

 

Delaktighet 

 

Carnall (2003) hävdar att det både finns för- och nackdelar med att involvera medarbetarna i 

förändringsprocessen, därför bör anledningen samt graden av delaktighet analysera noga i 

förväg.  

 

Fördelar: 

• Personalen har mer detaljkunskap om verksamheten och deras medverkan leder därför 

till bättre beslut. 

• Personalen förstår avsikten med förändringen och hur verksamheten ska fungera efter 

förändringen bättre om de är delaktiga. 

• En känsla av ägarskap skapas hos de som deltar. 

• Energi som kan användas som motstånd kan omvandlas till stöd för förändringen. 

• Ger personalen möjlighet att experimentera. 

• Skapar en bättre förståelse för förändringsmomentet och hur det ska genomföras. 

 

Nackdelar: 

• Tar längre tid och därmed mer resurser. 

• Kan leda till ökad instabilitet och osäkerhet då medarbetarna får mer kontroll över 

processen genom att motsätta sig förändringen. Detta motstånd uppstår dock även då 

medarbetarna inte är delaktiga i processen. 
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Att involvera personalen i processen bör beslutas om utifrån nedanstående kriterier, som 

Dawson (2003) menar är avgörande för graden av delaktighet bland både medarbetare eller 

högsta ledningen: 

• Förändringens komplexitet och hur väl olika delar av förändringen hänger samman. 

• Hur stort det motståndet kan förväntas bli och hur medarbetarna ser på dagens 

situation. 

• Trovärdigheten hos förändringsledarna. 

• Hur medarbetarna kommer att påverkas i slutändan – positivt eller negativt. 

• Vad är viktigast, kvaliteten på besluten eller att besluten accepteras av medarbetarna?   

• Kommer rykten att uppstå? 

 

Key Points Carnall: 

• Strategi 

• Tydligt ledarskap 

• Planering 

• Återkoppla 

• Belöna 

• Förebilder 

• Träna 

• Stödja 

• Delaktighet 

 

 

Gemensamma antaganden för idealmodellerna 

 

Idealmodellerna vi valt att ta hjälp utav har ett flertal gemensamma antaganden som är 

ständigt återkommande. Både Carnall och Kotter utgår från att processen går igenom ett antal 

faser samtidigt som de båda har ett långt tidsperspektiv, det vill säga förändringsprocessen ska 

tillåtas få ha sin gång, och ta den tid den behöver. Vad som är gemensamt för alla 

idealmodellerna är att de samtliga förespråker en ”sence-of-emergency” , det vill säga att för 

att få förändringen att lyckas så skall de inblandade också förstå att den är nödvändig. Något 

annat som också är genomgående för dem alla är att att de förespråkar delaktighet och en 

tydlig kommunikation, Heracleous framhåller att denna kommunikation bör vara personligt 
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annapassad, framför allt då det handlar om större förändringar. Carnall förespråkar också att 

de berörda av förändringen skall göras delaktiga, men framhåller också att det kan finnas 

vissa nackdelar med detta, och att det är olika lämpligt under olika omständigheter. Kotter, 

Heracleous och Burnes trycker alla på betydelsen av ett starkt och tydligt ledarskap. De tycker 

alla att en ledare skall inte bara styra sina medarbetare, utan också motivera och aktivera.  

 

Begränsningar med modellerna 

 

Sveningsson och Sörgärde (2007) menar att många av förändringsmodellerna överdriver 

möjligheterna till att kunna kontrollera förändringsförlopp. De menar vidare att det i vissa 

modeller antas att man kan förutsäga förändring och att den kan verkställas bara ledningen 

samlat in och analyserat nödvändig information och följt den rekommenderade 

ordningsföljden. Av detta drar författarna slutsatsen att man kan förstå modellernas 

popularitet men desto mindre hur förändringar faktiskt sker i verkligheten. Sveningsson och 

Sörgärde (2007) belyser att det är individers intressen, bakgrund och arbetsuppgifter som 

avgör hur de förhåller sig till förändringar. De hänvisar till Helms-Mills (2003) som dessutom 

menar att individers syn på sig själva har stor betydelse för hur de uppfattar och tolkar 

förändringsförslag. Sveningsson & Sörgärde (2007) framhåller att området ibland får en 

klichéartad nyans, delvis som resultat av den utbredda förekomsten av förenklade recept på 

vad förändring handlar om i termer av ledning, kommunikation och deltagande. Vad som 

också kan framhållas som kritik till modellerna är att många inte tar hänsyn till den sociala 

kontexten där förändringen äger rum, det vill säga rådande kultur, eller individers unika 

tolkningar av händelser och budskap, vilket kanske kan förklara varför många av modellerna 

inte alltid är så lyckade recept på förändringsprojekt.  

 

 

3:4 Teori om organisationskultur 

 

Då begreppet kultur är något som ständigt återkommer i teorin om förändringsprocesser, vill 

vi även utveckla vad kultur egentligen innebär och vad har det för betydelse för en 

förändringsprocess.  
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Enligt Alvesson (2007) innebär begreppet kultur att man ser på vad som är gemensamt för en 

viss grupp, det vill säga den förståelse och de tolknings- och tydningsmönster som gör att 

individerna i gruppen relaterar till en social verklighet som i väsentliga sammanhang upplevs 

som likartad. Alvesson (2007) betonar vidare betydelsen av gemensamma symboler som till 

exempel materiella ting, handlingsmönster, specifika händelser och språkbruk som alla 

utmärker föreställningar, innebörder och ger riktmärken för en orientering i tillvaron. Förutom 

innebörder och symbolik, lyfter Alvesson (2007) tillsammans med Carnall (2003) även fram 

värderingar som väsentligt. Alvesson menar att värderingar handlar om idéer, om vad som är 

gott och betydelsefullt samt vad som är dåligt och därmed bör undvikas. Värderingar 

inbegriper också föreställningar om vad som anses effektivt och kan leda till goda resultat. 

Alvesson (2007) menar att värderingar bygger på grundantaganden om a) omgivningens natur 

och b) interna relationer och förhållanden i organisationer. Dessa grundantaganden är i regel 

omedvetna och inte heller uttalade men leder fram till gemensamma värderingar.  Med detta 

understryker Alvesson (2007) varför kultur är en så central aspekt av en organisation, och 

menar att organisationens kärna är kapaciteten till kollektivt handlande och att det är det som 

organisation handlar om, det vill säga effektivt arbete. Han menar att den huvudsakliga 

poängen med att ha organisationer är att en grupp åstadkommer bättre resultat än om de skulle 

agera på egen hand. En kritisk förutsättning för kollektivt handlande är att individerna 

uppfattar verkligheten på ett liknande sätt. På så vis innebär kulturen att individuella idéer och 

föreställningar får stå åt sidan till förmån för mer kollektiva sådana.  

 

Burnes (1996) menar att en kultur bäst kan förmedla hur individerna i en organisation bör 

agera under givna omständigheter. Burnes hänvisar till Elridge & Crombie (1974) som 

framhåller att kultur refererar till de unika normer, värderingar och uppföranden som individer 

i grupper kombinerar för att få saker gjorda. Vidare hänvisar Burnes till Handy (1986) som 

har observerat fyra huvudsakliga varianter av kultur; makt, roll, uppgift och person.  

 

• En maktkultur hittar man vanligast i mindre entreprenöriella organisationer. En sådan 

kultur associeras oftast med en struktur bestående av en eller fler mycket inflytelserika 

individer i mitten. 

• En personkultur är mer sällsynt. Individens önskemål står här i centrum. Kan bäst 

beskrivas som ett kluster av ett antal individuella ”stjärnor”. 
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• En rollkultur är lämplig för byråkratiska organisationer med mekaniska, rigida 

strukturer. Denna variant av kultur framhåller betydelsen av procedurer och regler, 

hierarkiska positioner och auktoritet, samt säkerhet och förutsägbarhet.  

• Uppgiftskulturer är jobb- och projektorienterade, och fokus ligger på att få uppgifter 

gjorda. Sådan typ av kultur är lämpligast i organisationer som uppmuntrar teamwork 

och flexibilitet.  

 

Burnes (1996) betonar att inga organisationskulturer är statiska, eftersom de interna och 

externa faktorer som påverkar kulturen förändras leder till att även kulturen i sig förändras.  

Dock, menar Burnes (1996) att denna process är långsam eftersom kulturen är fast i de 

normer och värderingar som finns hos individer inom en organisation. En framgångsrik kultur 

består av normer och värderingar som lämpar sig för den omgivning den befinner sig i. 

 

Vad skapar en organisationskultur? 
 
Först och främst, vad gör företaget? Alvesson (2007) menar att olika företag inom olika 

branscher ger också upphov till olika kulturer utifrån verksamhetskaraktären. Han betonar att 

även lokala variationer spelar in som till exempel sammansättningen av olika åldersgrupper 

och könssammansättning. Företag strävar ofta efter att finna sin egen nisch och företagets 

historia kan vara färgad av kriser, expansiner och tillbakagångar.  Även grundare och ledare 

har en väsentlig betydelse enligt Alvesson. Att utveckla unika företagskulturer är nära 

förknippat med unik kompetens, vilket har ett nära samband med kvalificerad personal, 

avancerad teknologi och organisatoriska system.  Dessutom framhåller Alvesson (2007)att det 

även hör ihop med gemensamma föreställningar, värderingar och symbolik som ger en 

djupare innebörd och riktning. Alvesson (2007) nämner följande element som viktiga vid 

utformandet av organisationskulturer; sammansättning av individer med en viss utbildning 

och yrkesinriktning, särskilda kriser eller nyckelhändelser i det förflutna, speciellt tongivande 

ledare, den bransch eller sektor man tillhör och det samhälle eller region man tillhör. Om ett 

företag är internationellt präglat påverkar det också dess kultur.  

 
 

3.5 Förståelse och tolkning - en förklaring till tvetydiga 

uppfattningar 

 



 35  

Hur människor tolkar information och hur människor förhåller sig till sina tolkningar bygger 

på deras individuella förståelse av verkligheten. Förståelsen i sin tur formas av flertalet 

faktorer men bygger till stor del på individens samlade erfarenheter och intryck. Dessa skiljer 

sig givetvis från person till person vilket resulterar i att två personer inte nödvändigtvis förstår 

information på samma sätt. Svenningsson och Alvesson (2007) menar att många 

förändringsmodeller verkar tro att det finns en större förmåga att kontrollera ett 

förändringsförlopp än vad verkligheten ofta visar. De ger intryck av att om ledningen bara 

följer planeringen som beskrivet så kommer genomförandet att bli lyckosamt och förändringar 

genomförda. Sveningson och Alvesson (2007) observerar en viktig aspekt vid användandet av 

förändringsmodeller, som kan ses som en stor brist, är att modellerna inte tar hänsyn till hur 

individer i organisationen uppfattar och upplever förändringsförslag. Vad är individernas 

tolkning av förändringsförslaget och hur förhåller de sig till det? Faktorer som kan påverka 

detta kan vara intressen, bakgrund och arbetsuppgifter. Den svåra uppgiften i 

förändringsprojektet blir att förstå för hur de involverade tolkar och förstår de processer som 

förändringsprojekt medför. 

 

Vad är förståelse? 

 

Sandberg och Targama (1998) menar att varje individ formar sin egen förståelse av 

verkligheten utifrån information och individuella intryck. Dock är förståelsen inte något givet 

som automatiskt följs av en situation. Människor lär sig tolka verkligheten på ett visst sätt 

som präglas av deras tidigare erfarenheter. Teorin visar på flera exempel som illustrerar hur 

en enskild människas förståelse är basen för dennes handlande.  

 

Att förklara begreppet förståelse kan liknas vid en katt som jagar sin egen svans. Det bygger 

på läsarens förståelse av begreppets beskrivning. Teoretiker menar att något så individuellt 

som förståelse är så svårdefinierat att man som läsare bör få höra olika typer av resonemang 

kring begreppet för att kunna skapa sig en egen uppfattning om vad det egentligen är. Dock är 

grundsatsen att människors förståelse av verkligheten baseras på personens egna erfarenheter 

och de funderingar och reflektioner som de givit upphov till samt den påverkan man utsätts 

för av andra människor. Det är lätt att individer okritiskt tar till sig föreställningar om 

sanningen som är en gemensam social standard. Människors förståelse påverkas vid 

diskussion och samtal med andra individer. Uppfattningar och tolkningar av erfarenheter 

diskuteras och jämförs med andra både medvetet och omedvetet. Människor samtalar helt 
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enkelt om vad de hör, ser och gör. Dessa samtal får människor att påverka varandra och 

förändra sina uppfattningar om verkligheten, och leder ofta till att det blir gemensamma 

uppfattningar för mindre eller större grupper. Sandberg och Targama (1998) belyser tre 

övriga, centrala aspekter i försöket att förstå förståelse. 

 

Det är av stor betydelse att uppmärksamma att varje människa skapar och utvecklar sin egen 

förståelse. Det är ingenting som kommer färdigkonstruerat till oss utan något som byggs upp 

av intryck och alla typer av upplevelser. Den främsta stimulansen är interaktionen med andra 

människor. Detta sker främst genom samtal och dialoger samt det skrivna ordet. Det är vid 

interaktion med andra människor som vi kan uppmärksamma vårt eget sätt att förstå 

verkligheten. Annars är vår egen förståelse ingenting vi kan betrakta ur ett utifrånperspektiv. 

Förståelsen är en så stor del av oss själva och så djupt rotade i våra jag så vi inte är medvetna 

om den. Det är först när vi sätter den i jämförelse med andra som vi kan redogöra för den. En 

individs förståelse är dennes verklighet men individen kan se att andra individer kan ha andra 

typer av förståelseformer och att detta för individen blir varianter av sin egen verklighet.  

 

En väsentlig aspekt av förståelse är betydelsen av att finna en mening och innebörd i ens 

verklighet. Genom att skaffa en mening för sin sysselsättning uppstår ett naturligt 

ifrågasättande. Innebörden blir en fläta av frågor som till exempel vilken verklighet man 

agerar i, vad man gör, hur man gör det och varför man gör det. Det blir en ihopkoppling av 

faktakunskaper och värderingar som leder till att meningen innefattar en mängd prioriteringar 

och motiveringar. Således blir sysselsättningen begriplig och hanterlig tack vare denna 

förståelse som utgör en tydlig helhet. Sandberg och Targama (1998) menar liksom tidigare 

nämnda teoretiker att det är väsentligt att medarbetare förstår syftet med en 

organisationsförändring uppmärksammats för att bland annat skapa delaktighet och 

motivation. Brist på mening och innebörd kan bli påtaglig på grund utav medarbetarnas brist 

på förståelse för ett projekt.  

 

Vår förståelseprocess är under ständig utveckling. Sandberg och Targama (1998) belyser 

främst förändringar som förfining och fördjupning av den befintliga förståelsen av 

verkligheten. Detta sker lättast genom en förändring av mening i verkligheten till exempel 

genom att en människas arbete får en annan eller djupare innebörd. En annan förändring av 

förståelse är när den nuvarande ersätts av en påtagligt annorlunda.  Detta kan vara en 

kvalitativ förändring som till exempel när SAS genomförde en aktiv förändring från 
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”flygbolag” till ”reseföretag”. Denna förändring innebar att människorna i SAS fick en ny 

förståelse av verksamheten och således fick dess mening en ny innebörd med resultat av 

annorlunda bedömningar och prioriteringar. 

 

 

Förändringsmotstånd och cynism enligt Helms Mills 

 

Problemen som uppstår i förändringsprocesser kan relateras till att chefer och medarbetare ser 

på saker och ting olika. Helms Mills (2003) menar att man inte får göra misstaget att tro att 

alla chefer, eller alla medarbetare, har samma syn på händelser. Istället måste ledaren förstå 

och hantera medarbetarnas olika tolkningar och försök att skapa mening i ett 

förändringsprojekt, då detta är grunden till de negativa attityder som kan förekomma.  

Medarbetare ser inte självfallet förändring som något negativt i sig utan en negativ syn kan 

vara färgad av tidigare misslyckade försök till förändring.   

 

 

Identitetskonstruktion 

 

Hur en människas identitet är uppbyggd i kombination med andra faktorer, såsom tid och nivå 

av delaktighet i en förändringsprocess, påverkar hur denna uppfattar förändringen enligt 

Helms Mills (2003). Genom att analysera olika aktörers identiteskonstruktion det vill säga hur 

människor ser på och uppfattar sig själva, kan ledaren förstå olika reaktioner och varför 

samma händelse kan ha olika mening och betydelse för olika medarbetare. För att förstå 

identiteskonstruktion krävs det att vi går tillbaka i tiden då olika händelser under många år 

formar en identitet och därmed hur individer skapar mening.  

 

 

Intersubjektivitet 

 

Då människors egna uppfattningar blandas och smälter ihop med andra människors tolkningar 

blir verkligheten den intersubjektivitet som uppstår. En organisations kultur beskrivs ofta 

delvis utifrån dess gemensamma värderingar vilka grundas i en kollektiv känsla av mening. 

Denna kollektiva känsla av mening skapas av medarbetarna när de tillsammans antar och 

förhandlar fram en gemensam känsla av mening utifrån deras egen intersubjektivitet. Denna 
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form av gemensam tolkning kallas social sensemaking. Bild 3.2. nedan visar hur varje 

individs subjektivitet, en ring, tillsammans med de andra individernas subjektivitet får en 

gemensam yta där individernas uppfattning överlappar varandra och där finner vi 

verkligheten, den gemensamma uppfattning.  

 

 

 

 

En ledare behöver inte alltid uppnå en gemensam uppfattning med medarbetarna av 

exempelvis ett projekt för att det ska fungera men denne måste dock se till att de 

uppfattningar som medarbetarna har om projektet inte hotar individernas olika 

identitetsbehov.  

 

En anledning till att ett förändringsprojekt genomförs kan vara ledarens egna identitets behov 

att framstå som en framgångsrik och handlingskraftig ledare och inte för att verksamheten 

kommer att fungera bättre efter förändringen(Helms, Mills 2003). 

 

3.6 Att studera och förstå en organisationsförändring 

 

Alvesson och Sveningsson (2007) har utvecklat en modell, the Investigative model of 

management and cultural work, för att studera organisationsförändringar. Denna består av sex 

element som på ett övergripande sätt beskriver innehållet av förändringsprocessen samt den 

sociala kontext som det äger rum i. Författarna framhåller att modellen inte följer en linjär 

eller logisk ordning, men att den kan användas för att ge en god förståelse för innehållet i en 

organisatorisk förändring. Alvesson och Sveningsson (2007) menar vidare att modellen 

Figur 3.2. Blommodellen som visar social sensemaking, det vill säga vår 
gemensamma verklighet. 
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underlättar analysen av insamlat empiriskt material, då den utgår från de olika aktiviteter och 

uppgifter som sker under en förändringsprocess. Författarna framhåller också att modellen 

inte bara är relevant för att förstå organisatorisk förändring utan att den också ger en djupare 

förståelse för hur en ledning ska förstå dess innebörd. Alvesson och Sveningsson (2007) 

menar vidare att modellens alla element täcker allt som händer när ett initiativ från ledningen 

sätts i verket 

 

De sex elementen  

 

Initialt börjar Alvesson och Sveningsson (2007) med att studera den kontextuella bakgrund 

som processen befinner sig i. De anser vidare att det är viktigt att se på vad som förekommit 

behovet av förändring samt att försöka definiera vad problemet är i dagsläget. Viktigt är  

också att se på uppsatta mål och av vilka de formulerats. Detta element innebär därmed att 

man studerar övergripande situationen och försöker beskriva den utifrån de inblandades 

perspektiv.  

 

Nästa element att undersöka är de ambitioner, mål och lösningar som är framtagna av 

ledningen i syfte att lösa de problem som diskuteras under första elementet.  

 

Det tredje elementet innebär att vi undersöker den övergripande designen på 

förändringsprogrammet. Hur dess huvudkomponenter och relationen dem emellan beskrivs, 

likaså handlingar och arrangemang, teknologier och använda instrument. Det vill säga det 

”formella snacket” som går i organisationen och exempelvis de workshops som utgör 

ingredienserna i programmet. 

 

Följande element att studera är, enligt Alvesson och Sveningsson (2007), hur programmet tas 

emot i utifrån ett socialt perspektiv. Att undersöka dem som direkt berörs av förändringen, 

vilka antingen kan ta till sig programmet eller motsätta sig det. I detta moment ligger fokus på 

att undersöka reaktionerna från de inblandade. Alvesson och Sveningsson (2007) menar att 

det är viktigt att notera förändringen utifrån betydelse, det vill säga hur förstår medarbetarna 

initiativet vilken utgår från de inblandades attityd till hela initiativet. Enligt författarna berör 

detta element mindre uppenbara beteenden än i föregående element, och försöker se mer på 

tolkningar som inte alltid ges uttryck för i det publika rum där förändringen ägt rum. 
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Det femte elementet fokuserar på att undersöka gensvaret hos förändringen från de 

inblandade. Alvesson och Sveningsson (2007) utgår från två olika aspekter: en utifrån 

betydelser det vill säga hur förstår medarbetarna initiativet till förändring och den andra 

aspekten handlar om attityd till och känslor för förändringen. Enligt författarna berör detta 

element mindre synliga beteenden än vad som tidigare beskrivits i tidigare element, och 

försöker se på tolkningar som inte alltid ges utryck för i det publika rum där förändringen 

skett.  

 

Det sista momentet innebär att vi utvärderar effekten av förändringsinitiativet genom att se på 

beteende, omsättning, produktivitet, klimat, känslor och tankar. Detta kan vara svårt att 

undersöka och mäta. 
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4 Presentation av fallföretaget och förändringsprojektet 

 
 
Kapitlet är uppdelat i två delar där den första delen beskriver fallföretaget och den andra delen 
redogör för det förändringsprojekt vi använt som studieobjekt. 
 

4.1 Del ett – presentation av fallföretaget  Ewing Oil 
 
För att ge läsaren en god bakgrund till de analyser som följer längre fram i uppsatsen 

beskriver vi först fallföretagets verksamhet. Därefter följer en analys styrfilosofi och 

ledningen, ägarförhållanden samt organisationskulturen utifrån Alvessons (2007) modell.  

 

  

 

Ewing Oils verksamhet 

 

Ewing Oil är ett globalt processföretag i en kunskapsintensiv bransch. Deras produkter och 

tjänster är standardiserade och säljs på en konkurrensutsatt internationell marknad.  

Företagets majoritetsägare, Toronto Independents är ett företag som är beläget i ett annat land 

än Ewing Oil. Ewing Oil har sitt huvudkontor i Dallas men dess fem dotterbolag är belägna på 

olika platser över hela USA. Dotterbolagen köptes av Ewing Oil under slutet av 90-talet och 

 
Fallföretaget  

– EO 

 
Kultur 

 
Ägarförhållanden 

 
Verksamhet 

Styrfilosofi och 
ledning 

Figur 4.1 Disposition av kapitel fyras första del. 
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integrerades som självständiga delar i koncernen då de fick behålla sitt självstyre, namn och 

personal. Toronto Independents tog över som majoritetsägare år 2001 och gjorde stora 

ansträngningar för att försöka skapa en ny kultur på Ewing Oil baserad på Toronto 

Independents värderingar, normer och symboler.  I uppsatsen kommer företagsnamnen i 

fortsättningen att ibland förkortas, Toronto Independents till TI och Ewing Oil till EO. 

 

Personalen inom koncernen EO uppgår till ca 5500 personer, av dessa består cirka 80 procent 

av män enligt företagets årsredovisning 2006. Då processverksamheten kräver avancerade 

kunskaper i form av en civilingenjörsutbildning kan företagets personalstyrka inom 

kärnverksamheten beskrivas som välutbildad inom detta område. EO levererar sina 

slutprodukter både till grossister och konsumenter och därmed består en del av verksamheten 

även av service och försäljning. Arbetsuppgifterna inom de funktionerna kräver inte, i samma 

utsträckning som inom kärnverksamheten, högre utbildning. Företaget tillverkar sina 

stödfunktioner såsom ekonomi, kommunikation och HR själva. 

 

På koncernens ekonomiavdelningar arbetar till övervägande del kvinnor. Genomsnittsåldern 

bland personalen är lägre på huvudkontoret än i övriga landet. Utbildningsnivån rymmer ett 

brett spektrum från gymnasieekonomer till MBA-studenter.  

 

Styrfilosofi och ledning 

 
Styrning kan definieras på många sätt, Svenningsson och Alvesson (2007), beskriver det som 

en form av maktutövning, riktad mot att säkra resurser och att mobilisera och dirigera 

individuell och kollektiv handling. Det finns olika former att genomföra styrning på, de tre 

främsta är: beteendestyrning, resultatstyrning och normativstyrning. Dessa har olika mål och 

olika metoder. Beteendestyrning har som mål att styra individers beteende, vilket uppnås 

genom direkt övervakning eller byråkratisk styrning. Resultatstyrning fokuserar på att styra 

organisationen mot önskade resultat, och tar hjälp av metoder som budgetering och balanserat 

styrkort. Normativ styrning har normer, tankar, värderingar och uppfattningar i fokus och 

underhåller dessa genom rekrytering och identitetsreglering.  

 

Våra intervjuer och observationer visar på att det finns en kombination av ett flertal olika 

styrningsmodeller i EO. Tidigare hade organisationen en mer decentraliserad struktur och en 

mer markerad form av resultatstyrning användes. De olika enheterna var relativt oberoende av 
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varandra. Någon förklarar detta med att ”alla gjorde lite som de ville”. De olika 

avdelningarna rapporterade sina respektive resultat till ledningen. Styrningen präglades av 

ledningsfilosofin ”management by objectives” och innebar att det inte fanns tydliga och 

konkreta planer eller policies framarbetade av ledningen utan enbart resultatmål. De olika 

dotterbolagen hade stora befogenheter så länge de levererade de resultat som förväntades av 

dem. Efter att ha blivit uppköpt av ett utländskt bolag, TI, genomfördes stora förändringar vad 

gällde styrningen. EO tvingades att utveckla en tydlig centralisering. Styrningen verkar idag 

främst vara uppbyggd kring beteendestyrning. Vi ser att ledningen strävar efter att 

standardisera processerna inom företaget, och att de olika enheterna ska utföra arbetsuppgifter 

på likartade sätt så att det inte finns utrymme för ineffektivitet och missförstånd. Det vill säga 

att arbetsuppgifter och personal ska kunna förflyttas, utan att det ska råda några oklarheter hur 

arbetet utförs på den enheten. Det finns alltså ett önskemål om att arbetet skall standardiseras, 

och på så sätt ska effektiviteten öka.  

 

En tydlig hierarki framträder i den centraliserade organisationen. Detta är vanligt 

förekommande vid beteendestyrning (Svenningsson och Alvesson 2007). Besluten och 

kommunikationen sker strikt uppifrån och ner och makten har flyttat utomlands till TI. Vissa 

av personerna med högre chefsbefattningar talar om en utveckling inom organisationen som 

skulle kunna liknas vid normativ styrning, det vill säga styrning där fokus läggs på att forma 

de anställdas förståelse, tankar och tolkningar kring företaget (Kärreman och Renstam i 

Alvesson och Sveningsson 2007). Denna form av identitsreglering syftar, enligt teorin, till att 

skapa en vi-känsla genom att forma medarbetarna till hängivna teamplayers. Vissa chefer 

pratar om delaktighet som önskvärd men ingenstans verkar denna eftersträvan uppnås. Vid en 

av våra fältstudier kommenterar en medarbetare, ”besluten läggs på bordet bara”.  

 

En kultur skapas, enligt Carnall (2003), bland annat av hjältar inom företaget som 

representerar och förespråkar företagets värderingar. De kan fungera som en förebild för 

andra i organisationen. EO verkar inte ha någon specifik ledare som har rollen som företagets 

starke man. Koncernchefen används visserligen som ansikte i den interna kommunikationen 

men beskrivs inte som en dominant aktör. Det finns ett antal personer som ofta benämns som 

nyckelaktörer i förändringsprojektet men deras betydelse för resten av företaget är svår att 

uttyda. En medarbetare menar att ”cheferna inom företaget är mest äldre herrar – 

ryggdunkare som stöttar varandra och inte bråkar med varandra”. Detta är troligtvis de 

herrar som representerar och förespråkar EOs gamla värderingar. Det är troligt att det inom 
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företaget pågår en kamp mellan ”de äldre herrarna” och nya aktörer, som representerar EOs 

utländska majoritetsägare, om vem eller vilka som kommer att fungera som hjältar i framtiden 

och därför finns det ingen för tillfället. 

 

Ägarförhållande 

 

Ytterliggare en faktor som påverkar företaget är EOs komplicerade förhållande till sin 

majoritetsägare, TI, med en kultur som härstammar från Kanada som på många områden 

skiljer sig från den amerikanska kulturen. EOs identitet har blivit diffus då deras nya ägare har 

skapat nya förutsättningar, mål och spelregler för verksamheten. På EO verkar de inte ha en 

klar bild över företags framtid. Det finns en vision men denna är väldigt abstrakt vilket leder 

till att det är svårt att förstå vad den egentligen innebär. Utan en tydlig vision är det svårt för 

företaget att skapa en tydlig bild av dess identitet. TI har även beslutat om en centralisering 

och eftersträvat att forma en ny enhetlig kultur för hela koncernen. Idag verkar det dock 

finnas en kombination av flera olika kulturer vilket gör den väldigt fragmenterad. EOs kultur 

är byggd på ett antal subkulturer som har sitt ursprung i de uppköpta dotterbolagen samtidigt 

gör krockar på grund av nationella kulturskillnader, mellan TI och EO att kulturen blir 

komplicerad att definiera. Carnall (2003) menar att det är av stor betydelse för medarbetaren 

att ha en stark kultur i organisationen för att skapa sig en tydlig uppfattning och förståelse av 

vad deras uppgift och mål är.  
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Organisationskultur på Ewing Oil 

 

Alvesson (2007) använder sig av en modell för att förstå organisationskulturer i vilken han 

delar upp de olika elementen i en kultur i tre kategorier: språk, handling och material. 

Alvesson (2007) menar att kultur skapas, uttrycks, förstärks och förändras via olika 

symboliskt laddade uttrycksformer som fungerar som normer och värderingar, som han 

sorterar in under de tre kategorierna. 

 

Elementen som vi analyserar i det här avsnittet är de som vi observerat på moderbolaget EOs 

huvudkontor.  

   

 
EO 

Dotterbolag = 
unik kultur 
och autonom 

Dotterbolag = 
unik kultur 
och autonom 

Dotterbolag = 
unik kultur 
och autonom 

Dotterbolag = 
unik kultur 
och autonom 

Dotterbolag = 
unik kultur 
och autonom 

TI går in som 
majoritetsägare 2001. 

Identitetskris! 

Nya 
förutsättningar, 

annan kultur, mål, 
nya spelregler! 

Centralisering! 

Figur 4.2 Illustration av anledningarna till EO-koncernens nuvarande fragmenterade 
kultur och diffusa identitet. 
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Språk 

 

Alvesson (2007) menar att det språkbruk som används och vilka ord som har en positiv 

respektive negativ värdeladdning säger en hel del om organisationskulturen. Orden kan få 

stark laddning genom hur människorna inom organisationen tolkar dem. Denna tolkning kan 

vara svår för utomstående att förstå då de inte har de andra elementen inom 

organisationskulturen som tillsammans bildar grund för tolkningen. Det är intressant att se om 

det vardagliga språket är präglat av känslor, öppenhet och bollande av idéer eller om det 

kännetecknas av fakta, information, rapporter och analyser. Dessutom bidrar det till att skapa 

eller återskapa kultur. Den andra formen av språkbruk handlar enligt Alvesson (2007) om 

slogans. Han refererar då till officiella uttryckssätt, som förmedlar till omvärlden vad 

företaget står för. Den tredje formen av språkbruk som Alvesson (2007) använder sig av är 

historier.  Med historier menas berättelser som används för att förmedla värderingar, idéer och 

tankesätt. Alvesson (2007) menar att individer på chefsnivåer och andra medarbetare, som 

också kan användas som betydelsefulla kulturpåverkare, försöker använda sig av ett särskilt 

språkbruk med livliga uttryck och berätta lärorika historier med syfte att påverka kulturen. 

Det är också vanligt att övriga element i grupperna handlingar och materia utövas, respektive 

iscensätts, för att skapa denna effekt enligt Alvesson (2007).  

 

Figur 4.3 Alvessons (2007) modell över organisationskulturers olika element. 

 
Kultur 

 
Språk 

 
Handlingar 

 
Materia 

Historier 

 
Språkbruk 

 
Slogans 

 
Vardags- 

handlandet 

 
Ritualer 

 
Design 

 
Byggnader 

 
Logotyper 



 47  

Språkbruk 

 

Vi har sett två typer av språkbruk på TI och EO. Det språkbruk som råder på TI är i stor 

utsträckning präglat av information, rapporter och analyser. När de talar om 

förändringsprojektet är resonemanget rationellt och de refererar ofta till konsultföretagets 

beräkningar om de kostnadsbesparingar som kan göras i och med förändringen. Rapportering 

och nulägesanalyser är grund för samtalsämnen och möten. På EO råder det i våra ögon ett 

språkbruk som är mer präglat av det som Alvesson (2007) beskriver som ”bollande av idéer” 

och att människor öppet visar sina känslor och vill vara delaktiga i de beslut som görs. Detta 

förstärks av att vi under våra undersökningar har sett att de två kulturerna på TI och EO är 

tämligen olika. Till exempel beskriver representanter från TI kulturen på EO som att där 

”daltas” med medarbetare, och att ”alla ska vara med och bestämma allting”. Sådana uttryck 

från TI-medarbetare ger oss anledning att anta att språkbruket på TI är mer opersonligt och att 

de anställda där tar emot beslut från ledningen på ett okritiskt sätt, eller i vart fall inte öppet 

skulle ifrågasätta dessa. På EO framstår språkbruket som mer öppet, och missnöje verkar 

kommer snabbare upp till ytan. Vi har fått uppfattningen om att det ”snackas vid 

kaffeautomaten” och att individer upplever det som frustrerande när de inte tillåts delta i 

processen. Detta tror vi beror på att de, innan TI gick in som majoritetsägare, har varit vana 

vid att vara mer självstyrande. Språkbruket på EO är också öppet i den aspekten att de 

människor vi intervjuat har varit mycket frispråkiga och inte dragit sig för att uttala sig 

negativt eller positivt om projektet. Vi upplevde ett varmt och nyfiket bemötande. 

 

Slogans 

 

Vad gäller slogans på EO, som enligt Alvesson (2007) skall förmedlas både internt och 

externt vad företaget står för, till exempel ”bästa oljan i världen”, har vi inte lagt märke till 

någon sådan. I den interna kommunikationen används visionen med begrepp som framtid och 

ledande. I den externa marknadskommunikation används olika formuleringar som antyder att 

kunden och miljön är viktig. De olika formuleringarna kombineras med bilder på människor 

som namnges från organisationen och som utstrålar pålitlighet i nationalromantiska miljöer. 

Den externa kommunikationen har blivit prisbelönad och har en koherent färg och bildspråk 

och logotyper men ingen slogan. Datorerna på moderbolaget har alla samma bildspel som 

skärmsläckare, ett bildspel med de begrepp som vi identifierat som återkommande i den 

externa och interna kommunikationen, vilket förmodligen kan hänföras till att vara en del av 
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TI: s försök att skapa en ny kultur på EO genom att använda många olika kanaler för att 

sprida värderingarna som de vill ska utmärka kulturen. 

 

 

Handlingar 

 
Alvesson (2007) menar att en större del av alla handlingar i organisationer är av verbal natur, 

och därmed också är sammanvävt med språkbruket. Chefer, säljare, konsulter, och 

personalfolk är i själva verket ”pratarbetare”. Alvesson (2007) poängterar dock att handlingar 

innehåller mer än verbal aktivitet. Vardagshandlandet står här i fokus, och inbegriper då till 

exempel vad folk koncentrerar sig på, och om chefer intresserar sig för sin personal samt hur 

de leder, kontrollerar, stimulerar och utbildar dem. Det kan också vara resultat och siffror som 

står i fokus, eller att mycket resurser läggs ned vid att möta kundens behov och att lära känna 

dem. Utöver dessa olika teman, menar Alvesson (2007) att det förmedlas olika föreställningar 

om vad som anses lämpligt och viktigt, och vad som inte gör det. En annan viktig del av 

handlingsorienterade uttrycksformer för kultur är ritualer, vilka handlar om sociala situationer 

och som följer ett utstakat mönster. Alvesson (2007) nämner bland annat att möten ofta är av 

en rituell karaktär. Vi kan exempelvis studera oskrivna regler om klädsel, hur deltagarna ger 

uttryck för sina åsikter och den hierarki som kan utläsas genom vem som tar kaffe först.   

 
Vardagshandlingar 

 

De medarbetare som vi har mött under våra besök på företaget verkar koncentrera sig på att 

göra de arbetsuppgifter de har, måna om att göra ett bra jobb på korrekt sätt enligt chefens 

instruktioner inom givna tidsramar. De anställda kan, utifrån våra iakttagelser om deras 

vardagshandlingar, beskrivas som lojala och verkar inte kräva mycket plats då det framstår 

som om det finns det litet utrymme åt eget initiativtagande. En stark pliktkänsla verka råda 

och alla tar sin plats i hierarkin. Våra uppfattningar om att det finns en tydlig hierarki med top 

down-styrning bekräftas. Frestelsen är stor att likna EO vid en maskin med väloljade robotar. 

Medarbetarna är medvetna om vikten av att leverera resultat och det trånga 

handlingsutrymmet tyder på försök till beteendestyrning. 

 

Ritualer 
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Intressanta iakttagelser har gjorts vid våra deltagande på de workshops organisation har hållit 

inom ramen för förändringsprojektet. Vid en workshop för design av nya arbetsprocesser 

med, till en början, endast representanterna från de olika bolagen närvarande var stämningen 

glättig och det diskuterades engagerat, och i mun på varandra, då samtliga bidrog med 

förklaringar om deras specifika rutiner. Deltagarna var alla klädda på ett avslappnat och 

bekvämt sätt.  När en representant ur projektgruppen senare anslöt var denna klädd i mörk 

kostym och stämningen blev genast mer allvarlig. En tydligt hierarkisk kultur kunde anas.  

 

 

Materia 

 

Den tredje kategorin innehåller element som går att beskåda med ögat, fysiska föremål som 

innehåller symbolik och förmedlar innebörder och föreställningar (Alvesson och Sveningsson 

2007). Det kan enligt Alvesson (2007) röra sig om fysisk inramning i form av byggnader och 

produkter, samt om design, lokalisering och logotyp. Viktigt att poängtera är dock att det inte 

rör sig om materiella ting i sig själva, utan mer om hur de uppfattas och tolkas. Enligt 

Alvesson (2007) kan man således inte bara se på det materiella i sig utan man måste beakta 

hela sammanhanget och vad de inblandade i detta ger det för mening. Till exempel om det 

första mannen möts av hos ett företag är en ”relax-avdelning” men piano, bastu, pool och ett 

gym, och ledningen befinner sig i nära anslutning till receptionen på första våningen, ger detta 

ett direkt intryck av att företaget har en tydlig personalpolitik med välmående anställda och att 

de vill tona ner organisationshierarkin. 

 

Byggnader, design och logotypens 

 

I fallet med EO skapar placeringen av företagsledningen en tydlig markering av deras roll 

som högst upp i hierarkin. I huvudkontorets byggnad är företagsledningens kontor beläget på 

översta våningen. Inredningen är ljus och modern med trevlig konst på väggarna, för att 

komma in där krävs det att man har en särskild nyckelkod. Resten av byggnaden har en 

enhetlig inredning med matta färger och bilder med personal och logotyper på väggarna. På 

vissa avdelningar finns det trevliga fikarum med möjlighet till informella samlingar medan 

vissa avdelningar endast har en kaffeautomat vid hissen. Ett annat intressant fenomen är att 

alla datorer har samma bildspel med foton av medarbetare tillsammans med företagets 

värderingar som skärmsläckare.  
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Kulturen på moderbolaget Ewing Oil 
 
 
Utifrån vår analys ovan, enligt Alvessons modell (Alvesson och Sveningsson, 2007) kan vi 

dra följande slutsatser om kulturen på moderbolagt Ewing Oil och hur den skiljer sig från 

Toronto Independents kultur:  

 

Analysen av språkbruket tyder på en diskrepans mellan språkbruket på TI och EO då det ena 

företagets representanter använder ett rationellt faktapräglat språk (TI) och de andra (EO) ett 

mer emotionellt språk. Detta tyder på två företag med väldigt olika organisationskulturer.  

 

När det gäller slogans menar vi att den interna och externa kommunikationen på EO präglas 

av formuleringar med ord som signalerar kundfokus, miljöarbete, ledande och framtid. Vi kan 

dock inte identifiera en slogan som används kontinuerligt. Orden som används är förmodligen 

en del av TI: s försök att skapa en ny kultur på EO. Företagets värderingar kan kommuniceras 

på det viset till både de anställda och allmänheten.  

 

Analysen av de vardagshandlingar och ritualer som vi har observerat leder oss till slutsatsen 

att EOs kultur präglas av värderingar som resultatfokus, beteendestyrning och hierarki. Vår 

analys om ritualer som ledde oss till slutsatsen att det finns en tydlig hierarki bekräftas av 

placeringen och den unika inredningen på ledningens våning på EOs huvudkontor.  

 

Ewing Oil-koncernens kultur 

 

Genom intervjuerna har vi fått berättat för oss att dotterbolagen, som varit autonoma fram till 

TI: s inträde på scenen för några år sedan, har egna kulturer. Detta har lett till att det inte finns 

en stark och enhetlig kultur för EO-koncernen utan att koncernkulturen består av en blandning 

av dotterbolagens subkulturer, dess majoritetsägare TIs kultur och moderbolagets kultur som 

ännu inte sammansmält till en ny kultur1. TI har dock under de senaste åren försökt skapa en 

enhetlig kultur för hela koncernen men våra intervjuobjekt menar det inte åstadkommits 

alltjämt. Individer inom koncernen menar att spåren och grupperingarna från de bolag som 

                                                 
1 Se figure 4.2 som illustrerar detta. 
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köptes upp än i dag är tydliga och att det har resulterat i en fragmenterad kultur. Detta kan 

förklaras av att kulturer generellt är trögrörliga, svårföränderliga och att människor har en 

tendens att hålla fast vid sina idéer, normer och värderingar (Alvesson i Alvesson och 

Sveningsson 2007). Ännu finns ingen enhetlig ny kultur som kan kallas EOs-koncernkultur. 

Detta menar Carnall (2002) kan innebära sämre effektivitet och lägre produktivitet samt leda 

till en mindre tillfredsställande arbetsplats för personalen.  

 

 

4.2 Del två - Organisationsationsförändringsprojektet 
 
 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva organisationsförändringsprojektet utifrån Alvesson & 

Sveningssons (2007) Investigative Modell som består av sex ursprungliga element. Vi 

kommer att använda oss utav de fyra första av dessa, då projektet under vår forskningstid inte 

har kommit längre än till designfasen. Nedan illustreras elementen i den följdordning som vi 

utgår från i vår redogörelse för projektet.   

 

 

 

 

Bakgrund - projektet som återuppstod 

 

EO avslutade för cirka ett år sedan ett harmoniserings- och standardiseringsprojekt med syftet 

att integrera EO med TI: s affärssystem. Parallellt med det projektet försökte EO även driva 

ett projekt för att effektivisera och förbättra sina ekonomifunktioner inom både Ewing Oils 

moderbolag och dess dotterbolag. Detta projekt övergavs då det andra projektet var tvunget 

att prioriteras, och möjligheten att driva de både projekten parallellt fanns inte på grund av 

otillräckliga resurser.  

 
Bakgrund 

        
       Syfte 

 
       Design 

 
       Implementering

Figur 4.4 Illustration av de element vi använder oss utav i Alvessons & Sveningssons 
modell.  
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Då integrationen av affärssystemen avslutats fanns behovet av att effektivisera och förbättra 

den operativa verksamheten inom ekonomifunktionerna fortfarande kvar eftersom det 

projektet aldrig blivit genomfört. Vid den här tiden tillträdde en ny chef för 

ekonomifunktionen på EO, som beslöt att återuppta det övergivna projektet. Detta fick nu ett 

nytt namn och en ny projektgrupp tillsattes. Ett konsultföretag fick i uppdrag att hjälpa till.  

 

Projektet kom att delas upp i två delprojekt, det ena, hädanefter kallat projekt A, med mål att 

skapa nya arbetsmetoder och nya nyckeltal, och ett annat, hädanefter kallat projekt B, som 

innebär inrättandet av en ny avdelning centralt som ska ta över en del av både moderbolagets 

och dotterbolagens lokala ekonomifunktioner. De ekonomifunktioner som ska centraliseras är 

de enklare aktiviteterna, som till exempel leverantörsreskontra, kredit- och fakturahantering.  

Uppsatsen behandlar endast den senare av de två projekten kallat projekt B. 

 

Tidsperspektivet för projektet är två år. Strategiformulerings- och målsättningsfasen, i 

fortsättning kallade fas ett, inleddes i november 2006. Under vår fältstudieperiod som sträckte 

sig mellan april till maj 2007 hade fas två, då designen skulle fastställas, precis inletts. Den 

sista och tredje fasen, det vill säga implementeringsfasen kommer att inledas i augusti 2007 då 

det första dotterbolagets ekonomifunktion kommer integreras med den nya avdelningen. I 

slutet av 2008 förväntas sista dotterbolaget ha fasats in och den nya organisationen ska 

fungera optimalt. Se tidslinje illustrerad nedan i figur 4.5. 
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Förändringen innebär att en tredjedel, av de totalt 120 personerna som arbetar med enklare 

redovisning och rapportering inom EO och dotterbolagen, ska bilda en ny avdelning på 

huvudkontoret i Dallas. På tre till fem års sikt beräknas den nya avdelningen vara mer effektiv 

och 30 procent av tjänsterna ska då, enligt beräkningarna, bli överflödiga och kunna sparas in. 

Medarbetare som är berörda av förändringen arbetar idag på dotterbolag belägna över hela 

USA, geografiskt sett befinner sig dock de flesta i samma stad som huvudkontoret.  

 

Eftersom företaget, efter undersökningar, blivit medvetna om att ytterst få kommer att välja 

att flytta till Dallas, ser de som en utmaning att rekrytera till den nya avdelningen. I och med 

rådande högkonjunktur tror ledningen att det kan bli svårt att få tag på den personal de 

efterfrågar, då platserna inte kommer att vara bland de mest attraktiva. Ledningen hoppas 

dock på att den nya enheten ska leda till ett mer standardiserat arbetssätt och att 

kompetensnivån skall höjas.  

  

Vilken typ av förändring handlar det om? 

 

2006 2007 2008 

Projektet inleds. 
Designfas inleds med 
workshops för att skapa nya 
arbetsprocesser. 

Implementeringsfasen 
inleds med pilotbolag. 

Konsultrapport presenteras och beslut 
om att genomföra projektet tas av EOs 
ledning. 

Sista dotterbolaget 
integreras med den nya 
avdelningen. 

Figur 4.5 Tidslinje för projektet B. 
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Då projekt B påverkar flera skilda organisationsförhållanden parallellt kan det beskrivas som 

en revolutionär förändring enligt Sveningsson och Sörgärde (Sveningsson, Alvesson 2007). 

Den revolutionära aspekten av förändringen2 kommer att innebära att då den nya avdelningen 

är inrättad kommer organisationsstrukturen att se annorlunda ut och interna roller kommer att 

förändras jämfört med idag. 

 

TI och EO anses av några verka inom en stabil bransch och har därmed tidigare inte behövt 

genomgå några större förändringar. I och med det kan denna förändring uppfattas som ett 

disruptivt tillstånd jämfört med den stabila värld de historiskt har befunnit sig i. Det disruptiva 

tillståndet kan liknas vid en känsla av kaos och en avvikelse från organisationens normala 

tillstånd. Att uppfatta ett företag som stabilt kan dock vara en synvilla beroende på ur vilket 

perspektiv förändringar ses. Förändringar kan uppfattas som en konstant process eller också 

att de inträffar episodiskt (Sveningsson, Sörgärde i Sveningsson, Alvesson 2007). EOs 

disruptiva tillstånd har, enligt flera individers utsago, pågått sedan TI gick in som 

majoritetsägare för cirka fem år sedan. TI inledde nämligen direkt flera förändringsprojekt, 

exempelvis att skapa en ny och gemensam kultur samt diverse centraliseringsprojekt. Ur det 

perspektivet kan det här projektet kategoriseras som inkrementellt, en del av ett flöde av 

förändringsprojektet i organisationen.  

 

Då det råder olika uppfattningar inom EO och TI om huruvida företagets medarbetare är vana 

vid förändringar eller inte, enligt Sveningsson och Sörgärde (Sveningsson, Alvesson 2007) 

bottnar det i att olika personer ser samma projekt utifrån olika perspektiv beroende på olika 

individuella erfarenheter. 

 

 

Syfte med projekt B 

 

Nuvarande organisation kan inte hantera de ökade kraven på en mer komplex rapportering, 

för mycket övertid tas ut och det proaktiva arbetet för att stödja affärsverksamheten hinns inte 

med. Genom att konsolidera all basal ekonomiverksamhet till en enhet finns förutsättningarna 

för ett kostnadseffektivt arbetssätt och ett standardiserat arbetssätt inom Ewing Oil med 

tydliggjorda roller och ansvar. Detta ska underlätta och möjliggöra kompetensutveckling, 

                                                 
2 Läs mer om olika typer av organisationsförändringar i kapitel 3. 
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minskad övertid och stress samt skapa ökade möjligheter till arbetsrotation. Även 

expertkunskap ska kunna utnyttjas och utvecklas inom enheten, ”ordning och reda – kvalitet” 

ska åstadkommas och en tydligare kultur inom ekonomifunktionen ska ha möjlighet att 

utvecklas (Presentation av Programmet X, Koncernråd 2007). 

 

Design i två faser 

 
Fas 1 
 
Chefen för EOs ekonomifunktioner kallade i november 2006 till ett möte för alla sina 

medarbetare där han presenterade sin mission och vision för deras verksamhet. I och med 

detta presenterades även projekt A och B. Konsulterna och projektgruppen tog sedan vid och 

genomförde en kvantitativ och en kvalitativ kartläggning av verksamheten. Den kvantitativa 

kartläggningen innebar att information samlades in om varje dotterbolag. Varje dotterbolags 

ekonomifunktion kartlades, exempelvis hur personalen allokerade sin tid på olika 

arbetsuppgifter, kostnadsdrivare identifierades och kostnader beräknades. Den kvalitativa 

delen av undersökningen bestod av workshops med varje dotterbolag där dåvarande 

arbetsprocesser kartlades och dessa processer granskades sedan utifrån dess styrkor och 

svagheter(Presentation av Programmet X, Koncernråd 2007). 

 

Parallellt med de kvalitativa- och kvantitativaundersökningarna bildades en styrgrupp med 

deltagare från moderbolagets ekonomi- finans- och riskavdelningar. En referensgrupp 

bildades samtidigt med representanter från de olika dotterbolagens ekonomifunktioner. 

Avsikten med referensgruppen var att skapa en kommunikationskanal till dotterbolagen. I 

februari 2007 presenterades rapporten utifrån undersökningarna om hur verksamheten 

fungerade vid det tillfället samt vilka förslag konsulterna och delar av projektgruppen hade 

om hur en framtida central enhet skulle kunna se ut. Till förslagen presenterades även 

projektplaner och förväntade besparingar. Beslut togs om att genomföra projektet och fas två 

inleddes då designen av den nya enheten skulle tas fram. 

 

När beslut väl hade tagits av ledningen för EO om att genomföra projektet och vilket av 

förslagen de valt, uttökades projektgruppen med fler personer som representerade 

kommunikation, HR och risk. Den tidigare styrgruppen minskades till endast ett fåtal personer 

och bemannades av delvis nya personer, resterande tidigare styrgruppsmedlemmar blev en del 
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av referensgruppen, se organisationsschemat nedan, figur 4.6. Figuren nedan är vår modell av 

organisationsstrukturen, där vi har för avsikt att annonymisera den verkliga strukturen. 

 

 

 

 

 

Fas två 

 

Fas två av projektets design kommer påbörjas i april och innebär att workshops med 

representanter från de olika dotterbolagen tillsammans med konsulterna och en representant 

från företaget går igenom alla arbetsprocesser inom ekonomifunktionerna och anpassar dem 

till den nya organisationen. Det var i den här fasen vi genomförde vår undersökning, och 

befann oss på Ewing Oils huvudkontor i Dallas. 

       

Plan för implementering 

 

 
EOs ledning 

Projektgrupp 
-Projektledarna 

-HR 
-Kommunikation 

-Risk 

 
Referensgrupp 

Representanter från dotterbolagen samt stödfunktioner 
som Finans och Ekonomi inom moderbolaget EO. 

 
Styrgrupp 

Representanter från EOs ledning 

Figur 4.6 Organisationsstruktur enligt vår tolkning. 
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I maj månad inleds även arbetet med att kommunicera förändringen till de anställda. 

Projektgruppen erbjuder sig att besöka alla dotterbolag. En intranätsida skapas för projektet 

med en frågelåda, kontaktuppgifter och viktiga datum. Övriga kommunikationsmedel är 

nyhetsbrev, som skickas ut löpande via e-post, till berörda bolag med nyheter och 

uppdateringar kring projektet. Artiklar i personaltidningen kommar att behandla ämnet och 

avsändarna kommer att vara högt uppsatta personer i organisationen för att skapa legitimitet i 

projektet. Briefing3 är ett annat kommunikationsmedel som används i syfte att skapa tillfälle 

för feedback och en tvåvägskommunikation då de anställda bjuds in till diskussion kring 

projektet.  

 

Implementeringsfasen ska inledas efter sommaren 2007 då desingfasen huvudsakligen ska 

vara klar. Alla gränssnitt ska vara tydligt definierade men vissa aktiviteter i processerna 

kommer inte att vara klart fastställda. Frågorna kring bemanning och organisationsstruktur 

inom den nya avdelningen förväntas vara klara i stora drag i början av sommaren. Då det 

första dotterbolaget, som ligger i Dallas precis som moderbolagets huvudkontor, kommer att 

börja arbeta med den nya avdelningen efter sommaren. Detta dotterbolag fungerar som 

pilotprojekt och efter utvärderingen av detta kommer resterande bolag att integreras med den 

nya avdelningen.  

 
 

                                                 
3 Briefing kan enklast förklaras som en lägesrapport. 
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5 Diskussion 

 

I det här kapitlet för vi två olika diskussioner, den första delen 5.1 handlar om hur 

medarbetarna på Ewing Oil och Toronto Independents ser på ledarskap, kommunikation och 

delaktighet. Därefter följer det i del 5.2 en diskussion kring varför medarbetarnas 

uppfattningar om detta divergerar. 

 
 

5.1 Olika sätt att se på samma saker – är en penna alltid en penna? 

 

Våra intervjuer kom att präglas av diskussioner om vad ledarskap, kommunikation och 

delaktighet innebär för olika individer på Ewing Oil och Toronto Independents. Därför följer 

nedan en analys på varje tema där vi först kort redogör för teorin inom området och empirin 

därefter följer en analys om hur dessa förhåller sig till varandra. Varje avsnitt avslutas sedan 

med en kort sammanfattning.  

  

 

 

 

 
Ledarskap 

 
Kommunikation 

 
Delaktighet 

Empirin 
– hur ser medarbetarna på EO 

och TI på detta? 

Analys 
– hur förhåller sig 
empirin till teorin? 

Figur 5.1 Illustration av dispositionen för avsnitt 5.1. 
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Ledarskap 

 

”Ledningen är a och o, det är de som avgör om processen lyckas” Eleanor Southworth Ewing 

Farlow 

 

Att vara ledare under en förändringsprocess kan liknas vid att vara dirigent för en orkester 

hävdar Carnall (2003). Det är ledarens uppgift att stimulera och motivera, bygga ett 

sammanhang samt sätta takten för förändringen. Detta bör ske samtidigt som denne levererar 

egna resultat och stödjer de andras aktiviteter. 

 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för synen på ledare samt dennes roll i en 

förändringsprocess och hur den kan komma att påverka utfallet. Vi kommer också, utifrån 

våra intervjuer, beskriva synen på hur snabbt en förändringsprocess bör genomföras, ledarens 

dilemma på EO samt effekten av att en ny chef för ekonomifunktionen på EO tillträdde och 

återupptog projekt B.   

 

 

 
 

 

Bolt in, rah rah’ change management eller lyhördhet? 

 

Vid en förändringsprocess, menar Carnall (2003), att medarbetarna behöver empati, 

information, milstolpar och återkoppling. Han påpekar att det är vanligt att ledare istället blir 

Bolt in rah 
rah’ change 
management 

eller 
lyhördhet? 

 
Ledarskap 

Den ensamma 
cowboyen 

Att bete sig 
som skalman 

Figur 5.2 Illustration av dispositionen i avsnittet om ledarskap. 
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väldigt auktoritära under en förändringsprocess och att de försöker undvika att svara på 

viktiga frågor. Att använda sig av metoden att banka in förändringen i medarbetarnas 

medvetanden och hetsa dem framåt utan att uppmärksamma problemen som uppstår längs 

vägen kallar Carnall (2003) ”Bolt in, rah rah’ change management”. Carnall (2003) hävdar att 

en förändring innebär att erkända regler, rutiner och attityder ska förändras och att dominanta 

föreställningar då måste brytas ner. Ledaren måste därför i sitt sökande för acceptans för nya 

idéer vara lyhörd för de politiska processer som pågår inom organisationen. Carnall (2003) 

menar också att empati visad från ledaren kan ge anställda den energi de behöver för att ta sig 

igenom förändringen. När det gäller att leda en organisationsförändring i en verksamhet som 

består av flera kulturer, såsom Ewing Oils, är empati också nödvändigt för att förstå olika 

subkulturer inom organisationen. Genom att förstå de olika subkulturerna kan ledaren finna 

rätt sätt att kommunicera med gruppen och därigenom försöka påverka dem (Carnall 2003). 

 

”En bra chef är någon som är öppen, kan kommunicera rakt och tydligt samt har struktur och 

är stabil” John Ross Ewing Sr. 

 

”Människor är inte logiska, därför finns det chefer som ser till att medarbetarna är med på 

noterna. Dessa ska förankra och förklara på ett tydligt sätt. Det är det som utmärker en bra 

chef, och kommunikation är oerhört viktigt!” John Ross Ewing, Sr 

 

”You can’t be everybody’s darling” Clifford Barnes 

 

”Toronto Independents kultur innebär att man inte lullar med människor utan man kör bara 

på.” John Ross Ewing Sr 

 

”Ledarens roll är att förstå och coacha.” Raymond Krebbs Ewing 

 

”Det är bara att gilla läget.” Raymond Krebbs Ewing  

 

”Ni får räkna med surputtar.” Raymond Krebbs Ewing 

 

Citaten ovan ger två paradoxala bilder av uppfattningarna om hur en chef ska förhålla sig till 

sina medarbetare. Majoriteten av uppfattningarna om den perfekta ledaren verkar, i motsats 

till teorin som säger att en ledare bör vara lyhörd för sin personal och sätta sig in i deras 
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situation för att förstå deras verklighet, vara att ledaren på EO tydligt ska styra verksamheten 

då denne vet vad som är bäst och inte involvera medarbetarna i processen. Citatet som säger 

att ledaren ska försöka förstå och coacha sina anställda genom en förändringsprocess, är 

avvikande från majoritetens syn på ledarens roll. Dock redovisar vi ytterligare uttalanden av 

personen som säger detta där han istället menar att de anställda ska ”gilla läget”. Denna 

tvetydighet om ledarens roll inom en person visar på att uppfattningen om verkligheten inte 

bara kan vara olika mellan människor utan även inom en och samma individ. Detta kan 

förklaras genom att han utgår från sin egen referensram baserad vad han exempelvis har lärt 

sig på sin utbildning om hur en bra ledare skall vara, samtidigt som han kan vara påverkad av 

högsta ledningens syn på hur bra ledarskap ska utövas. Dessa två, till varandra motsatta 

resonemang, kommer i konflikt. Hans eventuella egna strävan att avancera inom 

organisationen gör att han förändrar sin egen bild av hur en ledare ska vara och anpassar sig 

till den bild som ledningen på Toronto Independents har av en duktig ledare. Raymond 

Krebbs Ewings uttalande om att ledarskap innebär att du ska coacha och lyssna på dina 

anställda därmed kanske inte efterlevs i praktiken. Att, som i det här fallet när uttalandet om 

att ”det är bara att gilla läget”. gjordes, avfärda en grupps berättelser på en workshop om 

stämningar och funderingar bland deras kollegor, istället för att lyssna på dem, gör att ledaren 

förstör sin chans att förstå vad som händer ute i organisationen.  

 

Den ensamma cowboyen 

 

Heracleous (2003) framhåller att ledarens beteende ska vara tydligt, aktivt och trovärdigt. 

Ledarens handlingar får ett stort symboliskt värde och därför är det även viktigt att ledaren 

”walks the talk” och inte bara ”talks the walk” (Carnall 2003) 

 

”En bra chef ska förmedla och måste tro på det han eller hon ska förmedla, i annat fall syns 

det igenom.” John Ross Ewing, Sr 

 

”Viktigt att alla mellanchefer har den nya avdelningen i sina hjärtan.” Clifford Barnes. 

 

Undersökningen visar dock att mellancheferna inte alltid själva förstått syftet med projektet 

och därmed hamnar i en svår situation när de ska ”walk the talk” utan att egentligen förstå 

”the talk” själva. En av dem uttrycker sig så här: 
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”(...) svårt att idag se fördelarna med projektet (...)” Clayton Farlow 

 

Det finns ett behov hos ledarna på mellannivå att även de ska ledas genom förändringen för 

att därmed kunna fungera som trovärdiga ledare. På Ewing Oil verkar det som om 

mellancheferna får informationen i ett paket av sina chefer och sedan måste packa upp det 

själva och försöka förstå vad förändringsprojektet handlar om. De måste sedan visa upp 

paketet för sina medarbetare och föra vidare sin tolkning av förändringen. Här framgår även 

vikten av att kommunicera syfte och vision tydligt, vilket vi återkommer till längre fram i 

avsnittet. 

 

Enligt Burnes (1996) är det viktigt att ledaren upprätthåller momentum vilket innebär att 

ledaren måste upprätthålla den initiala entusiasmen för förändringen och inte låta de gamla 

beteenden och attityderna smyga sig tillbaka. Även faktumet att både ledare och medarbetare 

måste träda in i en lärande fas och omfamna nya metoder och förmågor kräver att ledningen 

avsätter tillräckligt med resurser för att förändringen ska kunna genomföras. Ledaren måste 

stötta sina medarbetare så att inlärningen sker på ett sätt som är givande och inte betungande. 

Personal på alla nivåer kan behöva handledning och rådgivning för att kunna utvecklas i rätt 

riktning. Enligt både Burnes (1996) och Carnall (2003) är det dock inte bara medarbetarna 

som behöver stöd utan även de som driver förändringsprojektet. Förändringsledarna får ofta 

hantera väldigt personliga problem hos medarbetarna och ständigt motivera förändringsarbetet 

vilket leder till att någon i sin tur behöver motivera dem. 

 

”Det är alltid mellancheferna som sitter i skiten, de utsätts för tryck från båda hållen” 

Clayton Farlow 

 

”Viktigt är också att rätt man sitter på rätt plats, att man som chef kan entusiasmera andra 

fast man själv känner oro över sin egen sits. Men det är ju något som en bra chef ska kunna, 

det har dem också betalt för…det är inte så svårt att hinna prata individuellt med varje 

medarbetare.” Pamela Jean Barnes Ewing 

 

Det finns till synes en förståelse bland högre chefer på EO för att mellanchefernas situation 

kan vara komplicerad, samtidigt som man på EO menar att detta trots allt är mellanchefens 

arbete som de får betalt för. De förväntas att genomföra ett bra jobb trots besvärliga 

situationer och hög press, och någon form av organiserat stöd för cheferna som arbetar med 
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förändringsprojektet B finns inte. Om ledaren behöver stöd kan denna söka det hos sin chef 

eller någon på HR-avdelningen. Pamela Jean Barnes Ewing menar dock, efter att ha fått 

frågan om det finns någon form av organiserat stöd, utöver chefens egen chef och HR 

personal, att ”det vore nog en bra idé”.  

 

Carnall (2003) ställer sig frågande till om människor föds till ledare eller om ledaregenskaper 

är något som kan utvecklas med tiden. Han förklarar att han inte anser att det finns en färdig 

formula för det perfekta ledarskapet och att människor därmed inte kan födas till ledare. Han 

hävdar dock att en ledare bör agera på ett särskilt sätt i olika situationer vilket är något som 

man kan lära sig. På EO verkar det dock som att synen på ledaren är att denna antingen är 

kompetent och klarar av sina uppgifter, eller så är denna helt enkelt inte lämpad som chef och 

därmed är felrekryterad.  

 

 

Att bete sig som Skalman – varje sak har sin tid 

 

Carnall (2003) betonar att man som ledare också ska uppmuntra sina medarbetare att inte 

lägga för mycket tid och energi vid beslut som inte behöver tas inom den närmsta tiden, samt 

att låta alla behöver känna sig fram på egen hand i en förändringsperiod. Han menar att 

människor behöver tid för att kunna anpassa oss till förändring, men att den tiden behöver 

struktureras. Han betonar också att ledningen inte skall påtvinga medarbetarna denna struktur, 

utan att istället låta den växa fram.  

 

”Framgångsfaktorn är att det går snabbt. Frågorna kommer alltid men om det går snabbare 

slipper de anställda en längre tid med osäkerhet.” Sue Ellen Shepard Ewing  

 

”Processen har gått lite fort fram för amerikanerna.” Medarbetare på Toronto Independents 

 

”(...) en radikal förändring som borde bestå av fler steg.” Clayton Farlow 

 

”Nya arbetsprocesser och gränssnitt borde vara klara innan man tittar på vilka medarbetare 

som blir berörda” Bobby James Ewing  
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Projektet verkar ha rusat igenom fas ett och fas två enligt flera medarbetare. Detta sker till 

synes avsiktligen på EO men Carnall (2003) menar att detta inte lämnar någon tid för 

medarbetarna att smälta processen. Åsikterna om hur projektet ska genomföras är tvetydiga 

bland medarbetarna. 

 

Ledarskap på Ewing Oil 

 

Det finns många aspekter av ledarskap som spelar in en förändringsprocess, vad är ledarens 

ansvar, är en duktig chef något man utvecklas till eller är det något man föds till? Ska en 

ledare vara auktoritär gentemot sina medarbetare eller skall de istället anta en coachande roll 

och vara mer lyhörd för de åsikter som finns hos de anställda? De olika metoderna att 

genomföra en förändring kan antingen vara ”bolt in, rah rah” change management där ledaren 

bankar in syftet eller att man som chef antar en mer lyhörd roll och försöker förstå de politiska 

processerna. Våra intervjuer har visat att det råder olika åsikter bland medarbetarna på EO och 

TI om vad som anses som det mest effektiva förhållningssättet för ledaren. Vi har även visat 

på att teorin förespråkar att en ledare behöver vara entusiastisk inför förändringen och ha 

förstått syftet och visionen för att fungera som förebilder för sina medarbetare. Flera 

mellanchefer på EO upplever dock inte att de har förstått syftet vilket försvårar deras uppgift 

att hjälpa till att genomföra förändringen. Det finns inom EO en förståelse för att mellanchefer 

hamnar i en besvärlig situation, där de upplever press från två håll. Dock, finns det inget 

utarbetat stödsystem för hur mellancheferna ska stöttas vilket kan leda till att dessa blir 

frustrerade och har svårt att infria de förväntningar som ligger på dem.  

 

Kommunikation 

 

”Kommunikation, kommunikation och kommunikation, allting kommer tillbaka till det” –Sue 

Ellen Shepard Ewing 

 

Under samtliga intervjuer har det framkommit hur avgörande man anser att det är med 

välfungerande kommunikation för att lyckas med projekt. Detta är även något som teorin 

framhåller och finns med som en betydelsefull faktor i de modeller som vi valt att använda 

oss av för att analysera kommunikationsarbetet inom förändringsprojektet.  
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I det här avsnittet redogör vi för hur våra intervjuobjekt ser på kommunikationen inom 

projektet samt vilka delade uppfattningar som råder om medarbetarna har ”köpt” syftet. 

Därefter granskar vi arbetet med kommunikation inom projektet och frågar oss varför det 

verkar som att kommunikationen inte fungerar.  

 

 

 

 

Att informera = mission impossible?  

 

Kotter (2007) menar att det är viktigt att utnyttja alla tillfällen att kommunicera visionen och 

strategin, för att på så sätt öka förståelsen och därmed också chanserna att projektet skall 

lyckas. Enligt Heracleous (2003) finns det ett konstant behov av information när det handlar 

om att genomföra en förändring, och att det är viktigt att vara tydlig med förändringens syfte i 

sin kommunikation. Organisationen måste visa för sina intressenter att de med rätt medel kan 

nå det uppsatta målet som stämmer överens med deras intressen och på så sätt vinna deras 

förtroende. 

 

”Vi kommunicerar ihjäl oss” Raymond Krebbs Ewing 

 

Intervjuerna visar dock att det råder ett flertal olika uppfattningar om hur kommunikationen 

fungerar på Ewing Oil, och svaren varierar beroende på bland annat vilken position individen 

befinner sig på i organisationen och hur inblandade de är i projektet. De som ansvarar för att 

Figur 5.3 Illustration av dispositionen i avsnittet om kommunikation. 

Att informera 
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driva projektet menar att de gör allt som står i deras makt för att ge information till dem som 

berörs av projektet.  

 

”Vad händer efter imorgon eftermiddag då?” Kvinna på workshop 

 

”Vad är fördelarna med den nya avdelningen?” Man på workshop  

 

”Vi vet för lite, informera inte bara ledningen, vi behöver också information” Man på workshop  

 

”Det bara pumpas ut frågor” Raymond Krebbs Ewing 

 

”Det finns ett oändligt behov av information(...) Sue Ellen Shepard Ewing  

 

”Man kan inte alltid ge svar på alla frågor och det vet människor då de varit med om detta 

tidigare” Raymond Krebbs Ewing 

 

”Alla tycker alltid att de får för lite information” Raymond Krebbs Ewing 

 

”Skriver man något på en slide på intranätet så är det alltid någon jävel som missförstår” 

Raymond Krebbs Ewing 

 

Citaten visar att det verkar råda en kraftig informationsasymmetri inom Ewing Oil, som 

ledningen inte är medveten om eller kanske bara väljer att inte uppmärksamma. Tolkningen 

av vad kommunikation är, varför den är viktig och hur den ska genomföras verkar inte heller 

överensstämma. Det framgår också att det finns olika uppfattningar om vem som ska vara 

mottagare och vem som ska vara avsändare av budskapet till målgruppen.  

 

”Mellancheferna är ansvariga för att kommunicera (...)” Sue Ellen Shepard Ewing 

 

”De som sitter på informationen är dem i projektgruppen” Christopher Shepard Ewing 

 

Att det råder olika åsikter om vem som ansvarar för att föra ut budskapet och till vem detta 

ska rikta sig till, kan bero på att det råder oklara direktiv från högsta ledningen och 

projektledningen eller att mellanchefer och projektgruppen tolkar direktiven olika. Ingen 
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verkar uppmärksamma detta eller ta ansvar för det. Detta kan, enligt teorin, i många fall leda 

till att processen får en dålig förankring hos både de som ansvarar för att driva projektet samt 

hos dem som berörs av förändringen (Carnall 2003).  

 

Att sälja in förändringen 

 

Enligt Kotter (1996) är, bland de största misstagen man kan göra i en förändringsprocess, att 

inte skapa en tillräckligt stark känsla för behovet av en förändring. Budskap om eventuella hot 

eller potentiella framgångar måste tydligt och tidigt nå medarbetarna i organisationen. Att 

endast få en färdigformulerad förändringsplan utan att förstå syftet med förändringen skapar 

skepticism och leder till omotiverade medarbetare som inte är beredda att samarbeta. Detta 

kan riskera genomförandet av förändringen och få det att rinna ut i sanden. Kotter (1996) 

menar att generellt är det lättare att få människor engagerade om förändringen handlar om att 

vända dåliga affärsresultat än att utnyttja potentiella vinstmöjligheter. Carnall (2003) 

instämmer i detta och menar att fördelarna med en förändring ofta tar lång tid att uppnå och 

kan lätt upplevas som vaga av dem som omfattas av projektet och att det är lättare och mer 

begripligt för de anställda att enbart se kostnaderna och upplevda förluster eftersom dessa 

oftast uppstår omedelbart. Därför är det av yttersta vikt att ledningen låter medarbetarna förstå 

syftet med förändringen, och vilka komparativa fördelar organisationen kan komma att uppnå 

i det fall förändringen implementeras på ett framgångsrikt sätt.  

 

”Ledningen måste kommunicera vart vi är på väg! Syfte? Är det för att Toronto Independents 

vill eller för att det behövs?” Eleanor Soutworth Ewing Farlow 

 

Carnall (2003) framhäver att en bra chef kan ge sina medarbetare en inblick i vad 

förändringen innebär genom att visa på olika möjligheter, exempelvis genom att skapa 

personliga milstolpar och mål för de anställda att sträva efter. Rutiner och milstolpar bidrar till 

stabilitet och struktur. Kotter (1996) belyser att det är lika viktigt att de involverade i projektet 

förstår syftet med förändringen för att skapa ett aktivt deltagande, som för en god 

kommunikation. Om det inte från början kommuniceras ut en tydlig bild om hur bättre 

framtiden kommer bli efter förändringen är det svårt för medarbetarna att bli motiverade. I 

Ewing Oil uppfattar en del av medarbetarna att en förändring är nödvändig men andra inte ser 

detta. Undersökningen visar spridda uppfattningar om medarbetarnas förståelse för projektet. 
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”Jag är inte säker på om medarbetarna har köpt konceptet än” Pamela Jean Barnes Ewing 

 

”I den workshop jag var med på hade man köpt konceptet”  Sue Ellen Shepard Ewing 

 

”Svårt att idag att se fördelarna med projektet”  Clayton Farlow 

 

Medarbetarna har svårt att förstå anledningen till förändringen och anser att de beräknade 

kostnadsbesparingarna är orimligt stora. Det verkar råda en brist på tillit till projektet bland 

medarbetarna. Nedanstående citat kan bekräfta detta. 

 

”Medarbetarna tycker det är löjligt att man byter namn men gör samma sak”  Bobby James 

Ewing 

 

”På intranätet står det att vi ska spara 30 procent i och med förändringen men det verkar 

vara en orimligt hög siffra” Bobby James Ewing 

 

Bland de högre cheferna råder däremot en stor övertygelse om att syftet har ”köpts” av alla 

medarbetare. Då dessa chefer sitter långt bort från händelsernas centrum påverkar det 

troligtvis deras bild om hur projektet fortlöper. Genom projektgruppens möten med 

styrgruppen och referensgruppen borde det, enligt oss, finnas en insikt om att syftet inte har 

”köpts” av medarbetarna ute i organisationen. Hur kommer det sig att ledningen har en 

felaktig bild av detta? Beror detta på att det är kommunikationen brister mellan de olika 

nivåerna eller är syftet svårt att förstå för medarbetarna? Är det omöjligt att informera alla och 

skapa förståelse för syftet? Är det så att syftet och visionen är dåligt underbyggda eller är det 

kommunikationsmetoden som har brister? Vi har fastslagit att syftet med projektet och 

visionen för framtiden inte har uppfattas av medarbetarna samtidigt som flera av de ansvariga 

hävdar att medarbetarna visst har ”köpt” syftet. Det är också det budskapet som når fram till 

ledningen, vilket kan leda till att det råder en missvisande bild av hur projektet fortlöper.  

 

 

Fel på kommunikationen eller syftet? 

 

När det handlar om storskaliga förändringar menar Heracleous (2003) att det är särskilt viktigt 

att så ofta som möjligt använda sig av en så rik och personlig kommunikation som möjligt. 
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”Det är mycket viktigt med tydlighet, det vill säga att vara tydlig när man kommunicerar sin 

vision” Clifford Barnes 

 

”Viktigt är att informera även om man inte har någon info att ge, annars är det plötsligt 200 

enligt ryktet som står utan jobb istället för 100” Eleanor Soutworth Ewing Farlow 

 

”Om man vet att det ska bli förändringar, förmedla det, att lura människor leder alltid till att 

det blir värre, många tycker det är skönt att få besked även om det är negativt” John Ross 

Ewing Sr 

 

Ovanstående citat av personer från både lednings- och projektgruppsnivå tyder på att det finns 

en klar medvetenhet om vikten av att informera medarbetarna men vi har redan fastslagit att 

medarbetarna trots detta inte har förstått syftet. Vad innebär tydlighet och hur vet chefen att 

denne uppfattas som tydlig av sina medarbetare? 

 

”Det är lättare att kommunicera vad projektet är än att förklara vad det egentligen ÄR, alla 

tror att det kommer ett nästa steg, hidden agenda, medarbetare blir skeptiska och undrar vad 

det är som ligger bakom projektet” John Ross Ewing Sr 

 

Därför ställer vi oss fråga om det är syftet som är svårt att förstå för att det inte är logiskt eller 

om det är så att kommunikationen på Ewing Oil inte fungerar? 

 

Kotter (1996) visar på ett flertal fallstudier där medarbetarna inte har förstått syftet med 

förändringen på grund av att de saknar en tydlig vision. Detta har i sin tur resulterat i en brist 

på inspiration och i vissa fall även en kraftig motsättning till förändringen. Kotter (1996) 

hävdar att om en ledare inte kan kommunicera visionen för förändringsprojektet till någon på 

fem minuter och skapa intresse och förståelse inom samma tid så är projektet inte redo att 

implementeras. För att kunna avgöra om det är ett ologiskt syfte och brist på vision som är 

problemet på Ewing Oil eller om det är kommunikationen som inte fungerar ska vi nedan 

försöka göra en kort analys av den kommunikationsplan som finns inom projektet. 
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Kommunikationsplan är enligt de ansvariga för kommunikationen inom projektet utarbetad av 

konsultföretaget och de anser att den är bra med undantag för att vissa punkter som anses vara 

överflödiga. 

 

”Konsultföretaget hade redan utvecklat en kommunikationsplan, den var bra och jag tyckte 

att vi kunde följa den” Donna McCullum Culver Krebbs Ewing 

 

Kommunikationsplanen består i huvudsak av artiklar i personaltidningen, en sida på 

företagets intranät, nyhetsbrev till referensgruppen samt besök ute på dotterbolagen för att 

informera. Mycket fokus läggs på sidan på informationssidan på intranätet med en frågelåda. 

De ansvariga för kommunikationen inom projektet lägger kontinuerligt upp information om 

projektet där vilket de anser vara ett effektivt sätt att informera alla i organisationen och ge 

svar på eventuella frågor. På vår fråga om det inkommit många frågor till lådan fick vi svaret 

att det hade det ännu inte. Därmed frågar vi oss om intranätet är en välfungerande 

informationskanal?  

 

”Vi förlitar oss på att alla använder sig av intranätet (...)” Sue Ellen Shepard Ewing 

 

Det verkar finnas anledning att ifrågasätta om alla verkligen använder sig av intranätet som 

informationskanal. Hur upplever medarbetarna intranätet som informationskanal? Är detta ett 

forum som tilltalar målgruppen? De budskap som presenteras där kan förmodligen tolkas på 

flera olika sätt eftersom enbart skriven text inte har så många koder, som exempelvis en 

person som framför ett budskap med koder i form av ansiktsuttryck, tonläge och kroppsspråk, 

vilket förmodligen resulterar i att tolkningen blir mer differentierad.  

 

Besök ”ute i verkligheten” sker på dotterbolagens egen begäran även om vi fick förklarat för 

oss att projektledningen kommer att ”knacka på dörren och be att få komma in” om de inte 

blir inbjudna för att garantera att alla får träffa dem och ställa frågor.  

 

Resterande aktiviteter i kommunikationsplanen innebär uppföljning av aktiviteterna beskrivna 

ovan genom att mäta attityderna hos medarbetarna. Dock menar Donna McCullum Culver 

Krebbs Ewing att: ”Det känns som overkill att vara ute och mäta attityder och reaktioner... vi 

har tentaklerna ute i organisationen.” Då vi ovan har redogjort för att medarbetarna inte 

förstått syftet och har många frågor och funderingar anser vi att deras ”tentakler” förmodligen 
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inte fungerar eftersom de inte verkar plocka upp den informationen som de behöver för att 

kunna avgöra detta. Att det inte anses nödvändigt att på individnivå undersöka hur projektet 

tas emot då de upplever att de ändå ständigt är närvarande i organisationen verkar skapa en 

felaktig bild av hur väl kommunikationen egentligen fungerar. På frågan hur man vet att man 

har nått ut med sitt budskap svarar Donna McCullum Culver Krebbs Ewing att det är svårt att 

svara på då ”(...) det här med kommunikation är lite flummigt”. Kan denna diffusa förklaring 

bero på att det inom företaget inte finns en fungerande kommunikation?  

 

Kommunikation på Ewing Oil 

 

Kommunikation innebär att information ska flöda i båda riktningarna och inte bara från 

ledning till medarbetare. Ofta påpekas det i teorin att det är viktigt att lyssna på medarbetarna 

och låta dem uttrycka sina åsikter och funderingar. Vår analys visar att det finns en stark 

medvetenhet om att kommunikationen är viktig för ett framgångsrikt genomförande av 

förändringen. Hur väl kommunikationen fungerar finns det dock anledning att ifrågasätta 

eftersom medarbetarna inte har förstått syftet och har mycket frågor och funderingar. Frågan 

är om kommunikationsplan har brister? Vi ställer oss därmed frågan om en 

kommunikationsplan, till stor del utarbetad av ett konsultbolag, är en generisk lösning som 

inte är anpassad till Ewing Oils unika kontext och kultur? Är det så att kommunikationsplanen 

är bra men att man på Ewing Oil har svårt att tillämpa den för att begreppet kommunikation 

har ett flertal olika tolkningar bland personalen? En annan orsak kan vara att syftet inte går att 

kommuniceras då det inte är logiskt eller att ledningen inte har kommunicerat sin vision till 

mellancheferna för den framtida avdelningen vilket innebär att de inte har ”köpt” syftet? 

Dessa frågor kan vi inte svara på i vår undersökning då vårt material inte räcker till och ett 

eventuellt svar enbart skulle innebära spekulationer.  

 

Delaktighet 

 

”Chefer är ju redan så långt gångna i processen, vi medarbetare är ju inte ens på perrongen 

när tåget går.”  Pamela Jean Barnes Ewing 

 

I det här avsnittet redogör vi för synen på delaktighet, nyckelfigurer samt synen på 

medarbetarna.  
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Delaktighet - besvär eller frälsning? 

 

Burnes (1996) menar att för att kunna överkomma de hinder och svårigheter som uppstår 

under en förändringsprocess är det en förutsättning att man har engagemang och stöd från alla 

inblandade. Burnes (1996) framhåller att ledare kan motverka oro och motstånd till förändring 

genom att involvera de anställda i processen. Därmed slår han fast att ett starkt deltagande av 

de anställda är nödvändigt för att en förändringsprocess skall lyckas. Heracleous (2003) 

menar att en känsla av ägandeskap och kontroll över projektet skapas hos medarbetarna vid 

ett aktivt deltagande som leder till ökat engagemang i processen. 

 

”(...) vi hade gärna sett att vi varit med från början” Donna McCullum Culver Krebbs Ewing 

 

Citaten som vi redogjort för tidigare i kapitlet tyder på att det finns en mängd obesvarade 

frågor hos medarbetarna som berörs av förändringen, och att det går att uppfatta en viss 

frustration hos både mellanchefer och medarbetare. Medarbetarna upplever inte att de får 

någon information om vad projektet syftar till, hur det kommer att genomföras eller vad som 

väntar dem i framtiden. I slutet av förra avsnittet ställde vi oss frågan om det fanns brister i 

kommunikationsplanen för projektet och vi menar att det i kommunikationsplanen borde 

Figur 5.4 Illustration av dispositionen i avsnittet om delaktighet. 

Delaktighet – 
besvär eller 

frälsning 

 
Delaktighet 

Vänner sökes! Människor eller 
schackpjäser? 
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finnas aktiviteter där medarbetarna får vara med och vara delaktiga i förändringsprocessen för 

att skapa bättre förståelse för syftet.  

 

Delaktighet är inte något som de vi har talat med, varken på ledningsnivå eller på dem som är 

ansvariga för projektet, betonat som viktigt för ett framgångsrikt genomförande av 

förändringen.  

  

”Ta bara med de medarbetare i delaktighetsprocessen som påverkar kvalitén.” Rebbeca 

Blake Barnes 

 

Det moment som flera av intervjuobjekten anser leder till viss delaktighet är de workshops där 

de nya arbetsmetoderna tas fram. Enligt en representant ur projektledningen är detta dock inte 

syftet med dem. 

 

”Medarbetarna deltar i processen genom workshops där den nya arbetsmetodiken tas fram” 

Sue Ellen Shepard Ewing 

 

Heracleous (2003) menar att ledarna måste skapa förutsättningar för att ett så engagerat 

deltagande som möjligt för så många anställda som möjligt. Att skapa forum med möjlighet 

för de anställda att uttala sin ängslan, tolkningar och uppfattningar av förändringen är viktigt. 

Det är först då en tydlig kommunikation med en öppen dialog sker. Sue Ellen Shepard Ewing 

menar att workshops skapar tillfällen för anställda att uttrycka ängslan och tankar kring 

förändringen samt känna sig betydelsefulla i projektet. Flera individer menar dock att 

workshopsen inte är forum för att skapa delaktighet. 

  

”Någon delaktighet från medarbetarnas sida är det inte tal om. Workshoparna skapar ingen 

delaktighet i utformningen eftersom mycket redan presenteras som bestämt.”   Christopher 

Shepard Ewing 

 

”Vi vill inte bara ha information vi måste även få ställa frågor och diskutera för att hantera 

frågan” Man på workshop 

 

”Workshops fungerar bra som kommunikationskanal beroende på utförandet” Clayton 

Farlow 



 74  

 

Uppfattningen om medarbetarnas delaktighet i projektet divergerar mellan ledning, 

projektgrupp och mellanchefer samt medarbetare. Under den workshop vi var med som 

observatörer på verkade det som om deltagarna upplevde en frustration då de försökte skapa 

en dialog för att kunna påverka och forma projektet. Vi upplevde att denna frustration inte 

skapade någon större reaktion hos representanten från projektledningen eller att denna inte 

ansåg den värd att reagera på.  

 

Kotter (1996) framhäver riskerna med att som medarbetare få en redan färdigformulerad 

handlingsplan och därmed känna att det inte finns någon möjlighet att påverka då det kan leda 

till en utbredd skepticism bland de anställda. Den risken finns på Ewing Oil då deras top-

down styrning och inställning till delaktighet kan leda till att de anställda upplever att de får 

färdiga handlingsplaner i händerna utan att ha något att säga till om. På Ewing Oil kritiseras 

projektet av många för att det upplevs som toppstyrt och förutbestämt. 

 

”Min röst är ju bara en i mängden av många mängder” Christopher Shepard Ewing 

 

Medarbetare verkar inte känna sig inbjudna till dialog, och de få som upplever att de kommer 

till tals, menar att det ändå saknar betydelse då allting redan upplevs som förutbestämt. Flera 

individer ur projektgruppen berättade för oss om att det fanns en vilja hos medarbetarna att på 

workshopsen kunna få bidra till något nytt och bättre. Vi uppfattade snarare samhörigheten 

kring bordet och pratet om de nya arbetsmetoderna på rasten som oro för hur de kommer att 

bli drabbade av förändringen i sina arbeten, snarare än av ett engagemang att driva projektet 

framåt.  

 

Människor eller schackpjäser? 

 

Burnes (1996) menar att det är dem som är direkt berörda av förändringen som skall känna att 

det är ”deras projekt” och alltså ”deras framgång” om projektet lyckas. Detta kan aldrig ske 

om dessa individer inte får vara en del av processens planering och utförande. Burnes (1996) 

framhåller att bland det sämsta en organisation kan göra är att behandla sina anställda som 

objekt eller ”delar” som skall passa in en förändringsprocess. Tvärtom skall de involvera dem 

i alla delar av planeringen och utförandet, och på så sätt göra dem ansvariga för att de utförs 
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korrekt. Burnes (1996) påpekar att alla inte kan vara delaktiga, men att ledningen i största 

möjliga mån skall försöka involvera sina anställda i denna process.   

 

”På högre nivåer blir människorna inte individer, man kommer ifrån dem och de blir 

schackpjäser” John Ross Ewing Sr. 

 

De ansvariga för projektet uttrycker mycket empati för dem som påverkas negativt av 

förändringen genom att bli tvungna att flytta till en ny stad för att kunna behålla sina arbeten. 

De bjuder dock inte in dem till att delta, då det inte verkar anses viktigt.  

 

Graden av hur delaktiga medarbetarna är i förändringen och i vilka faser kräver dock en 

noggrann analys eftersom det finns både fördelar och nackdelar med olika varianter. Enligt 

Carnall (2003) kan delaktighet även medföra ett flertal nackdelar som till exempel att det är 

tidskrävande, framför allt i planeringsstadiet och att det därmed kräver mer tid och 

ansträngningar initialt i processen. Carnall (2003) betonar också att involvering av anställda 

kan leda till en högre grad av osäkerhet och instabilitet då individer eller grupper kan komma 

att använda delaktighetsprocessen som ett tillfälle att vädra sitt missnöje. Dock betonar han att 

om syftet är att underlätta implementeringen av förändringen så skall ledningen bortse från 

det faktum att vissa medarbetare kommer använda sin delaktighet till att vara negativa då 

dessa med största sannolikhet hade varit det ändå. Ledningen bör därför, i syfte att underlätta 

implementeringen av förändringen, aktivt låta de inblandade vara delaktiga i processen och 

därmed låta dem få uppleva en känsla av ”ägarskap” där de görs ansvariga för att projektet 

skall lyckas och får beröm om det lyckas.   

 

 

Vänner sökes! 

 

Kotter (1996) och Carnall (2003) framhåller betydelsen av att identifiera och stötta det dem 

kallar förändringshjältar. Detta är personer inom organisationen vars engagemang och 

motivation kan spridas och smitta av sig till andra medarbetare. Vi anser att rekryteringen av 

vänner till projektet innebär att man skapar delaktighet bland medarbetare som inte är en del 

av projektgruppen eller ledningen. Deras uppgift är att fungera som projektledningens 

förlängda arm och vara ambassadörer som sprider information om vilka positiva effekter 
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förändringen kommer att medföra för organisationen. Detta är något som man verkar vara 

medveten om på EO.  

 

”Det gäller att tidigt fånga upp trendsetters som har förmåga att påverka sina medarbetare” 

Clayton Farlow 

 

Det finns dock en skillnad i hur man ser på vilka som är viktiga att få med som vänner till 

projektet mellan EO och TI.   

 

”Viktigt att få med personer högt upp i organisationen för att skapa legitimitet för projektet”  

Rebecca Blake Barnes 

 

Clayton Farlow på EO talar om personer ute i organisationen och Rebecca Blake Barnes från 

TI om högt uppsatta chefer som viktigast att få med på projektets sida. Att skapa legitimitet är 

inte riktigt samma sak som att skapa delaktighet bland fler medarbetare för att få hjälp med att 

sprida ett positivt budskap om förändringen. 

 

Att behovet av nyckelpersoner som kan fungera som ambassadörer för projektet verkar det 

dock finns medvetenhet om både inom ledningen och inom projektgruppen på EO. De medger 

att det finns ett behov av ”neutrala” personer som kan hjälpa till att förankra projektet i 

organisationen. Finns det vänner till projektet då?  

 

”Vi saknar ambassadörer ute i organisationen.” Raymond Krebbs Ewing 

 

I dag går kommunikationen top-down och ingen förespråkare för projektet finns på lägre 

nivåer. Detta kan tänkas innebära att de anställda upplever det som att projektet är ledningens 

idé utan förankring i verkligheten och de förväntas vara lojala medarbetare som ”sväljer 

förändringen med hull och hår”.  

 

 

Delaktighet på Ewing Oil 

 

I idealmodellerna framställs delaktighet som ett viktigt element i förändringsprocessen men 

på Ewing Oil framstår det inte som lika viktigt för varken ledningen eller representanter ur 



 77  

projektledningen. På mellanchefs- och medarbetarnivå däremot efterfrågas det dock av ett 

flertal av våra intervjuobjekt. Vad delaktighet är, vilka aktiviteter inom förändringsprocessen 

som syftar till att skapa delaktighet och vilka som ska vara delaktiga råder det delade 

uppfattningar om, inte bara inom EO men även mellan EO och TI. Det framkom även under 

våra intervjuer att det saknas vänner till projektet som kan hjälpa projektledningen att sprida 

ett positivt budskap om förändringen.   

 

 

5.2  Varför är en penna inte alltid en penna? 

 

I det här avsnittet för vi en diskussion kring varför tvetydighet kring ledarskap, 

kommunikation och delaktighet råder på Ewing Oil. 

 

”Sensemakingkonceptet är användbart för att det belyser uppfinnandet av verkligheten som 

föregår tolkningen” (Weick i Helms Mills, 2003) 

 

För att förstå livet i en organisation kan teorin om sensemaking användas. Sensemaking är en 

kognitiv process som påverkas av intersubjektiviteten som råder mellan människor enligt 

Weicks modell om sensemaking (Helms Mills 2003). Individers förståelse av verkligheten 

behöver inte alltid stämma överens med andra individers. En individs förståelse av 

verkligheten är hur denna upplever att ”det egentligen är”. Varje individ upplever 

verkligheten på sitt sätt och där våra olika verkligheter möts finns den verklighet som vi 

uppfattar oss leva i. För att förstå det som händer runt omkring oss försöker vi skapa mening, 

så kallad sensemaking. Det finns andra individer som kommer att ha liknande uppfattningar 

och de som kommer att ha helt andra uppfattningar. För att vår verklighet ska bli likadan som 

våra medmänniskors, för att vi ska kunna förstå varandra och vara överens om vad som 

händer och därmed kunna interagera, behöver vi ha liknande verkligheter. Ett enkelt exempel 

på sensemaking kan vara att namnge saker. Om man pratar om en penna så har de flesta en 

gemensam bild om vad man pratar om. Det finns en överenskommelse och därmed en 

definition av vad en penna är men när man kommer till mer komplexa saker, som exempelvis 

vad en liten penna är, avgör den individuella tolkningen vad detta innebär. Vi söker en 
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gemensam förståelse genom att sätta standards i våra respektive verkligheter som tack vare 

detta kan bli vår gemensamma verklighet.  

 

Divergerande uppfattningar om verkligheten på Ewing Oil 

– Varför tycker du sådär när jag tycker såhär? 

 
Analysen i föregående kapitel visar att det inom Toronto Independents och Ewing Oil råder 

olika uppfattningar om vad en ledares roll är, vad kommunikation är och vad delaktighet 

innebär, vem som är nyckelpersoner samt synen på medarbetarna. Detta bottnar i att 

människor tolkar budskap och situationer olika utifrån deras bakgrund och erfarenhet. De 

personer inom Ewing Oil, som är involverade i eller påverkas av förändringen, har genom sin 

geografiska placering, tillhörighet i en unik subkultur, roll i företaget och livssituation olika 

identiteter som påverkar deras tolknings- och meningsskapandeprocess.  

 

En förändringsprocess, där teorin säger att det är essentiellt att alla berörda förstår syftet, 

anledningarna till förändringen och målet med projektet, kan bli svårare att genomföra där det 

råder delade uppfattningar kring detta. Helm Mills (2003) menar att en analys av de olika 

aktörernas identitetskonstruktion är ett användbart verktyg för att förstå deras olika reaktioner. 

Detta ger oss möjlighet att försöka förstå hur olika uppfattningar skapas utifrån samma 

händelser och varför vissa händelser är mer betydelsefulla för vissa individer. Individens 

identitet skapas under lång tid och genom att förstå identitetskonstruktionen blir det lättare att 

förstå individens sensemakingprocess (Helm Mills, 2003). Det är även viktigt att komma ihåg 

att varje individs sensemakingprocess sker i en social kontext där de olika aktörerna påverkar 

varandra. Tolkningen av budskap sprids som elden i det torra och vissna gräset en varm 

sensommardag. Mer dominanta personer kan påverka andra genom att framhäva sin tolkning 

som den rätta. En framgångsrik förändring sker därför, enligt Helms Mills (2003), då 

förändringen tydligt kommuniceras med både ord och praktiska handlingar.  

 

Tolknings- och sensemakingprocessen på Ewing Oil 

 

Nedan följer en analys utifrån fyra variabler som vi tror påverkar personalen på Ewing Oils 

tolknings- och sensemakingprocess och därmed skapar den tvetydighet som vi visade på i 

förra avsnittet. De variabler vi tar upp i kapitlet är de som vi kunnat spåra genom att sätta 

olika tolkningar av fenomen i föregående avsnitt mot varandra och därefter analysera vilka 
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skillnader som finns mellan personerna som gjort de paradoxala tolkningarna. Vi är 

övertygade om att det finns ett stort antal variabler till som påverkar personernas tolkningar 

men utan närmare information, om exempelvis de olika medarbetarnas livshistorier, blir en 

analys av detta enbart spekulationer utan vetenskaplig grund. I modellen nedan tar vi hänsyn 

till detta genom att använda en ruta som döpts till ”annat” och som därmed symboliserar allt 

annat som kan påverka medarbetarnas tolknings- och sensemakingprocess. 

 

 

 

 

 

Identitetskonstruktion baserad på geografisk tillhörighet 

– Dallas eller Oklahoma? 

 

Reaktionerna på förändringsprojektet är delvis olika beroende på var, geografiskt sett, 

medarbetarna befinner sig i relation till huvudkontoret. Hur medarbetarna på Ewing Oils 

dotterbolag runt om i USA ser på exempelvis ledningen på huvudkontoret i Dallas baseras på 

deras uppfattningar om människorna där och dem som sitter på ”deras eget” bolag. Det som 

sker på huvudkontoret ses på med allmän skepticism.  

 
 

Livssituation 

 
 

Geografisk 
tillhörighet 

 
Roll i 

företaget 

 
 

Subkultur 
 

Anställd på 
Ewing Oils 

identitet 

 
 

Annat 

Figur 5.5 Illustrationen ovan visar de faktorer som påverkar medarbetarnas 
identitetskonstruktion och därmed skapar olika sensemakingprocesser. 
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En ytterligare dimension finns i fallet med Ewing Oil då de på huvudkontoret i sin tur tolkar 

förändringen utifrån sin uppfattning om Toronto Independents. Deras korta gemensamma 

historia är präglad av spända relationer som verkar ha sin grund i deras olika sätt att se på 

verksamheten, styrningen och framtiden. Inom Toronto Independents ses medarbetarna på 

Ewing Oil som väldigt konsensusorienterade och inriktade på team work. Clifford Barnes 

upplever det som att personalen på Ewing Oil är motiverade och engagerade men att det inte 

finns några tydiga ”actors”. På Ewing Oil råder en helt annan form av ansvarsfördelning än på 

Toronto Independents menar Clifford Barnes, ”(...) medarbetarna på Ewing Oil är inte vana 

vid top-down styre”. Han verkar uppleva det som frustrerande när alla ska vara med att tycka 

och tänka. I Clifford Barnes värld leder detta till att projektet aldrig kommer framåt: ”På 

Toronto Independents avbryter man en person som pratar för länge om oväsentligheter för att 

kunna komma vidare, detta sker inte i på Ewing Oil.”  Han menar att personalen på Toronto 

Independents upplever en större press på att leverera och vill därför hålla uppe tempot i 

processen. Det är därmed inte svårt att föreställa sig ett möte med representanter från de både 

företagen där de båda parterna uppfattar varandras beteenden och uttalanden väldigt olika. 

Synen på förändringen, hur den ska genomföras med avseende på delaktighet och 

kommunikation, vad som förväntas av ledarna och medarbetarna och varför den genomförs 

blir därför, som Dawson (2002) också framhåller, olika.  

 

 

Tolkning utifrån subkultur  

 

För cirka tio år sedan gick Ewing Oil samman med sina dotterbolag under det gemensamma 

namnet Ewing Oil. Det innebär att den kultur som råder idag, är en blandning av den gamla 

Ewing Oil och den kultur som tidigare rådde ute på dotterbolagen. Enligt John Ross Ewing Sr 

är Ewing Oil präglat och färgat av de många uppköpen och sammanslagningarna i dess 

historia att det idag inte går att tala om någon enhetlig Ewing Oil kultur; ”det finns idag ingen 

enhetlig kultur”. Den kultur som råder idag på EO kan därmed beskrivas som en blandning av 

ett flertal subkulturer. Detta påstående backas upp av Helms Mills (2003) som säger att 

individer skapar sin verklighet utifrån den kultur som de varit en del av tidigare, vilket 

kommer leda till att individerna i EO kommer ta med sig sin gamla verklighet till den nya 

kulturen de hamnar i, varav det kommer uppstå en blandning av dessa i den nya 
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organisationen. Det finns en viss tendens till en fragmenterad kultur hos EO och att det råder 

en ”vi-och-dem”-känsla samt en viss, öppet uttalad skeptisicm gentemot Toronto 

Independents. Det kan bero på att kulturen på Toronto Independents är mer 

maskinbyråkratiskt präglad och organisationen mer toppstyrd. Det råder även ett perspektiv 

på de anställda som i högre grad är präglat av taylorismens syn på människor, än vad som är 

vanligt på Ewing Oil. Clifford Barnes på Toronto Independents uttrycker sig så här: 

 

”Toronto Independents lullar inte med människor utan man kör bara på.” 

 

”På Ewing Oil ska alla vara med och tycka och tänka, vilket leder till att projekt aldrig 

kommer framåt.” 

 

”Ewing Oil saknar den typen av drivande aktörer som finns på Toronto Independents.”   

 

Citat som de ovan tyder på att det råder en viss skillnad i uppfattning hur effektiv styrning 

skall utföras på de båda bolagen, och av detta kan man anta att det har skett en del ”krockar” 

mellan de båda styrgrupperna. Ewing Oils tidigare försök att genomföra ett liknande 

förändringsprojekt misslyckades och vissa i organisationen menar att en bidragande faktor till 

dess misslyckande kan ha varit att förre CFO:n hade ett för lamt sätt att styra projektet och 

engagerade för många människor i beslutsprocesserna. Detta är några individers förklaring till 

att projektet rann ut i sanden, och att en viss förändringströtthet uppstod i organisationen. 

Andra personer menar dock att misslyckandet snarare berodde på för lite resurser för att klara 

av att genomföra projektet. Ovanstående uppgifter styrker antagandet om att kulturen präglar 

individers tolkningar och förändringsprocessen uppfattas därför på olika sätt.  

 

 

Tolkning utifrån roll i företaget 

 

Utifrån den roll individen har inom företaget skapar denne sin verklighet med egna sanningar. 

En individs roll i företaget inkluderar dennes yrke, plats i hierarkin och vilken roll individen 

har i förändringsprojektet samt hur förändringen påverkar individen.  

 

Betydelsen av typ av yrke: 
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”(...) ingenjörer tror att de kan allt.” Bobby James Ewing 

 

”Nyckeln ligger på ekonomerna själva att visa att man är ett stöd för verksamheten.” Bobby 

James Ewing 

 

Personalen på Ewing Oil består till övervägande del av ingenjörer, vilket gör att ekonomerna 

befinner sig i minoritet. Ovanstående citat kan tyda på att ekonomerna uppfattar att 

ingenjörerna ser dem mer som en kostnad och inte som en resurs för verksamheten. Detta kan 

resultera i att ekonomerna känner sig missförstådda och förfördelade. Ingenjörernas ord och 

beteende tolkas därmed i ljuset av detta. När projektet presenteras som ett sätt att höja 

ekonomernas kompetens och låta dem få tid att arbeta mer med affärsstödjande verksamhet 

kan budskapet tas emot både positivt och negativt. Positivt om ekonomerna ser det som en 

positiv och utmanande utveckling av deras uppgifter. Negativt om ekonomerna tolkar det som 

kritik mot deras nuvarande arbetssätt. Det kan kanske till och med ses som en kräkning av 

ekonomernas prestationer. Ledningen kan endast genom att försöka förstå sina medarbetares 

verkligheter förutse på vilket sätt de kommer att tolka budskapet om förändringen och hur de 

därmed kommer att uppleva det.  Om ledningen inte är medveten om detta kommer 

förändringen troligtvis att tas emot på ett annorlunda sätt än vad ledningen förväntat sig. Om 

tolkningen blir negativ finns det en risk att ekonomerna anklagas för att vara obenägna till 

förändring.  

 

 

Betydelsen av position: 

 
Bland personalen som arbetar på ekonomiavdelningarna finns det ett flertal olika former av 

mer eller mindre komplexa arbetsuppgifter. En ekonom som har mer komplexa 

arbetsuppgifter knutna till ett större ansvar har förmodligen en annan syn på ekonomiarbetet 

än en ekonom som gör mindre komplexa arbetsuppgifter. En ekonom med exempelvis 

controlleransvar, ser förändringen i ljuset av vad som kan ske i interaktionen med den nya 

avdelningen jämfört med en redovisningsekonom vars arbetsprocesser kommer att utföras på 

ett nytt sätt på en ny plats. Beroende på vilken funktion, i form av arbetsuppgifter och ansvar, 

personen har ser denne olika för- och nackdelar och tolkar förändringen därefter.  
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Personerna som är inblandade i förändringsprojektet befinner sig på olika nivåer i hierarkin 

inom företaget. Inom företaget råder en stark top-down kultur och mellanchefernas uppgift är 

att förmedla den information de får och sprida den vidare.  

 

”Jag måste avgöra vad som är lämpligt att berätta” Christopher Shepard Ewing 

 

Den tolkning mellancheferna väljer att göra kan förändra det budskap som de i sin tur sänder 

vidare till sina medarbetare. Mellanchefernas tolkning av budskapet från ledningen kommer 

att prägla den information som de för vidare till sina medarbetare. 

 

Beroende på vilken position en individ befinner sig på i organisationen, kommer verkligheten 

te sig på olika sätt. De som har höga chefsposter är nära informationskällan och får möjlighet 

att i ett tidigt stadium lägga sig i projektet och diskutera det. Individer som befinner sig längre 

ner i organisationen får enbart ta emot budskap som de måste acceptera utan att kunna 

påverka.  

 

 

Betydelsen av den roll individen har i förändringsprojektet: 

 

Tolkningarna av budskapen kring förändringsprojektet kan vara olika beroende på vilken roll 

man har i projektet. En anställd som har en betydande roll i att exempelvis driva projektet 

framåt har förmodligen en positiv tolkning av vad projektet innebär. Det kan vara genuint 

positiva tolkningar eller på grund av dennes arbetsuppgifter framtvingade positiva tolkningar. 

Medlemmar i projektledningen känner förmodligen att det är nödvändigt att sprida ett positivt 

budskap om förändringsprojektet samt att dessa bär ett stort ansvar att signalera en positiv syn 

på projektet. Däremot kan en anställd vars namn kommer långt ner i rollistan över de 

inblandade i projektet, och som därmed inte har så mycket att säga till om, känna sig likgiltig 

eller till och med överkörd av förändringsprojektet. Om personen har svårt att se en tydlig 

plats för sig själv i den nyformade organisationen kan den känna sig hotad. Således tolkar 

denna person informationen kring projektet på ett negativt sätt. De skilda tolkningarna kring 

projektet bygger således på situationen och vilken roll man har inom projektet. Troligtvis har 

även informationsasymmetrin mellan dessa olika roller också en viss påverkan i tolkning men 
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det kan även vara andra saker som ligger till grund för detta, exempelvis vad genomförande 

av förändringen kommer att innebära för individen som vi diskuterar nedan.   

 

 

Betydelsen av förändringens konsekvenser: 

 

Den anställdes åsikter kring förändringsprojektet påverkas troligtvis beroende på vilken 

betydelse utfallet av förändringen har för deras fortsatta karriär. Skillnad i utbildning kan här 

vara en påfallande faktor. En utbildad ekonom kan se förändringen som en möjlighet att få en 

ännu mer utvecklad tjänst med mer ansvar och prestige medan en annan person kan se att 

risken att bli bortprioriterad på grund utav en lägre utbildning är relativt hög. Om båda skulle 

välja att lämna företaget befinner de sig troligtvis i olika utgångslägen på arbetsmarknaden. 

Deras syn på förändringsprojektet skiljer sig troligtvis åt med tanke på de skilda följderna och 

således även deras respektive tolkningar. Att ha ett stort ansvar för projektets genomförande 

och dess framgång kan innebära följder som ett ökat personligt förtroende inom 

organisationen eller totala motsatsen om projektet skulle bli misslyckat. Vi ser att de som 

ansvarar för att driva projektet framåt befinner sig i en situation som vi väljer att kalla ”make 

it or break it”. Det vill säga att mycket står och faller med det här projektet och att deras 

tolkningar troligtvis påverkas av de konsekvenserna projektets framgång får för dem själva. 

 

 

Betydelsen av individens livssituation 

 

En faktor som borde ha väsentlig påverkan på de anställdas tolkningsprocess borde vara deras 

privata livssituation. Synen på förändringen är troligtvis olika beroende på om personen är 

ung, gammal, har familj, lever ensam och om de kan tänka sig att byta stad eller inte. Att för 

en familjemor flytta med man och barn till en ny stad är förmodligen svårare än för en 

ensamstående kvinna. Ett ensamt par eller en person som lever ensam kan dock ha lika svårt 

att flytta men av andra skäl än en familjemor. Olika livssituationerna påverkar därför 

tolkningen och meningsskapandeprocessen hos medarbetarna.  

 

Även möjligheten att finna ett nytt arbete beroende på ålder kan påverka individens 

uppfattning av förändringen. Om personen i fråga anser sig ha lätt att finna ett nytt arbete om 
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förändringen inte skulle visa sig vara lyckad så tolkar den personen förändringen i ljuset av 

detta. Likadant som en individ som har svårt att finna ett nytt arbete blir mer orolig, 

spekulerar mera och tolkar händelser och information utifrån detta. 

 

 

Varför Ewing Oils medarbetare tolkar och skapar olika innebörd av samma begrepp  

 

Vi har analyserat medarbetarna på Ewing Oils tolknings- och sensemakingprocess utifrån ett 

antal variabler som vi anser bidrar till hur dem uppfattar och tolkar den verklighet de befinner 

oss i.  

 

• Geografisk placering 

• Subkultur 

• Roll i företaget 

• Livssituation 

 

Vår identitetskonstruktion påverkas av olika variabler i våra liv både idag och igår. 

Ovanstående variabler är de som vi genom vår undersökning kan visa påverkar 

sensemakingprocessen hos de anställda på Ewing Oil. Resultat av de olika 

tolkningsprocesserna är att förändringens syfte och genomförande uppfattas olika bland 

medarbetarna. Olikheterna i tolkningen kommer till uttryck i form av inslag av 

förändringsmotstånd, cynism och skepticism. Om ledningen hade försökt styra 

sensemakingprocessen hos personalen kunde det kanske ha lett till en gemensam positiv syn 

på förändringen och dess genomförande.  
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6 Slutsats 

 

I detta avslutande kapitel redogör vi för våra slutsatser och gör ett försök till att bidra till 

språkutvecklingen inom området. Vi presenterar även sju rekommendationer till Ewing Oil 

utifrån den diagnos som analysen har inneburit. Därefter redogör vi för vårt kunskapsbidrag 

till forskningen och ger förslag på vad som kan vara intressant att undersöka vidare.  

 

 

6.1 Slutsatser 

 

Tvetydighet på grund av fragmenterad kultur leder till svårigheter 

 

I kapitel fyras första del, presentationen av fallföretaget, visar vi på att Ewing Oil med sina 

dotterbolag inte har en enhetlig och stark organisationskultur. Den kan istället beskrivas som 

fragmenterad och baserad på ett antal subkulturer. I föregående diskussionskapitels första del 
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Figur 6.1 Illustration av kapitlets disposition. 
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redogör vi för att det råder stor tvetydighet om förändringsprojektets syfte och dess 

genomförande bland medarbetarna på EO. Detta leder till att genomförandet av projektet 

försvåras avsevärt. Tvetydigheten förklarar vi sedan i diskussionskapitlets andra del där vi 

presenterar fyra variabler som vi tror påverkar medarbetarnas identitetskonstruktion. Hur 

medarbetarens identitet är uppbyggd avgör hur de tolkar begrepp, händelser och budskap. De 

fyra variablerna, samt vår reservation för andra variabler, som vi menar till stor del förklarar 

medarbetarnas identitetskonstruktion och därmed deras olika tolkningar och meningsskapande 

är följande:  

 

• Geografisk placering 

• Subkultur  

• Roll i företaget 

• Individens livssituation 

• Annat 

 

Vår slutsats är att om Ewing Oil hade haft en stark och enhetlig kultur hade normerna och 

värderingarna skapat en form av tolknings- och sensemakingkarta som kunde ha väglett 

medarbetarna i deras tolkningsprocesser. Ledare måste vara medvetna om hur tvetydighet kan 

uppstå och vad som påverkar medarbetarnas olika tolknings- och sensemakingprocesser. För 

att minska tvetydighet kan ledarna genom att skapa en stark och enhetlig kultur utforma en 

tolknings- och sensemakingkarta för medarbetarna och på så vis skapa kontroll över 

tolkningsprocessen och undvika de problem och hinder som tvetydighet kan ge upphov till. I 

de idealmodeller vi har studerat uppmärksammas detta inte. Idealmodellerna tar inte hänsyn 

till den dynamik som finns på individnivå och kan därför vara en anledning till varför flertalet 

förändringsprojekt misslyckas.  

 

 

Jämförelsen med idealmodellerna visar på brister i genomförandet av projekt B 

 

Utöver problemet med tvetydigheten visar vår analys av empirin, i kapitel sex första del, att 

det finns vissa brister i genomförandet av Ewing Oils förändringsprojekt som skapat problem. 

Nedan redogör vi kortfattat för dessa brister kategoriserade enligt tre teman, ledarskap, 

kommunikation och delaktighet: 
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Ledarskap 

 

• EO erbjuder inte tillräckligt med stöd till medarbetare i chefspositioner. Detta 

försvårar mellanchefernas redan svåra situation.  

• Den rådande synen på ledarens roll är att denne inte behöver vara lyhörd för sin 

personal. 

• Konflikt mellan den amerikanska och kanadensiska ledarskapskulturen. 

• Processen går för snabbt fram eftersom medarbetarna ännu inte förstått syftet med 

förändringen och de tvingas ändå genomgå den. 

  

 

Kommunikation 

 

• Samtliga är överens om att det är viktigt med god kommunikation men ändå råder 

informationsasymetri. 

• Otydlig ansvarsfördelning om vem som ska se till att alla får tillräcklig information 

och rutin för att kontrollera när detta uppnåtts.  

• Syftet med, och visionen för, förändringen har inte ”köpts” av medarbetarna eller  alla 

mellancheferna. 

• Medarbetare har inte tillräckligt med möjligheter att uttrycka sina funderingar och 

frågor, det råder envägskommunikation och inte tvåvägskommunikation. 

 

 

Delaktighet 

 

• Det finns ingen egentlig plan för att göra medarbetarna delaktiga i 

förändringsprocessen.  

• Mellancheferna och delar av projektgruppen upplever att de inte har varit inblandade i 

framtagandet av planen för genomförandet av förändringen vilket leder till att de 

upplever att de inte fått vara delaktiga eller ha kontroll över processen.  

• Avsaknaden av ambassadörer för projektet och motiverade, övertygade mellanchefer. 
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• Ledningen på EO undervärderar betydelsen av medarbetarnas delaktighet som en 

viktig del i projektets framgång.  

 

 

6.2 Rekommendationer till Ewing Oil 

 
Nedan följer våra sju rekommendationer till ledningen på Ewing Oil: 
 

1. Skapa en stark kultur som grund för en gemensam tolkningskarta 

 

Bygg en stark och enhetlig kultur för hela Ewing Oil-koncernen. Det nuvarande arbetet med 

kulturen, genom exempelvis årliga jippon och gemensam skärmsläckare, verkar inte ha räckt 

till för att skapa en ny kultur. Ewing Oil koncernen har inte en stark enhetlig kultur utan en 

fragmenterad kultur, och utan en stark kulturs gemensamma värderingar och referensramar 

finns det ingen tolknings- och sensemakingkarta för medarbetarna. En gemensam 

tolkningskarta minskar problemen med tvetydighet och ger ledarna en möjlighet att styra 

tolkningarna för att undvika exempelvis cynism och förändringsmotstånd. En kultur tar dock 

lång tid att bygga upp och effekterna av tidigare åtgärder kanske inte märks än men vi anser 

ändå att Ewing Oil borde arbeta mer med att skapa en stark kultur. Inte att förglömma är att 

det finns fler fördelar med en stark kultur än att enbart fungera som tolkningskarta. Om 

ledningen aktivt kan styra sensemakingprocessen kan projekt som det här 

förändringsprojektet tolkas mer positivt av medarbetarna. I fallet med den nya avdelningen 

hade det kunnat leda till att medarbetarna sett den som något positivt och intressant och 

istället valt att flytta med dit. Då hade ledningen inte stått inför risken att inte ha tillräckligt 

många medarbetare för att kunna driva verksamheten på den nya avdelningen. 

 

Att styra sensemakingprocessen i fallet med Ewing Oil är förmodligen extra svårt då 

förhållandet mellan de olika bolagen är komplicerat. Tolkningarna görs i flera led från det att 

de lämnar Toronto Independents ledning till att de når medarbetarna ute i dotterbolagen. 

Lösningen är dock, som vi nämnt ovan, att skapa en stark kultur där rutiner, värderingar och 

språk är så starka att händelser och budskap omedelbart tolkas utifrån dessa. Nedan visar vi 

vår modell för detta.  
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En tolkningskarta bygger på en stark kultur, och vi har identifierat fyra faktorer inom en 

kultur som vi tror är extra viktiga för att skapa en gemensam tolkning. Tydliga värderingar 

och normer som alla medarbetare vet är viktiga leder till att budskap tolkas utifrån dessa och 

tolkningar som strider emot dessa kommer inte att kännas trovärdiga. Om ett företag har 

starka rutiner för hur man hanterar olika faktorer så tolkas händelser utifrån dessa eftersom 

man ”vet” att det därför är något sker. Om språket som används är gemensamt för alla så vet 

medarbetarna vad vissa uttryck och ord definieras som och ingen kan vara tveksam på vad 

ledarens roll egentligen är. Om hjältar och förebilder inom organisationen, som alla känner till 

och vet deras syn på saker och ting är, används i den interna kommunikationen blir det lättare 

för personalen att tolka deras budskap.  

 

Ledningen på Ewing Oil bör även försöka att harmonisera de olika nationella 

ledarskapskulturerna på EO och TI för att skapa mindre spänningar och en mer koherent 

tolkning genom hierarkin.  

 

Det finns dock en risk med att ta bort all tvetydighet och skapa en gemensam form av 

tolkning. Om alla har ett gemensamt sätt att se saker och inga konflikter eller spänningar 

uppstår leder det till ett status quo utan potential till utveckling. Därför menar Helms Mills 

(2003) att chefer enbart behöver vara medvetna om intersubjektiviteten och ta hänsyn till den 

när de fattar beslut för att kunna förutspå ”onödiga konflikter” men inte tvinga alla 
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Figur 6.2 Modell för att skapa en gemensam tolkningskarta i en organisation. 
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medarbetare till ett gemensamt tolkningssätt. En ledare behöver inte alltid uppnå en 

gemensam uppfattning med medarbetarna, menar Helms Mills (2003), av exempelvis ett 

projekt för att det ska fungera men denne måste dock se till att de uppfattningar som 

medarbetarna har om projektet inte hotar individernas olika identitetsbehov. Sandberg och 

Targama (1998) hävdar att traditionellt managementtänkande, med betoning på att skapa en 

verklighet åt människor, förändrats och att ledare istället borde lägga fokus på att vägleda 

människors skapande av sin egen verklighet, det vill säga deras tolkningsprocess, istället för 

att tvinga på tolkning. Därför menar vi att en allmän tolkningskarta kan vara till stor hjälp för 

cheferna och att ledarna på Ewing Oil bör skapa en sådan.  

 

Cheferna måste också förstå deras viktiga roll i att skapa rätt tolkning hos sin personal. 

Mellanchefer bör exempelvis utnyttja sin erfarenhet av sin egen tolkningsprocess när de i sin 

tur ska informera sina medarbetare. Helt enkelt, analysera sig själva hur de tog in 

informationen från deras chef och vad som var bristfälligt med den, vad de behöver förtydliga 

för att få medarbetarna att tolka informationen på samma sätt som mellanchefen själv gjorde. 

De måste dock vara medvetna om att deras tolkning av informationen kan ha skiljt sig från 

deras chefs avsiktliga budskap.  

 

Människor måste helt enkelt vara medvetna om hur man själv tolkar information och att 

informationsgivaren kanske inte tolkar det på samma sätt men kanske förväntar sig och tar 

förgivet att man tolkar det på ”hans” sätt. Således måste man vara medveten om att de man 

sprider vidare informationen till har sina egna tolkningar.  

 

 

2. Skapa en tydlig och kommunicerbar vision och syfte för projektet 

 

På Ewing Oil har man inte lyckats förmedla nödvändigheten av förändringen, och varken 

syftet eller visionen har nått ut bland medarbetarna. En tumregel som Kotter (2007) ger är att 

visionen ska kunna förklaras för någon på fem minuter eller mindre och då ha skapat intresse 

och förståelse annars är visionen inte tillräckligt genomtänkt. En tydligare vision och ett 

kommunicerbart syfte för projektet skulle hjälpa EOs chefer att övertyga sina medarbetare 

och personalen på företaget och därmed skapa fler ambassadörer för projektet. Chefer är 

bärarna av informationen och deras sätt att ”walk the talk” är en del av tolkningskartan. En 

förståelse för ledningens resonemang och deras syn på företagets framtid är viktig för att 
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medarbetarna ska kunna tolka beslut och handlingar på det vis som ledningen avsett. 

Motivation hos både medarbetare och mellancheferna kan då åstadkommas. Förståelse för 

ledningen bygger delvis på lojalitet för företaget och ledningen. Lojaliteten i sin tur formas av 

en organisationskultur där medarbetarna kan finna samhörighet.  

 

3 Bli bättre på kommunikationsarbetet 

 

Utnyttja den befintliga kommunikationsavdelningen bättre för att skapa ett bättre 

informationsflöde. Genomför kontroller för att veta när syftet är accepterat av medarbetare 

och chefer utanför projektorganisationen. Skapa bättre informationskanaler och forum för 

tvåvägskommunikation där medarbetare får möjlighet att uttrycka oro och ställa frågor. 

Ledarna behöver kanske utbildning i hur kommunikation fungerar och hur man bäst 

kommunicerar ett budskap, hur människors olika tolkningsprocesser fungerar samt hur de kan 

styra tolkningarna. Spridningen av tolkningar hos medarbetarna behöver kontrolleras. Att 

fånga upp och hantera ”feltolkningar” tidigt för att undvika ”ringar på vattnet” – effekter är 

viktigt. Om fel informationstolkningar sprids i organisationen är de svåra att ta tillbaka eller 

ändra. 

 

4. Ge mer stöd till chefer 

 

Inställningen till rollen som chef på Ewing Oil framstår som hård och vi anser att det finns 

mycket gott för företaget att vinna genom att hjälpa cheferna att bli ännu bättre. Cheferna är 

viktiga och ju bättre de kan hantera sin roll desto bättre för företaget. Vi tror att människor 

kan utvecklas och lära sig att bli chefer genom stöd och rätt vägledning. 

 

 

5. Fundera över fördelarna med delaktighet 

 

Vår undersökning visar att ledningen på Ewing Oil inte anser att delaktighet är en väsentlig 

del i ett förändringsprojekts framgång. Enligt teorin finns det både för och nackdelar med 

delaktighet. Vi menar dock att fördelarna med delaktighet verkar övervägande och att 

ledningen bör ifrågasätta sina skäl till att inte involvera medarbetarna. 

 

6. Ifrågasätt konsultföretags generiska lösningar 



 93  

 

Lita inte blint på konsulters generiska förändringsmodeller och planer. Konsulters generiska 

lösningar, exempelvis kommunikationsplanen, är oftast inte tillräckligt anpassad till varje 

företags unika kultur och förutsättningar och tar inte hänsyn till varje företags personal och 

deras unika tolknings- och sensemakingprocesser. 

 

7. Ha tålamod och låt förändringsprocessen ta sin tid 

 

Förändringar tar år och inte månader. Ha ett längre perspektiv för förändringsprojektet. 

Underskatta inte processen, då det inte enbart handlar om att förändra en gammal struktur 

utan även att ”få med alla till perrongen samtidigt” så att processen går att genomföra på ett 

bra sätt och därmed skapar bättre förutsättningar för ett hållbart resultat. Vi har tidigare 

redogjort för att cirka 70 procent av förändringsprojekt misslyckas enligt Beer och Nohria 

(2000). Tro, hopp eller krav på snabb förändring genom genvägar, exempelvis utan att ta 

hänsyn till att alla inte har förstått syftet som skapar förutsättningarna för gemensam och 

”rätt” tolkning, leder genvägarna förmodligen till ett misslyckande. Om förändringsprojekt 

ska genomföras, så acceptera att det kommer att ta tid och vara svårt. Acceptera ett längre 

perspektiv och att det kommer kräva resurser att genomföra förändringen för att i slutändan 

faktiskt uppnå målen och då kunna göra önskade besparingar. Detta kräver dock att projektet 

genomgår alla steg och når ända fram till mållinjen. För att nå mållinjen krävs ett helhjärtat 

engagemang och noggrannhet då det inte finns några genvägar. Om engagemang inte finns 

eller om planen för genomförande inte är tillräckligt väl utformad bör man inte försöka 

genomföra projektet för konsekvenserna av ett misslyckat eller avbrutet förändringsprojekt 

kan bli svåra då det kan leda till att företaget hamnar, inte bara på ruta ett, utan på minus ett.  

 

 

6.3 Bidrag till språkutvecklingen inom området 

 

Vår skildring av hur individer i en organisation kan ha divergerande uppfattningar om 

budskap och händelser har vi beskrivit som att det råder tvetydighet. Är tvetydighet rätt ord 

för att beskriva detta? Tvetydighet innebär att ett begrepp kan ha flera olika innebörder utan 

att en av innebörden kan anses vara det korrekta. Begreppen ledarskap, kommunikation och 

delaktighet kan egentligen inte sägas ha en korrekt innebörd utan definitionen varierar med 
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dem som använder begreppen. Flera författare menar sig exempelvis ha en korrekt 

beskrivning av hur den perfekta ledaren är, det vill säga att det inte skulle finns en inneboende 

tvetydighet i begreppet, men vi anser att Carnall (2003) förmodligen har rätt i att det inte finns 

en perfekt formula för hur en ledare ska vara men att det finns undersökningar som leder oss 

till slutsatser om hur en ledare bör bete sig i särskilda situationer. Frågan är också hur mycket 

tvetydighet som ryms i begreppet tvetydighet? Vi har i vår analys gett ett flertal exempel på 

medarbetare inom EO som har olika uppfattningar och tolkningar av olika begrepp men det 

finns trots allt likheter. Alla är exempelvis överens om att kommunikation är viktigt men vad 

det innebär och hur man ska gå tillväga för att kommunicera skiljer sig åt. Därför menar vi att 

man kanske ska nyansera begreppet genom att lägga till ett annat ord. Det finns ett flertal 

alternativ; moderat, mjuk, måttfull, begränsad, semi med flera men vi väljer att använda ordet 

moderat. Moderat tvetydighet anser vi vara ett bra begrepp för att beskriva den tvetydighet 

som kan förekomma på individnivå i en organisation.  

 

 

6.4 Kunskapsbidrag till forskningen 

 

Genom vår skildring av tolkningarna och meningsskapandet på individnivå i vårt fallföretag 

under en del av deras förändringsprocess och den slutsats detta har lett oss till, att det är 

viktigt att ta hänsyn till medarbetarnas individuella tolknings- och sensemakingprocesser vid 

genomförandet av ett förändringsprojekt, anser vi vara ett bidrag till forskningen då detta är 

ett område som idealmodellerna inte tar hänsyn till.  

 

I avsnitt 6.2 presenterar vi ett antal rekommendationer som förmodligen kan hjälpa Ewing Oil 

att slutföra deras förändringsprojekt på ett framgångsrikt sätt samt ge dem möjlighet att lära 

och reflektera över deras metoder för och förhållningssätt till förändringsprojekt. Hur dessa 

rekommendationer kan tillämpas på andra företag är svårt att avgöra men då vi anser att alla 

organisationer är unika menar vi att varje företag måste analysera sin unika situation, kultur 

och vad som påverkar dess medarbetares tolknings- och sensemakingprocesser och utifrån det 

finna deras framgångsfaktorer. Dock menar vi att våra rekommendationer är så pass 

allmängiltiga att fler företag kan använda dem för att åtminstone reflektera över deras 

förhållningssätt och arbetsmetoder vid en förändringsprocess.  
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Vi har även gjort ett försök till att bidra till språkutveckling inom området och föreslår att 

begreppet moderat tvetydighet kan användas för att beskriva den form av tvetydighet som kan 

uppstå bland medarbetare på individnivå i en förändringsprocess.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

 
• Vilka olikheter finns det i förändringsprocesser i olika nationella kulturer? 

 

• Idealmodellerna framhåller delaktighet som en viktig del i en framgångsrik 

förändringsprocess, hur kan man genomföra förändringar framgångsrikt i länder med 

stark hierarkisk kultur där delaktighet inte anses vara viktigt?   
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