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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel:  Från dynamiskt kaos till gemenskap 

  – En fallstudie i internkommunikation  

 

Seminariedatum:  2011-05-24 

 

Ämne/kurs:  Examensarbete på Mastersnivå, 30 ECTS,  

Organization and Change Management 

 

Författare:   Filip Karlander och Nina Meincke 

 

Handledare:  Tony Huzzard  

 

Fem nyckelord:  Kommunikation, förändring, dialog, ledarskap och trygghet 

 

Syfte:  Vårt syfte är att öka förståelsen för hur internkommunikation kan 

fungera vid planerad förändring Det glapp som har uppstått inom 

kommunikationsteorin, mellan forskare och praktiker, hoppas vi 

därigenom kunna minska.  

 

Metod:   Studien har en abduktiv ansats och vi har utgått från en 

anonymiserad fallstudie. Vi har använt oss av en kvalitativ metod 

och samlat in våra primärdata genom semistrukturerade intervjuer. 

 

Teoretiska perspektiv: Teorin i vår studie behandlar kommunikation såväl som olika 

teorier inom förändringsarbete. Vi tar upp kommunikationens 

olika komponenter och deras innebörd vid internkommunikation. 

 

Empiri:  Vår empiri är baserad på intervjuer med anställda på ett svenskt 

medelstort bolag som under 2010 genomgått en planerad 

förändring, ett ägarbyte.  

 

Slutsatser:  Vi har i vår studie konstaterat att för att nå ett lyckat resultat av en 

planerad förändring så krävs en kommunikationsstruktur där ett 

flertal medium för kommunikation löper tvärfunktionellt genom 

organisationen. Ett tydligt ledarskap och dialog är vad som främst 

efterfrågas i kommunikation vid förändring eftersom dessa 

faktorer har en direkt påverkan på den anställdes förståelse, 

trygghet och prestationsförmåga.   
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Summary 

 

Title:  From dynamic chaos to community 

– A case study in internal communication 

 

Seminar date:  2011-05-24 

 

Course:  Master thesis in Business Administration, 30 University Credit 

Points (30 ECTS) 

 

Authors:   Filip Karlander and Nina Meincke 

 

Advisor:  PhD Tony Huzzard  

 

Five key words:  Communication, change, dialogue, leadership and job security  

 

Purpose:  Our purpose is to enhance the understanding of how internal 

communication can function during planned change. Therefore we 

intend to reduce the gap between the communication theory and 

practice. 

 

Methodology:  The study has an abductive approach and we have proceeded from 

an anonymous case study. We have used a qualitative method and 

collected our primary data through semi-structured interviews. 

 

Theoretical perspectives: The theory in our study concerns communication as well as 

various theories of change management. We also discuss various 

communication components, and their implication for internal 

communication. 

 

Empirical foundation:  Our empirical work is based on several interviews with employees 

in a Swedish medium-sized company, which in 2010 completed a 

planned change, a change of ownership. 

 

Conclusions:  The conclusion of our study is that a planned change requires a 

communication structure in which a number of cross-functional 

communication media reaches throughout the organization. This is 

significant for the achievement of a successful outcome of change 

process. Distinct leadership and dialogue are required in the 

communication of change, as these factors have a direct impact on 

the employee's well-being and performance. A well-functioning 

internal communication has a direct impact on the change results.  
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1. Inledning 

 

I det här kapitlet introduceras bakgrunden till de problem som ligger i grund för vår studie. 

Efter bakgrundsdiskussionen redogör vi för problematiseringen som följs av studiens syfte. I 

detta kapitel kommer även en disposition att presenteras för att läsaren ska få en överblick av 

studien. 

 

”A brilliant business strategy… is of little use unless people understand it well enough to 

apply it.” 

– Gadiesch och Gilbert (2001, s. 74) 

1.1 Bakgrund  

 

I dagens globaliserade värld sker ständigt förändringar och företag måste arbeta aktivt för att 

anpassa sig till rådande läge för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Nya konkurrenter, ägare 

och förändrade trender måste hanteras samtidigt som de anställda på olika nivåer bör ha en 

gemensam målbild och förståelse för vilka faktorer som påverkar just dem. Vissa forskare 

menar till och med att förändring numera är det normala tillståndet där en organisation kan ses 

som en tillfällig struktur vilken aldrig är konstant (Heide et al, 2005 s. 21; Svedberg, 2003). 

Trots den höga frekvensen av förändringar så misslyckas närmare 70 procent av 

förändringsprojekten (Beer & Nohria, 2000). Det finns flera olika teorier kring detta men 

något de flesta forskare är överens om är att förändringar måste förankras och kommuniceras 

internt i organisationen för att i slutändan uppnå ett lyckat resultat (Weick, 2000, s. 234-35; 

Kotter, 1995, s. 61).  

 

Gadiesch och Gilbert (2001, s. 74) citat, som inleder detta kapitlet, påvisar just vikten av 

kommunikation vid förändringsprojekt. Den mest begåvade idén behöver inte vara värd 

någonting om den inte är förankrad och införstådd bland de anställda. En misslyckad 

förändring kan helt enkelt bero på att anställda inte vet vad som förväntas av dem (Palmer et 

al, 2008, s. 165). Det råder en gemensam syn på kommunikation som ett nödvändigt verktyg 

vid förändringsprocesser men begreppet kommunikation kan tolkas olika. I Svenska 

Akademins ordlista (2000, s. 428) är definitionen ”överföring av information”. Även om vi 

inte anser att definitionen är felaktig har den sina brister. Kommunikation handlar inte endast 

om vad som sägs utan också om vad som inte sägs. Kommunikation kan till exempel 

användas som ett maktmedel där det är kommunikatörens agenda som styr. Även hur de olika 
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kommunikationskanalerna används, och mottagarnas förtroende för kommunikatören 

påverkar hur mottagaren tolkar informationen. Dessutom bör kommunikation inte endast vara 

ensidig utan det krävs dialog mellan avsändare och mottagare. Detta betonar Johansson och 

Heide (2008, s. 21) i boken ”Kommunikation i förändringsprocesser” där de beskriver hur 

människors tolkningar av information är nyckeln till en framgångsrik förändring och att det 

därför är svårt för avsändaren att kontrollera hur det uppfattas eftersom vi tolkar fakta olika.  

 

I flera förändringsmodeller ses kommunikation som viktig del för förändringsprocessen. 

Kirkpatrick (2001) har till exempel valt att ha kommunikation som ett av de sista stegen i sin 

förändringsmodell. Däremot anser Kotter (1996) att det vid en förändringsprocess är viktigt 

att inleda med att kommunikation för att skapa en känsla av att det är bråttom och genom det 

få de anställda att förstå vikten av förändring. Den fasen beskriver Lewin (1951) som 

upptiningsfasen där det gäller för ledningen att motivera personalen, att skapa en samstämmig 

syn på framtiden och en gemensam ansvarskänsla för att resultatet ska bli positivt. Även 

forskarna Goodman och Truss (2004) framhåller att kommunikationen inför, och under en 

förändringsprocess har en betydande effekt på resultatet och att vikt därför bör läggas på vad 

som kommuniceras, till vem det kommuniceras, och vad det skall innehålla (Klein, 1996).  

 

Även om den interna kommunikationen i en organisation är välfungerande vill vi poängtera 

att det trots det inte alltid är tillräckligt för att förändringar ska lyckas. Enligt en undersökning 

genomförd av De Ridder (2003) svarade en majoritet av deltagarna att delaktighet och 

förtroende för ledningen är de viktigaste faktorerna för en lyckad förändringsprocess. Dessa 

två beståndsdelar kan tyckas självklara men som tidigare nämnts misslyckas större delen av 

förändringsprocesserna och vi ser därför den bristande internkommunikationen som ett hinder 

för organisationers tillväxt. Det finns mycket forskning som belyser detta, men alltför ofta 

endast som ett steg i en modell. På så vis betonas vikten av internkommunikation men 

förståelsen för densamma anser vi kan, och bör utvecklas.  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Det finns idag brister i forskningen gällande förståelsen för hur företag kan kommunicera 

planerade förändringar som exempelvis vid införande av ny bolagsstruktur eller vid 

nedskärningar. Trots att det idag finns en bred variation av teorier och modeller inom 

internkommunikation och förändringsarbete saknar dessa tydliga beskrivningar på hur företag 
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i praktiken ska gå tillväga för att lyckas med en planerad förändring. Bland andra Kotter 

(1995) och Daily et al (2003) hävdar att den främsta orsaken till att planerade förändringar 

misslyckas beror på att kommunikationen inte är tilläcklig. Palmer et al (2009, s. 291) stödjer 

detta och tillägger att det inte bara är vad företag kommunicerar, utan även hur företag 

kommunicerar som har en inverkan på förändringsarbetets resultat. Modeller såväl som 

teorier saknar djupgående forskning rörande hur organisationer kommunicerar förändring och 

hur samverkan av en variation kommunikationskanaler och flöden påverkar förändringens 

resultat (Johansson & Heide, 2008). Vi ämnar därför i vårt arbete att utveckla ett befintligt 

steg i en existerande modell för att öka förståelsen för hur företag kan kommunicera vid 

förändring genom praktisk kunskap. Vi kommer i vårt arbete att undersöka hur organisationer 

kan kommunicera för att förmedla budskap och på så sätt nå nyuppsatta mål som ingår i den 

planerade förändringen genom att göra en fallstudie (Johansson & Heide, 2008).  

 

1.3 Syfte  

 

Utvecklingen inom kommunikationsteorin har gått mot ett större glapp mellan forskare och 

praktiker, där praktikerna saknar metoder för att tillämpa teori (Johansson & Heide, 2008, s. 

40). Vi syftar således till att minska detta glapp genom praktisk kunskap och utveckla en 

existerande förändringsmodell med fokus på kommunikation. Med hjälp av denna modell 

hoppas vi kunna öka förståelsen för hur företag kan kommunicera internt. Vi syftar även till 

att tillföra kunskap till organisationer vid framtida förändringsprojekt samt för det allmänna 

intresset eftersom det idag finns utrymme för ytterligare svensk forskning inom ämnet 

(Johansson & Heide, 2008, s. 40-41). 

 

1.4 Frågeställning 

 

Vi har utrett hur kommunikation kan användas i organisationer för att nå satta mål och för att 

minska eventuellt motstånd och skapa en förståelse för helheten vid planerad förändring. Vi 

har även undersökt vilka medium som används när företag kommunicerar förändring. Fokus 

ligger på hur kommunikationen fungerar på fallföretaget och vad de anställda anser är 

essentiellt inom internkommunikation för att företaget ska leva upp till nya visioner och mål. 

 

Hur kan företag kommunicera planerad förändring? 

Vilka medium för internkommunikation kan användas vid planerad förändring? 
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1.5 Avgränsningar  
 

I detta arbete kommer vi inte att diskutera olika förändringsmodeller eftersom det skulle kräva 

en alltför omfattande diskussion. För att uppfylla vårt syfte har vi istället valt att utveckla en 

existerande modell eftersom vi anser att det finns utrymme för utveckling av kommunikation 

vid planerad förändring. Vi har inte fokuserat på förändringsprocessen i sig, utan snarare på 

ett steg i processen som berör organisationers internkommunikation. Detta innebär att vi inte 

har tagit upp hur företag planerar förändring utan hur den planerade förändringen kan 

kommuniceras, vilket ger studien ett större djup. Vi har intervjuat anställda och granskat hur 

kommunikation kan ske för att framföra budskap internt, utan att fokusera på den externa 

kommunikationen.  

 

1.6 Disposition 

 

Kapitel 1 - Inledning 

 

I det här kapitlet introduceras bakgrunden till de problem som ligger till grund för vår studie. 

Efter bakgrundsdiskussion redogör vi för problematiseringen som följs av studiens syfte. I 

detta kapitel kommer även arbetets avgränsning och en disposition att presenteras för att 

läsaren ska få en överblick av studien. 

 

Kapitel 2 – Studiens genomförande 

 

I kapitel två går vi genom det tillvägagångssätt vi har valt för studien samt vår vetenskapliga 

utgångspunkt. Vi kommer även att motivera valet av ämne, fallföretag och metod samt 

diskutera studiens validitet och reliabilitet. Slutligen kommer en beskrivning av arbetets 

genomförande att ges. 

 

Kapitel 3 – Kommunikation från ett teoretiskt perspektiv 
 

I detta kapitel behandlar vi den teori som vi har använt oss av och som ligger till grund för vår 

studie. Här inleder vi med att presentera vår teoretiska utgångspunkt för att sedan diskutera 

internkommunikationens påverkan på organisationen. Vi går igenom relevanta modeller och 

fokuserar närmare på vad som är viktigt för en organisation att ha i åtanke vid kommunikation 

under en förändring.  
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Kapitel 4 – Design AB och dess internkommunikation 
 

I den denna del redovisar vi de data vi har samlat in genom dokument och intervjuer vilket 

också lägger grunden för vår undersökning. Vi har i detta kapitel illustrerat hur organisationen 

är uppbyggd varefter vi bland annat har introducerat Design AB:s kommunikationsstruktur. 

Vi kommer också att presentera vad respondenterna anser om Design AB:s kommunikations- 

och informationssystem idag. 

 

Kapitel 5 – En analys av Design AB:s internkommunikation 
 

I detta kapitel presenterar vi vår tolkning av situationen på Design AB i form av en analys 

genom att knyta samman teori med vår empiri. Kapitlet ligger också till grund för vår studies 

resultat.  

 

Kapitel 6 – Studiens resultat  
 

I uppsatsens sista kapitel drar vi slutsatser från vår analys och för en diskussion kring vårt 

resultat. I detta kapitel presenterar vi en vidareutvecklad modell, KM-modellen, som svarar på 

vår frågeställning och förhoppningsvis hjälper Design AB att lösa sina problem inom 

kommunikation. Vi kommer även att presentera förslag på vidare forskning. 
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2. Studiens genomförande  

 

I metodkapitlet presentera vi vår vetenskapliga utgångspunkt. Vi kommer även att motivera 

valet av ämne, fallföretag och metod samt diskutera studiens validitet och reliabilitet. 

Slutligen kommer en beskrivning av arbetets genomförande att ges. 

 

2.1 Epistemologi 

 

Epistemologi handlar om vad kunskap egentligen är och beroende på forskningsproblemet 

och frågeställningen kan olika tolkningar av kunskap göras beroende på vad som är mest 

lämpligt. Eftersom vår studie och frågeställning berör hur människor tolkar en viss situation, 

kommunikation vid planerad förändring, har vi valt att använda oss av den hermeneutiskt 

kunskapsteoretiska inriktningen. Syftet med vår uppsats är som tidigare nämnts att skapa 

större förståelse för hur internkommunikation kan gå till genom att intervjua och tolka ett 

antal anställda på Design AB. Detta stämmer bra överens med den hermeneutiska inriktningen 

eftersom den handlar om och har sin grund i hur människan ser sig själv, sin situation och 

omgivning. Forskningen om sociala fenomen handlar om att; förstå betydelser, uttolka och 

förstå hur andra tänker och vad det har för betydelse för handlingar och beslut. Det är även 

viktigt för oss författare att försöka se sammanhang även om det kan vara svårt att skilja 

mellan faktaomdöme och värdeomdöme (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 42-43). Inom 

hermeneutiken är det inte studiens resultat som anses vara sanningen utan snarare hur vi som 

forskare tolkar det. Det finns möjlighet att nå olika resultat beroende på vem som tolkar och 

vad syftet är. Det innebär att det tolkande synsättet blir en huvudsaklig metod i vår studie, 

eftersom det enligt den hermeneutiska forskningsmetoden inte finns en absolut sanning.  

 

Enligt hermeneutiken existerar inga generella lagar och för att kunna undersöka hur 

människor uppfattar verkligheten måste vi på nära håll studera dem i och med att det är 

människor som har konstruerat verkligheten (Bryman & Bell, 2005, s. 588; Jacobsen, 2002, s. 

38; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 43). Vi har varit medvetna om att en känsla kan förmedla 

mer än ord och att våra egna kunskaper och erfarenheter har en påverkan på hur vi tolkar 

respondenternas svar (Lundahl & Skärvad (1999, s. 42-43).  
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2.2 Ontologi 

 

Vi har valt konstruktionismen som ontologisk utgångspunkt eftersom vi har studerat 

fallföretaget under en specifik period där deras vardag och rutiner var under förändring. Den 

ontologiska inriktningen har betydelse för vår studie eftersom den styr vad vi letar efter i vår 

forskning. Ontologi handlar om arten av sociala företeelser och om läran om varat, läran om 

hur världen faktiskt ser ut och vad sanningen består av. Det synsättet ger insikt i det speciella 

och unika vilket stämmer överens med vår fallstudie. Eftersom internkommunikation är svår 

att mäta valde vi att fokusera på att tolka respondenternas svar och agerande. Detta stämmer 

också överens med vårt syfte i och med att vi vill tillföra kunskap och öka förståelsen för hur 

internkommunikation kan gå till. Konstruktionismen anser att sociala företeelser skapas av 

sociala samspel och dessa företeelser är under ständig revidering. Vi författare har således 

enligt vår utgångspunkt inom ontologin beskrivit en specifik situation i vår studie, en period 

efter ägarbytet, där den sociala verkligheten tar form av en konstruktion vilken inte kommer 

att kunna betraktas som slutgiltig (Bryman & Bell, 2005, s. 33-34, 593; Jacobsen, 2002, s. 29-

30;). Med konstruktionismen som utgångspunkt har vi under arbetets gång haft i åtanke att 

olika personer tolkar, påverkas och upplever situationer olika och att detta kan ha en inverkan 

på vår studies resultat. 

 

2.3 Val av ämne  

 

Personer som utsätts för förändring tolkar den olika vilket innebär att internkommunikation 

kan vara avgörande för förändringens resultat (Balogun, 2006; Barrett, 2002; Goodman & 

Truss, 2000; Lewis, 2000). Vi valde därför att skriva om hur internkommunikation kan gå till 

vid en planerad förändring, så som ett ägarbyte, med syfte att kunna öka förståelse för hur 

kommunikation kan fungerar i praktiken. I tidigare studier har författare konstaterat att 

mängder av planerade förändringsinitiativ misslyckas och att större delen av genomförda 

förändringar inte lyckas uppnå deras utsatta mål (Lewis & Seibold, 1998; Beer & Nohria, 

2000). Eftersom det finns en efterfrågan av mer svensk forskning inom förändringsarbete och 

ämnet intresserar oss har vi förhoppningar om att studien ska kunna vara till hjälp för vårt 

fallföretag. Vi hoppas också att studien ska kunna användas som stöd för vidare forskning och 

för andra företag som står inför liknande förändringar (Johansson och Heide, 2008, s. 40). Vi 

har valt att använda oss av en existerande förändringsprocessmodell gjord av Kirkpatrick 

(2001) som vi sedan har utvecklat. Vårt val av modell grundar sig i att Kirkpatricks Step-by-
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Step modell stämmer överens med hur fallföretaget genomfört sina förändringar och att 

modellen tydligt lyfter fram behovet av kommunikation. 

 

2.4 Val av fallföretag 

 

Företaget vill vara anonymt vilket vi respekterar och anledningen till detta är bolagssekretess 

eftersom det för tillfället är i ett känsligt skede. Vårt fallföretag kommer därför gå under 

benämningen Design AB. 

 

Design AB har under 2010 år blivit uppköpt av ett riskkapitalbolag som inom en 

fyraårsperiod vill fördubbla företagets omsättning och resultat. Tillväxten de senaste tjugo 

åren har varit kraftig vilket har gjort att företaget på relativt kort tid har gått från att vara ett 

dynamiskt tillväxtbolag till det större och mer stabila bolaget det är idag. Enligt 

respondenterna fungerade internkommunikationen väl när de var ett mindre företag och 

samma person exempelvis både var exportchef och inköpschef. I samband med att Design AB 

har vuxit har den interna kommunikationen försummats och de olika avdelningarna arbetar i 

vad en respondent beskriver som ”rör”. Respondenterna vittnar om att det saknas en 

fungerande kommunikationsstruktur och ett informationsflöde som löper horisontellt såväl 

som vertikalt i organisationen. Strukturen motsvara hur företaget använder sig av sina 

kommunikationskanaler och medium. Design AB saknar också en ledningsstruktur och den 

nya ledningen, delvis tillsatt av ägarbolaget, kommer att behöva genomföra stora förändringar 

för att nå uppsatta mål. Eftersom företaget nyligen har verkställt ett ägarbyte och den nya 

VD:n har påbörjat sitt arbete anser vi att fallföretaget passar för vår studie.  

 

2.5 Fallstudie 

 

Vi har använt oss av en fallstudie som metod för att angripa vår frågeställning och därför har 

vi samlat in data från olika källor i form av intervjuer och dokument vilket Yin (2007, s. 112) 

hävdar är nödvändigt för att kunna genomföra studien. En fallstudie reflekterar hur författaren 

empiriskt undersökt ämnet och vi har valt metoden eftersom den kan användas för att utveckla 

teorier vilket vi har valt att göra. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 187; Yin, 2007, s. 19). 

Metoden används för en djupgående studie av ett specifikt fall vid en viss tidpunkt och 

studien utgår ifrån frågorna hur och varför vilket stämmer bra överens med vårt fallföretag 

och vår frågeställning (Jacobsen, 2002, s. 97; Yen, 2007, s. 17). En fallstudie syftar till att 



Från dynamiskt kaos till gemenskap 

15 
 

bidra till den samlade kunskapen om individuella, gruppmässiga, sociala och organisatoriska 

företeelser och ett fall kan exempelvis vara en händelse, grupp eller en individ (Lundahl & 

Skärvad, 1999, s. 187; Yen, 2007, s. 17). Vi har valt att enbart använda oss av ett fall vilket 

innebär att vi inom studien har gjort jämförelser internt och inte med andra fallstudier. 

Eftersom vi har studerat hur internkommunikationen fungerar i Design AB vid planerad 

förändring, ett ägarbyte, har vi undersökt dimensioner som berör kommunikationens funktion 

i organisationen. Vi har även jämfört hur de anställda uppfattar kommunikationen. Genom att 

vi har använt oss av dessa dimensioner har vi förhoppningar om att kunna öka förståelsen för 

hur internkommunikation kan ske och därmed minska glappet mellan teori och praktik.  

 

Eftersom vår studie kan ses som komplex, i och med att det krävs god förståelse för hur andra 

människor agerar och tänker för att kunna hitta empiriska mönster, anser vi att abduktiv 

metod är lämplig. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994, s. 42) är det denna metod som 

används vid fallstudier då den syftar till att ett falls hypotes studeras genom att empiri och 

teori används växelvis (Bryman & Bell, 2005, s. 25). I och med detta val kan vi växla mellan 

teori och empiri vilket vi anser har stärkt vår uppsats. Den abduktiva metoden stämmer även 

bra överens med vårt tillvägagångssätt där vi innan valet av syfte och frågeställning skaffade 

oss en teoribas för att kunna hitta stöd för vad som saknas inom tidigare forskning, och vad 

för sorts forskning dagens företag är i behov av. Därefter samlade vi in empiri för att sedan 

studera den parallellt med teori. Detta möjliggjorde ett utbyte av teori vilket resulterade i att 

studiens resultat växte fram successivt (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 45). 

 

2.6 Intervju 

 

Vi valde att vid första mötet med företaget ha en explorativ intervju i syfte att skapa en 

uppfattning om Design AB:s situation. Därefter använde vi oss av öppna, semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer eftersom det skapar möjligheter att ta vara på respondentens åsikter och 

information som är relevant för vår studie (Alvesson, 2003;Yin 2007, s. 117). Vi har baserat 

våra intervjuer på en intervjuguide med tydligt formulerade och tematiserade grundfrågor av 

öppen karaktär som går att bygga vidare på under intervjun för att få mer djupgående samtal. 

Genom den semistrukturerade, öppna karaktären vid intervjuerna undvek vi maktasymmetri 

och vi kunde skapa en närmare personlig interaktion mellan den som intervjuade och 

respondenten. Yin (2007, s. 116) hävdar att intervjuer är en av de viktigaste datakällorna för 

en fallstudie vilket styrker vårt val av data. Vi undgick även att den som höll intervjun hade 
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monopol på tolkningen av respondentens uttalanden då bägge författare var närvarande 

(Lundahl & Skärvad, 1999, s. 115-122; Kvale, 1997, s. 48-49). Dock är det viktigt att 

påminna om att intervjuer bör ses som verbala utsagor och kan innehålla skevheter som 

påverkas av den intervjuades minne och exempelvis förmåga att uttryckas sig (Alvesson, 

2003; Yin, 2007, s. 119). För att undvika skevheter och förbättra samt utveckla vår studie 

valde vi att kombinera intervjuerna med andra informationskällor, exempelvis dokument av 

olika slag. 

 

Vi har intervjuat åtta personer inom fallföretaget. Vi har även intervjuat en 

kommunikationskonsult för att komma nära inpå vårt fallföretag och öka förståelsen för vad 

kommunikation innebär för företag idag och på så sätt skildra de intervjuades värld med olika 

kvalitativa aspekter (Kvale, 1997, s. 63). Vi skickade ut vår intervjuguide en vecka innan 

intervjuerna till samtliga deltagare för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig och 

återkomma till oss med frågor. Ingen av de intervjuade hörde av sig angående frågorna i 

intervjuguiden och vi kunde intervjua väl förberedda respondenter som gav givande svar. 

Därför anser vi att guiden fungerade som planerat.  

 

Intervjuerna var individuella, varade cirka en timme beroende på respondent och ägde rum 

under en och samma dag vid fallföretagets stora konferenslokal på huvudkontoret. Undantag 

gällde intervjun med verkställande direktören som skedde vid ett tidigare tillfälle på hans 

kontor. Vi anser att besöksintervjuer var ett bra alternativ då vi lättare kunde belysa den 

enskildes åsikter och uppfattningar även om denna intervjutyp är mer tidskrävande och mer 

kostsamma än exempelvis över telefon eller som enkät (Bryman & Bell, 2005, s. 161-164; 

Jacobsen, 2002, s. 160-162). Vi valde att spela in alla intervjuer, efter godkännande av 

samtliga respondenter, för att undvika att förlora viktig information och kunna få en mer 

fullständig återgivning av intervjuerna (Yin, 2007, s. 119-120). Därtill var vi båda författare 

närvarande och turades om att ställa frågor och att anteckna intressanta iakttagelser och 

information.  

 

2.6.1 Val av respondenter 

 

Eftersom Design AB är ett produktionsbolag och vi i vår studie har granskat hur 

internkommunikationen fungerar i företaget, både vertikalt och horisontellt efter ägarbyte, 

anser vi att det är viktigt att alla avdelningar av organisationen är representerade. Vi har 
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därför valt att intervjua ett antal personer från olika delar och nivåer inom bolaget. Vi har 

intervjuat olika nyckelpersoner samt använt oss av andra informationskällor för att vår studie 

inte ska bli alltför beroende av en nyckelrespondent. Respondenterna är mellan 30 och 50 år 

gamla och har olika bakgrund. En av de intervjuade började till exempel sin karriär som 

lärling på Design AB för 25 år sedan medan en annan har jobbat i företaget 1,5 år. Bland de 

intervjuade finns företagets VD, en produktionschef, en inköpschef, en marknadschef, en 

produktutvecklare, en fabriksarbetare och två säljare. Vi vill poängtera att trots företagets 

tillväxt under de senaste åren finns det relativt få anställda i bolaget. Nya befattningar har 

tillkommit likväl som både större och mindre ansvarsområden för de anställda.  

 

Vi har även haft en intervju med en konsult som jobbar med kommunikationsfrågor och 

affärsutveckling. Vi genomförde intervjun för att få ett ytterligare perspektiv på 

internkommunikationens betydelse och inverkan på företag vid förändring. Konsulten har 15 

års erfarenhet av ledningsgruppsarbete som bland annat VD och försäljnings- och 

marknadsdirektör för Fazer, Unilever och Procordia och beskriver sig själv som en 

budskapsnörd som vaskar fram de värden och kompetenser som finns i organisationen men 

inte kommuniceras i branschen. För att ha kunnat genomföra vår studie har vi varit beroende 

av att våra respondenter har haft tid och möjlighet att delta i våra intervjuer. Det har även varit 

viktigt för oss att samtliga intervjuade har haft en positiv inställning till vårt initiativ att 

studera bolaget. Eftersom vi har berört frågor såsom ledarskap, kommunikation och synen på 

företaget och dess nya ledare, vilka kan anses som känsliga teman, har vi valt att samtliga 

respondenter är anonyma. Vi har därför tilldelat samtliga respondenter en pseudonym 

oberoende av kön och position i företaget. De namnen vi har använt oss av är; Simon, Lars, 

Mattias, Daniel, Elin, Rebecka, Erika och Josefin. 

 

Vi är medvetna om att genom att fallförtaget och respondenterna är anonyma kan studien 

uppfattas som mindre intressant. Vi har därför förklarat och beskrivit dem på ett tydligt sätt i 

olika delar av arbetet (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 193). Däremot är anonymitet viktigt för 

att skydda företaget och det kan även berika intervjuerna och leda till mer kontroversiella och 

mindre ytliga svar enligt Lundahl och Skärvad (1999, s. 193).  
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2.6.2 Dokument 

 

De dokument vi använt oss av i vår fallstudie är fallföretagets presentationsmaterial, 

affärsplan, årsredovisning och marknadsstudier. Alla dessa dokument anser Yin (2007, s. 112-

113) vara användbara dokument i fallstudier och styrker information från andra datakällor. 

Dokumenten kommer däremot inte att vara den centrala delen i vår empiri i och med att vi har 

fokuserat på intervjuer eftersom vi har ett tolkande synsätt som metod. Vi är även medvetna 

om att dokument såväl som intervjuer kan innehålla skevheter eftersom material kan vara 

framställt till en målgrupp och för ett visst syfte som inte stämmer överens med vår forskning. 

Därför menar Yin (2007, s. 113-115) att det är viktigt att vi forskare kan identifiera syftet med 

dokumenten för att undvika vilseledande av information. Vi har haft detta i åtanke under vårt 

empiriska arbete och vi är medvetna om att viss information saknar substans för vår studie.  

 

2.7 Trovärdighet för studien  

 

För att en empirisk studie ska anses som trovärdig och relevant krävs det att studien uppfyller 

kraven rörande validitet och reliabilitet. Vi, författarna, är medvetna om att visst material är 

skapat för specifika syften och vi har haft detta i åtanke när vi har gjort våra tolkningar. För 

att kunna hålla högsta möjliga validitet och reliabilitet under studien har vi fokuserat på fyra 

kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och bekräfta 

(Bryman & Bell, 2005, s. 306; Yin, 2007, s. 54-55). 

 

2.7.1 Tillförlitlighet 

 

Vid användandet av ett tolkande synsätt motsvarar tillförlitlighet intern validitet och har stor 

betydelse för vår forskning eftersom tillförlitlighet säkerställer att våra observationer i 

fallstudien stämmer överrens med vårt val av teori (Bryman & Bell, 2005, s. 306-307). 

Eftersom vi var två författare som medverkande under intervjuerna medförde det att vi har 

kunnat uppfatta mer än en ensam individ och dessutom kritiskt kunnat analysera 

informationen från två olika vinklar. Att vi är två författare styrker inte bara förståelsen för 

hur förändring kommuniceras i fallföretaget utan förstärker även det empiriska materialet.  
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2.7.2 Överförbarhet 

 

Överförbarhet motsvarar extern validitet och innebär att forskaren mäter det som önskas och 

anses vara relevant med innebörden att det som mäts hos ett fåtal även ska gälla hos flera 

(Jacobsen, 2002, s. 21). Vi har haft som ambition att producera en studie med hög relevans 

och giltighet och har därför valt att använda oss av triangulering och en avgränsning till 

interkommunikation vid ett specifikt tillfälle. Vid trianguleringen har vi använt oss av olika 

informationskällor vilket har varit ett sätt att kontrollera empirins giltighet och relevans 

(Bryman & Bell, 2005, s. 73, 596; Jacobsen, 2002, s. 22; Yin, 2007, s. 55).  

 

2.7.3 Pålitlighet 

 

Reliabilitet eller pålitlighet motsvarar tillförlitlighet till studien och vi har haft som mål att 

presentera vårt empiriska material på ett noggrant och objektivt sätt för att i så hög grad som 

möjligt skapa trovärdighet för arbetet. Eftersom vår ambition är att kunna presentera studiens 

resultat med hög pålitlighet är våra intensioner att i metodkapitlet, tillsammans med delar i 

andra kapitel på ett noggrant och korrekt sätt beskriva studiens olika moment (Bryman & 

Bell, 2005, s. 307). De intervjuer som har skett under studiens gång har både dokumenterats 

skriftligt och via ljudupptagning. Vi har även varit noga med att ställa tydliga frågor för att 

undvika missförstånd och feltolkningar. Samtliga respondenter har varit anonyma till den grad 

att deras namn inte publiceras i studien. Intervjuerna har varit individuella och båda 

författarna har närvarat. Genomförandet av intervjuerna har skett på detta vis för att undvika 

påverkan från andra inom bolaget och för att vi författare ska få två aspekter från varje 

intervju. 

 

2.7.4 Styrka och bekräfta 

 

Den teori vi har använt oss av anser vi är tillförlitlig, och genom att använda en abduktiv 

metod kan vi skapa ytterligare trovärdighet och komplettera data om så krävs (Bryman & 

Bell, 2005, s. 25). Dock vill vi framhålla att vi inte försöker skapa en objektiv verklighet. När 

våra informationskällor har delgivit avvikande attityder och information har detta redovisats 

löpande och även diskuteras i analysen. Det är viktigt att resultatet inte innehåller synbara fel 

och att samma studie ska kunnas göras på nytt och få motsvarande resultat. För att vi ska 

kunna leva upp till dessa krav och skapa ett trovärdighet resultat är det viktigt att vi som 
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forskare strävar efter ett utfall som svarar på studiens problemställning (Jacobsen, 2002, s, 21-

22). Enligt Bryman och Bell (2005, s. 94) krävs också en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av samtliga faser av forskningsprocessen för att kunna säkerställa en hög 

pålitlighet av studien.  

 

2.7.5 Redogörelse för vårt tillvägagångssätt 

 

Vi inledde vår studie med skapa oss en uppfattning om existerande forskning inom 

kommunikation och förändringsarbete för att sedan besöka Design AB och bekanta oss med 

deras fabrik och huvudkontor. Vid detta besök hade vi även vår första intervju med företagets 

VD. Under denna intervju fick vi en klar bild över vilka problem och behov VD:n ansåg 

företaget hade. Vi lyckades sedan hitta ett glapp i forskningen som berörde just Design AB:s 

önskemål, vilket medförde att vi har skrivit om hur kommunikation kan fungera vid planerad 

förändring och vilka medium som kan användas vid denna sorts kommunikation. Med första 

intervjun som utgångspunkt tillsammans med olika teorier inom kommunikation och 

förändringsarbete skapade vi sedan vår intervjuguide som har genererat stommen i uppsatsens 

empiri. För att respondenterna skulle kunna bekanta sig med frågorna inför intervjuerna valde 

vi att en vecka innan intervjudagen skicka ett exemplar till samtliga respondenter. Vi fick en 

positiv respons på detta och många av respondenterna kom väl förberedda till intervjuerna. 

Flertalet av respondenterna såg intervjutillfället som en möjlighet att få sin röst hörd medan 

någon såg intervjun som ett bra tillfälle för en längre kaffepaus.  

 

Under samtliga intervjuer ansvarade en av oss författare för att ställa frågor, medan den andra 

tog anteckningar. Vi valde även att spela in alla intervjuer som vi sedan transkriberade för att 

säkerställa att vi inte gick miste om någon information. Vi kategoriserade därefter 

respondenternas svar utifrån teman som dykt upp under intervjuerna för att på ett tydligt sätt 

kunna presentera materialet i uppsatsens empiri. Vi har ett flertal gånger gått tillbaka till vår 

insamlade empiri och även utvecklat teorikapitlet för att kunna göra en bättre analys och öka 

studiens trovärdighet.  

 

Efter att under arbetets gång ha varvat teori och empiri konstaterade vi att bästa sättet att 

besvara vår frågeställning var genom att utveckla en existerande förändringsmodell. Slutligen 

kom vi fram till att Kirkpatricks (2001) Step-by-Step modell överensstämde med Design AB:s 

förändringsprocess och att det fanns utrymme för en utveckling av Kirkpatricks steg i 
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modellen som handlar om att kommunicera förändring. Genom att förtydliga kommunikation 

vid förändring har vi förhoppningar om att bidra till en ökad förståelse för hur företag kan 

kommunicera. I analysen har vi växelvis använt oss av teori och empiri för att på så vis 

analysera vårt material vilket har resulterat i att vi författar har utvecklat KM-modellen som 

en modifierad del av ett steg i Kirkpatricks (2001) Step-by-Step modell. Utifrån detta har vi 

sedan kunnat dra slutsatser som presenteras i arbetets resultat. Eftersom vi i vårt arbete har 

gjort avgränsningar för att möjliggöra en mer djupgående studie har vi i sista kapitlet även 

kommit med förslag till vidare forskning.  
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3. Kommunikation från ett teoretiskt perspektiv  

 

I detta kapitel kommer vi att presentera den teori som vi anser vara relevant för denna studie. 

Bland annat tar vi ta upp internkommunikationens påverkan på organisationen och de 

anställda samt fördjupar oss i den modell vi har valt att utveckla i analysen. 

 

3.1 Step-by-Step modellen  
 

Johansson och Heide (2008) har kategoriserat kommunikation 

som ett sätt att förmedla budskap och som, beror på förändringens 

komplexitet, en meningsskapande process. Vi har i vårt arbete 

studerat kommunikation som ett medium för att framföra budskap 

och har därför valt att utveckla Kirkpatricks (2001) Step-by-Step 

modell för att bidra med praktisk kunskap. Modellen är en av de 

mer kända inom Change Management och består av sju steg 

(Palmer et al, 2009, s. 222-223). Modellen beskriver ett relativt 

enkelt tillvägagångssätt som syftar till att på ett systematiskt sätt 

genomföra förändring i en organisation. Det systematiska 

tillvägagångssättet bör följas för att försäkra att bästa beslut fattas 

och att de berörda accepterar förändringen. Eftersom vi studerar 

internkommunikation har vi valt att fokusera på det sjätte steget,  

nämligen; att kommunicera förändring. Kirkpatrick (2001) understryker här att en bra 

kommunikation har positiva konsekvenser så som ökad trygghet, ökad frekvens av personliga 

möten mellan anställd och chef samt tydligare ansvarsområden. Att steg sex ligger före 

implementeringen anser vi stämmer överens med en stor del av litteraturen inom området och 

är ytterligare en anledning till att vi har valt att utveckla just denna modell.  

 

Design AB har genomgått ett ägarbyte och i samband med denna förändring har den 

nytillsatta VD:n efter samtal med de anställda konstaterat att internkommunikationen 

generellt och inte minst vid förändring måste förbättras. Step-by-Step modellen 

överensstämmer med förändringsprocessen som Design AB har genomgått men trots det har 

företaget inte till fullo lyckats kommunicera förändringen Detta trots att Kirkpatrick (2001) i 

Step-by-Step modellen beskriver hur chefer bör gå till väga för att genomföra en planerad 

förändring.  

Bild 1. Step-by-Step Model av Kirkpatrick (2001) 
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3.2 Kommunikationens innebörd vid förändring 
 

Enligt Elving (2005) är förändring det enda som är konstant, och för att företag ska lyckas 

med en förändring är kommunikation, både intern och extern vital. Vanligtvis ökar 

kommunikationen när organisationen hamnar i någon form av turbulens, exempelvis ett 

ägarbyte som vi studerar i vår studie (Barrett, 2006; Beaver, 2000). Berörda intressenter inom 

organisationer är i behov av goda kommunikationskunskaper för att företag ska kunna 

förändras. Kommunikation handlar om processen när vi människor sänder och tar emot 

meddelanden och den kan vara både verbal och ickeverbal och ha flera olika betydelser. 

Organisationer använder sig bland annat av kommunikation för att informera, söka efter svar, 

instruera, påverka med även för att dölja information.   

 

 

 

I bilden ovan illustrerar Ober (2009, s. 5-11, 23) kommunikationens olika komponenter. 

Stimuli handlar om kommunikationsbehovet vi människor skapar som sedan går genom ett 

filter uppbyggt av till exempel vår erfarenhet och kunskap som hjälper oss att tolka stimuli. 

Genom filtret skapar vi sedan ett meddelande, ett formulerat stimuli, som både kan vara 

verbal och ickeverbal. Meddelandet tar form i ett medium som exempelvis kan vara ett 

informationsblad eller ett telefonsamtal. Destinationen är mottagaren av meddelandet som 

förhoppningsvis tolkar meddelandet korrekt. Mottagaren ger sedan respons på meddelandet i 

form av feedback. Under hela processen utsätts kommunikationen för olika störningar som 

påverkar hur meddelandet skickas och tas emot. Störningar uppstår vid verbal såväl som 

ickeverbal kommunikation. Exempel på störningar och barriärer som sändare och mottagare 

måste hantera är; skillnader i språk, kunskap, vokabulär och tolkningar, tvetydighet, 

polarisering, opassande eller konfliktskapande signaler, opassande känslor och skillnader i 

perception (Ober, 2009, s. 17). 

 

Bild 2. Communication Components av Ober (2009) 



Från dynamiskt kaos till gemenskap 

24 
 

Författarna Lewis (2000) och Kitchen och Daly (2002) menar att det finns två sätt för företag 

att se på kommunikation vid förändring; ett hjälpande verktyg eller som ett avgörande 

moment för förändringens genomförande. Daly et al (2003) och Kotter (1995) hävdar att 

orsaken till att många förändringar misslyckas är bristfällig kommunikation. Det är väsentligt 

att budskapet som kommuniceras är tydligt, korrekt och konsist vilket gäller både muntliga 

och skriftliga meddelanden. De problem som vanligtvis uppstår vid kommunikation är att 

meddelandena innerhåller för mycket information, mottagaren misstolkar meddelandet eller 

att ett meddelande är tvetydigt. Exempel på tvetydighet kan vara att företaget har en vision 

utan att det framgår klart och tydligt hur de anställda ska uppnå den (Palmer et al, 2009, s. 

294). Företag bör analysera situationen och mottagaren av budskapet eftersom meddelandet 

kan uppfattas olika beroende på tillfälle. Konsulten vi intervjuade hävdar också att när 

organisationer kommunicerar förändring måste de vara medvetna om att det hos deras 

anställda direkt väcks tankar om oro hur förändringen påverkar dem negativt. Därför är det 

essentiellt att budskapsgivarna förstår mottagarens situation och inte bara informerar. 

Sändaren av budskapet bör även göra en uppföljning av meddelandet och det är 

budskapsgivarens ansvar att kontrollera att den information som har spridits har uppfattats 

korrekt. Detta menar den intervjuade kan göras genom praktisk övning i form av workshops 

eller med hjälp av tvärfunktionella grupper som i samverkan diskuterar vad budskapet innebär 

praktiskt och konkret. Dock understryker han att en sådan övning inte får vara tidskrävande 

eftersom organisationer ofta känner en ständig stress på grund av tidsbrist.  

 

Organisationer bör vid en förändringsstart undvika motstånd och en negativ syn på förändring 

eftersom det i många fall leder till att personalen motsätter sig hela processen oavsett 

förändringens innebörd. För att hantera detta motstånd är det viktigt att organisationer har en 

bra balans i sin kommunikation och informationsspridning. Kommunikation delger 

information och skapar styrka hos de berörda samtidigt som det eliminerar tvetydigheter och 

osäkerheter. Med hjälp av en god kommunikation kan företag förbättra sin 

informationsspridning och på så sätt ta död på ryktesspridning och motverka motstånd 

(Elving, 2005; Klein, 1996; Proctor & Doukakis, 2003). För att undvika passivt och aktivt 

motstånd måste företag klargöra för sina anställda hur de gynnas av förändringen för att på så 

vis kunna motivera personalen till att prestera (Palmer et al, 2009, s. 164). Detta kan 

exempelvis göras med hjälp av feedback och klara mål. Ledningen måste förankra målen på 

ett tydligt sätt för att sedan låta de anställda avgöra vad som krävs för att de ska nå upp till 
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satta mål. Konsulten vi intervjuat hävdar att detta ökar de anställdas motivation och känsla av 

delaktighet.  

 

3.3 Internkommunikationens påverkan på organisationen 

 

För att forma en bra balans mellan information och kommunikation kan organisationer skapa 

en kommunikationskultur inom företaget (De Ridder, 2003). Med hjälp av denna kan företag 

skapa gruppidentitet och en stark företagsanda. En kommunikationskultur kan också aktivera 

berörda personer i förändringen och få dem att känna ansvar och delaktighet. Kulturen ger 

även de anställda en möjlighet att skapa förståelse för förändringens innebörd (De Ridder, 

2003; Klein, 1996). När organisationer förändras kan de till exempel etablera en 

kommunikationskultur med rapporterings- och utvärderingssystem vilket skapar rutiner och 

trygghet bland personalen. Det hjälper även de anställda att relatera gammalt med nytt med 

tanke på att det ofta kvarstår delar av det gamla ramverket på grund av den mänskliga faktorn 

(Woodman, 2008). Dock hävdar Elving (2005) att det är viktigt att åtskilja kommunikation 

som informationsspridare och konsten att kommunicera för att skapa sammanhållning och 

helhet. En kommunikationskultur bygger nämligen inte endast på kommunikation utan 

handlar även om bland annat engagemang och förtroende. Konsulten vi intervjuade menar att 

trivsel på arbetsplatsen också har en inverkan på både trygghet och förtroendet för företaget 

och att det är viktigt att organisationer är medvetna om detta under förändring. 

 

Eftersom det finns olika tillvägagångssätt och kanaler att kommunicera är det essentiellt att 

företag arbetar med en variation av kommunikationskanaler som löper vertikalt och 

horisontellt genom organisationen. Kommunikation kan ske formellt såväl som informellt och 

bör nå samtliga i organisationen för att skapa effektiv kommunikation inom företaget. 

Exempel på formella kommunikationskanaler är; intranät, nyhetsbrev, e-mail, PM, 

uppföljningsmöten men också affischer, och företagstidningar. Även om formella kanaler är 

viktiga är det vitalt för organisationer att inte förkasta den informella kommunikationen 

(Argenti, 1998). Vare sig det är en konversation under lunchpausen, i det öppna 

kontorslandskapet, eller ute i rökrutan kan den informella kommunikationen skapa en känsla 

av gemenskap mellan de anställda. Informella konversationer ger också chefer en bra 

möjlighet att få ta del av vad som egentligen pågår i företaget (OPCUK). Young och Post 

(1993) stödjer detta och framhåller vikten av face-to-face möten. Författarna understryker att 
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det är en fördel om högre chefer kommunicerar och är närvarande eftersom deras stöd och 

engagemang är viktigt för förändringens resultat.  

 

Ett sätt att kommunicera inom organisationer kan vara att erbjuda arenor för dialog där 

anställda från olika delar av företaget kan träffas och samtala. Likväl som att formella möten 

kan ha en positiv påverkan vid förändring, kan de informella mötena skapa sammanhållning 

och consensus (Isaacs, 1993). Isaacs (1993) menar att de problem som drabbar globala företag 

idag är alltför komplexa för att lösas av en person och han uppmuntrar därför till 

demokratiska dialoger där ett genomsnitt av företaget är representerat och alla får komma till 

tals. Isaacs (1993) framhåller att vanliga möten riskerar att utmynna i en debatt som resulterar 

i vinnare och förlorare. Istället bör organisationer sträva efter att nå consensus och lösa 

problem långsiktigt.  

 

Enligt Heide et al (2005, s. 21) är förändring det normala tillståndet. Goodman och Truss 

(2004) instämmer och framhåller att en statisk kommunikationsplattform inte är hållbar i ett 

längre perspektiv. En plattform motsvarar företags grundläggande kommunikationskanaler 

och medium. Den måste likt övriga delar av företaget anpassa sig efter omgivningen och de 

externa och interna faktorer som påverkar organisationen. Goodman och Truss (2004) 

beskriver hur kommunikationsmedium kan anpassas till olika situationer i bild 3. I bilden kan 

avläsas att komplexa frågor inte bör behandlas som rutinfrågor och att effektiv 

kommunikation är en välgjord avvägning mellan medium och frågans komplexitet. Företag 

bör enligt Goodman och Truss (2004) undvika att använda möten som medium vid situationer 

som egentligen endast behöver en snabb genomgång, eftersom för många möten är 

tidskrävande och kan skapa frustration och dessutom medföra att de berörda slutar att lyssna. 

Fidler och Jonson (1984) påpekar också att det vid komplexa förändringar finns ett större 

behov av interpersonella möten men att när förändringen är mer rutinartad kan enklare 

kommunikationskanaler vara ett effektivera sätt att dela information. 
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3.3.1 En ledares roll vid kommunikation 

 

Bra kommunikationskunskaper är en återkommande egenskap som chefer anser är en av deras 

viktigaste kompetenser. Mintzberg (1973) hävdar att 70-90 procent av en chefs arbetsdag går 

ut på att kommunicera. Barrett (2006) menar i en studie att det i en chefs yrkesroll ingår att 

leda, styra, motivera och inspirera. Respondenterna i hennes studie hävdar att effektiv 

kommunikation hjälper till att skapa förståelse och förtroende för chefer samt att det 

underlättar för att uppmuntra och utbilda de anställda. Enligt Barrett (2006) kan ingen chef 

vara effektiv utan en effektiv kommunikation. För att skapa effektiv kommunikation kan det 

innebära att en ledare måste gå in och handleda de anställda i olika processer. Som ledare 

måste denne kunna kommunicera en tydlig och klar vision (Lewis, 2000). Det är även viktigt 

att en ledare har emotionell intelligens för att kunna förstå hur andra tänker och agerar. 

Emotionell intelligens handlar om medvetenhet och förståelse samt kunskap om hur man 

uttrycker sig själv och tolkar andra. Ämnet berör även hur man hanterar starka känslor, 

impulser, förändring samt personliga och sociala problem. Denna kunskap tillsammans med 

välfungerande kommunikation kan sedan användas för att skapa trovärdighet och förtroende.  

 

Kitchen och Daly (2002) menar att en ledare måste ha god kännedom över vad de anställda 

måste, borde och skulle kunna veta för att skapa trovärdighet i sin kommunikation. Cummings 

och Worley (1997) har undersökt de praktiska kunskaperna en chef bör besitta för att 

Bild 3. Effektiv och ineffektiv kommunikation vid förändring av Goodman och Truss (2004) 
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kommunicera förändring internt och betonar bland annat vikten av att ha personlig integritet 

och interpersonella kvaliteter. Kommunikatörens image och karisma fyller också stor funktion 

eftersom kommunikatörens trovärdighet har betydelse för om budskapet accepteras eller 

förnekas (Barrett, 2006). Kotter och Rathgeber (2009) och Iacocca (1988) framhåller att det är 

upp till ledaren att förklara för de anställda att förändringen är brådskande så att alla berörda 

inser att förändringen måste ske snarast för organisationens tillväxtmöjligheter. För att 

undvika missförstånd gäller det som chef att vara eftertänksam när det kommer till budskapets 

motiv och mening eftersom personer tolkar situationer och budskap olika (Barrett, 2006).  

 

Författarna Gerard och Teurfs (1997) lyfter fram ledares lyhördhet som en kritisk egenskap 

för att skapa gemenskap och trygghet för de anställda. Genom att vara en god lyssnare kan vid 

dialog eventuella antaganden hos mottagaren upptäckas i tid och missförstånd undvikas. 

Eftersom dialog är tvåsidig möjliggör det även lärande genom att ge nya perspektiv. Argenti 

(1998) uppmuntrar till chefers lyhördhet även om hans huvudargument snarare handlar om att 

visa respekt för de anställda. Via lyhördhet och dialog demonstrerar ledare jämlikhet och 

respekt. Dessutom framhåller han att den goda relationen är värdefull även i dåliga tider.  

 

3.3.2 Tänkbara reaktioner på kommunikation vid förändring 

 

För att skapa trygghet hävdar Proctor och Doukakis (2003) att det är väsentligt att alla 

anställda visar ett intresse för kollegors välmående och att organisationens medlemmar visar 

förståelse för andras intentioner och motiv. Detta skapar trygghet, lojalitet, gemenskap och 

engagemang gentemot varandra och företaget. Proctor och Doukakis (2003) uppmanar också 

organisationer till att frambringa en öppen och trovärdig dialog bland personalen. 

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att de anställda ska känna sig trygga och medvetna 

om vad som pågår i organisationen. Information hjälper företag att undvika att felaktig 

information sprids och det i sig genererar en tryggare arbetsmiljö. Enligt Wright (1995) bör 

organisationer lägga lika mycket tid och kraft internt på de anställda som gentemot kunder 

och andra externa intressegrupper eftersom anställda i en trygg miljö vet vad som förväntas av 

dem och då kan prestera enligt önskemål (Michlitsch, 2000). 

 

Enligt Proctor och Doukakis (2003) är kommunikation ett centralt element i den anställdes 

utveckling och utan kommunikation uppstår lätt tvetydigheter vilket kan resultera i att både 

personen ifråga och organisationen riskerar att bli ineffektiva. För att den anställde ska kunna 
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prestera är det viktigt att denne vet vilka förväntningar som finns och utan rätt information är 

det omöjligt för den berörda att veta detta. Michlitsch (2000) hävdar att med hjälp av till 

exempel ett bra informationsflöde och feedback kan organisationer få högpresterande 

personal. Dock är kommunikation inte enbart vitalt för den enskildes prestation, det handlar 

även om att företaget måste ha en väl fungerande kommunikation för att se sambandet mellan 

vad som sägs och vad som görs (Kitchen & Daly, 2002). Genom att kommunicera både 

positiva och negativa effekter av arbete kan den anställda få en god förståelse för sina 

arbetsuppgifter och kan därefter ta ansvar. Företag kan på så vis också undvika en ”vi och 

dem”-situation bland de anställda och minimera konflikter. ”Vi och dem”-problemet uppstår 

däremot inte bara på grund av en icke välfungerande kommunikationskultur utan också på 

grund av avsaknaden av gemenskap bland organisationens medlemmar (Michlitsch, 2000).   

 

Att skapa delad förståelse bland de anställda i ett företag är inte alltid lätt. Däremot är det 

väsentligt för att organisationen ska vara välmående (Ford & Ford, 1995, s. 557; Michlitsch, 

2000). Genom att emotionellt engagera de anställda skapar företaget inte bara en förståelse för 

sina medarbetare utan det underlättar även för förändring och får den anställda att troget 

arbeta i rätt riktning (Garvin & Roberto, 2005). Likväl blir effekten av en engagerad ledning 

som interagerar med de anställda att motivationen höjs och således ökar organisationens 

effektivitet (Argenti, 1998). Företaget bör vara noga med att delegera olika ansvarsområden 

vilket enligt Proctor och Doukakis (2003) skapar motivation och engagemang. På så sätt får 

de anställda en klarare uppfattning om organisationens situation vilket i sin tur även det kan 

generera en viss trygghet (Kitchen & Daly, 2002; Michlitsch, 2000).  

 

3.4 Teoretisk utgångspunkt i korthet 
 

Vårt arbete utgår från Step-by-Step modellens sjätte steg (Kirkpatricks, 2001) där vi tolkar 

kommunikation som ett medium för budskap. Eftersom kommunikation ökar när 

organisationer utsätts för turbulens, exempelvis ett ägarbyte, är internkommunikationen viktig 

för förändringens resultat (Barrett, 2006; Beaver, 2000). Kommunikation kan vara verbal 

såväl som ickeverbal och enligt Ober (2009, s. 5-11) är kommunikation uppbyggd av olika 

komponenter; stimuli, filter, meddelande, medium och destination som ständigt utsätts för 

störningar. För att undvika dessa störningar hävdar bland andra Daly et al (2003) att 

kommunikationen måste vara tydlig, konkret och koncis. Det är dock ett ömsesidigt ansvar 

hos sändaren och budskapsmottagare att meddelandet uppfattas korrekt. Med tydlig 

kommunikation menar bland andra Klein (1996) att tvetydigheter och missförstånd inom 



Från dynamiskt kaos till gemenskap 

30 
 

organisationer minskar vilket resulterar i minskat motstånd till förändring. De Ridder (2003) 

tillägger att företag kan använda sig av en kommunikationskultur för att aktivera de berörda 

av förändringen samtidigt som kulturen skapar en företagsanda och gruppidentitet inom 

organisationen. Argenti (1998) hävdar att företag bör använda formella och informella kanaler 

i sin internkommunikation och Isaacs (1993) stärker detta resonemang och lyfter fram dialog 

som ett av de viktigaste medium för kommunikation. Barrett (2006) framhåller att för att vara 

en effektiv chef krävs en effektiv kommunikation. Lewis (2000) tillägger att en effektiv chef 

behöver ha en så kallad emotionell intelligens för att kunna vara effektiv i sin kommunikation 

eftersom emotionell intelligens handlar om hur man utrycker sig själv och tolkar andra. 

Kitchen och Daly (2002) menar att ledare måste ha god kännedom om sina anställda. Denna 

kännedom kan skapas via lyhördhet och närvaro vilket enligt Gerard och Teurfs (1997) 

genererar en ökad gemenskap och trygghet i företaget. Trygghet är något som är vitalt för att 

anställdas välmående och prestation (Michlitsch, 2000; Proctor & Doukakis, 2003). 

Anställdas trygghet påverkas också av en chefs tydliga ledarskap vilket är centralt för en 

lyckad interkommunikation vid förändring (Lewis, 2000). 
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4. Design AB och dess internkommunikation 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt fallföretag och hur respondenterna uppfattar 

företaget idag och deras förväntningar på bolagets kommunikation i framtiden. Denna del i 

arbetet är främst uppbyggd på material vi samlat in genom intervjuer och rubrikerna 

representerar teman från respondenternas svar. 

 

4.1 Företaget Design AB och dess historia 

 

Design AB har designat och tillverkat unika och handgjorda produkter sedan slutet av 1800- 

talet. Företagets egen fabrik och huvudkontor ligger sedan starten i västra Sverige, där all 

tillverkning fortfarande sker. På senare tid har Design AB blivit en världsledande designer 

och bland deras kunder finns allt ifrån butikskedjor till hotell, kontor, restauranger, 

regeringsbyggnader, myndigheter och privatpersoner i över 30 länder. Enligt en anställd är del 

av hemligheten bakom deras framgång att de äger sin egen produktion och därmed har 

kontroll över hela tillverkningsprocessen. En annan är deras konsekventa satsning på design 

och produktutveckling. Företaget arbetar aktivt med att ansvara för miljön, de vill inte bara 

bidra till en vacker och hållbar natur utan också skapa en hälsosam arbetsplats. 

 

Design AB:s representanter understryker gärna att produkterna bygger på en svensk 

hantverkstradition som varsamt och medvetet utvecklats och moderniserats. De framhåller 

också att trots den fantastiska utveckling som företaget genomgått är Design AB på många 

sätt lika personligt och genuint som när bolaget grundades. De anställda ser sig själva 

fortfarande som en grupp engagerade medarbetare som håller en hög kvalitet på sitt arbete. På 

företagets hemsida går det att läsa att lusten att experimentera och förnya traditioner på 

Design AB kommer från de lojala, engagerade anställda och att den över hundraåriga 

erfarenheten ger dem de rätta förutsättningarna att hitta de effekter och kvaliteter som 

eftersöks. En annan fördel som beskrivs på deras hemsida är att ”designstudion och 

produktutvecklingen ligger i direkt anslutning till fabriken så att alla idéer kan testas direkt”. 

 

Design AB har ett välrenommerat varumärke som just utmärker god design och är känt bland 

många. För närvarande har de drygt hundra anställda var av många har arbetat på fabriken i 

upp till 30 år. Företaget har satsat på export och finns idag globalt med Sverige som 

huvudmarknad följt av USA och Europa. Bolaget har haft ett antal ägare under dess 
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verksamma tid men gick trots sitt goda rykte i konkurs under 1990-talet.  Design AB räddades 

av en grupp investerare som genom utveckling av produktsortimentet samt nedskärning bland 

personalen åter lyckades göra företaget lönsamt. År 2010 fick de återigen nya ägare när det 

blev uppköpta av ett investmentbolag. Under en övergångsperiod tillsattes en verkställande 

direktör och idag finns det en fast VD på plats som har påbörjat sitt uppdrag att få med sig de 

anställda i det kommande arbetet. Den nya ägaren arbetar aktivt med portföljbolaget och har 

som målsättning att genom att effektivisera och utveckla Design AB skapa värde för samtliga 

intressenter. För de anställda som vi har intervjuat har detta inneburit och kommer att 

innebära stora förändringar vilka förstås har en direkt påverkan på deras arbete och funktion i 

företaget. 

 

4.2 Kommunikation – från dynamiskt kaos till struktur 

 

Design AB har, som många av de anställda berättat, gått från att vara ett litet dynamiskt 

företag med unika produkter till ett stort, mer produktionsinriktat bolag, med större 

beställningar av samma vara. Efter ägarbytet och sedan den nytillträdde VD:n kom på plats 

har kraven på mer information och bättre kommunikation ökat från de anställda. I dag saknar 

företaget en tydlig kommunikationskultur och struktur vilket avspeglas i respondenternas svar 

när de berättar att det enbart har ett möte i månaden då alla samlas på golvet i fabriken samt 

att information sprids genom informationsblad som läggs i lunchrummen eller skickas via e-

mail. Företaget hade för något år sedan även en internbulletin men den har av okänd 

anledning upphört enligt en av de intervjuade. Design AB har också anslagstavlor där viktig 

information sätts upp men det görs inga kontroller på att informationen når ut till de anställda. 

En av respondenterna hävdar att Design AB har extremt dåliga informations- och 

kommunikationskanaler. Däremot berättar respondenterna att varje enskild avdelning har 

skapat sitt egna sätt att rapportera, informera och utvärdera för att få allt att fungera. Vissa 

avdelningar har möten en gång i veckan medan andra har avstämningar mer frekvent. En 

avdelning har till och med tagit det så lång att det har startat ett litet internt projekt där de 

utvärderar hur de kan förbättra kommunikationen, dock enbart på sin avdelning. 

 

På grund av Design AB:s tillväxt har det tidigare centraliserade styrsättet övergått till en mer 

decentraliserad styrning vilket både har mottagits positivt och negativt. Många av 

respondenterna uppskattar att de får ta mer ansvar och på så sätt känna delaktighet samtidigt 

som nya problem och svårigheter dyker upp på grund av de nya befattningarna. En respondent 
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hävdar att om företaget ska få kommunikationen att fungera krävs det att man skapar ett 

strukturerat informationsflöde med rapportering och utvärdering. Ett fungerande 

informationssystem ökar även känslan av delaktighet, trygghet och förståelse för vad som 

pågår i organisationen, menar en annan respondent. 

 

”En fungerande interkommunikation skapar förståelse för vad som 

pågår i hela organisationen och inte enbart på varje enskild avdelning 

och på så sätt kan vi skapa en helhetsbild och känsla av gemenskap.” 

      

Mattias 

 

De anställda på Design AB har enligt de intervjuade svårt att få ta del av information eftersom 

det krävs olika mötesforum beroende på var i företaget du jobbar. Viss personal använder sig 

till exempel inte av datorer under sitt arbete vilket kan resultera i att information som skickas 

via e-mail inte når dem. Respondenterna vittnar även om att det är svårt att veta vem 

informationen kommer ifrån och att beslut som tagits verkligen gäller. 

 

Trots att respondenterna känner en avsaknad av ett fungerande kommunikations- och 

informationssystem har de en väldigt positiv inställning till framtiden och menar att ägarbytet 

såväl som de nya befattningarna ger dem möjligheten att vara med och utveckla Design AB 

till något bättre. Önskemål på förändringar av kommunikationen härnäst är att skapa en bättre 

dialog mellan avdelningar och de anställda. De intervjuade vill även att chefen ska ha en 

högre närvaro ute i företaget och fabriken. Respondenterna vill också att företaget ser över 

möjligheterna att skapa fler gemensamma utrymmen för att förbättra sammanhållningen och 

den informella kommunikationen, speciellt som företaget växer. 

 

Vi har med hjälp av respondenterna gjort en illustration av organisationsstrukturen där 

företagets kommunikationskanaler med ett vertikalt rörliknande informationsflöde visas, bild 

4. Hur de intervjuade egentligen vill att kommunikationen och informationsflödet ska se ut 

illustreras i bild 5.  
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4.3 Internkommunikationens betydelse 
 

Design AB har växt kraftigt under de senaste åren och saknar idag en struktur för 

kommunikation som passar den nya storleken. När vi bestämde tid för intervju med en säljare 

sa hon direkt att hon tyckte internkommunikation på Design AB kunde förbättras. Liknande 

reaktioner kom från övriga respondenter. Detta tydliggjordes för oss när växeln på 

huvudkontoret inte hade numret till sina säljare eller butiker. När vi intervjuade Rebecca 

berättade hon hur de på hennes avdelning arbetar med kommunikation i syfte att förbättra 

situationen. Hon menar att bolaget riskerar att gå under om avsaknaden av kommunikation 

fortsätter. Under intervjun kom det också fram att förbättringsaktiviteterna inte berör övriga 

delar i företaget och att Rebecca anser att hennes avdelning idag är bättre än övriga på 

kommunikation. När vi sedan talar med Lars ger även han intryck av att de också har en 

fungerande kommunikation på hans avdelning. För att ytterligare förbättra kommunikationen 

anser Rebecca att det skulle vara bra att utbilda arbetsledare i kommunikation. 

”Vi är extremt dåliga med informations- och kommunikationskanaler 

på Design AB. Det är ju det vi håller på att skapa, ett 

informationsflöde, men detta gäller ju bara min avdelning. Design AB 

i sig är ju tyvärr ännu sämre på information.” 

Rebecca 

Enligt Erika är det inte konstigt att saker och ting fungerar annorlunda på företaget idag 

jämfört med tidigare eftersom de har haft en så stark tillväxt i flera år. Lars beskriver den 

tidigare situationen som att alla gjorde allt, exportchef var inköpschef, samtidigt som denna 

arbetade på golvet i fabriken osv. Han hävdar att när företaget växte och det kom in nytt folk 

ledde det till att kommunikation halkade efter. Tillväxten är fullt naturlig men Lars 

understryker det inte finns någon nytta med att alla anställda vet allt. Simon är på samma spår, 

Bild 4.               Bild 5. 
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han menar att det är upp till var och en att ta reda på det som man behöver veta för att lösa sin 

uppgift. Enligt respondenterna kan en anledning till den bristande internkommunikationen 

vara att det är svårt att överge gamla mönster.  

”Man brukar ju säga att ett dynamiskt företag skapas utav kaos och 

det har det ju varit här och vi har fått ett växande dynamiskt företag 

men nu har vi kommit till den nivån att vi inte kan vara kaosaktiga 

längre. För varje lite problem blir så stort pengamässigt.”  

Rebecca 

Det finns idag flera olika kommunikationskanaler på Design AB. Enligt Lars är en av dessa 

en interntidning som skickas ut från ledningsgruppen några gånger per år. Hur ofta den ges ut 

är inte helt klart för Lars som ger ett vagt svar. När vi sedan frågade Simon om han kände till 

den svarade han att de anställda tidigare fick den så kallade Bulletinen men att den plötsligt 

slutade att komma. Ingen av de övriga respondenterna nämnde Bulletinen när vi frågade om 

interna kommunikationsmedium.  

”[…] och sen har vi internbulletinen som går ut, kanske inte varje 

månad precis men kanske varannan månad eller kvartalsvis…” 

Lars 

Andra kommunikationskanaler är PM och anslagstavlor. För att sprida information mellan 

avdelningarna sätter marknadsavdelningen upp foton och information så att de som inte 

dagligen sitter framför en dator ska kunna hålla sig uppdaterade. Lars menar att man kan tro 

att de anställda som tillbringar större delen av sin dag framför datorn är de som är bäst 

uppdaterade. Men enligt honom är det tvärtom när det handlar om att ta till sig informationen. 

De anställda som tillbringar mycket tid framför datorn är alltså sämre uppdaterade än de ute i 

fabriken.  

”[…] det finns anslagstavlor vid produktionen precis vid deras 

stämpelklocka så allt som skickas på mail sätts också upp på 

anslagstavlorna.”  

Lars 

Detta menar Lars beror på att de fokuserar på att göra information synlig för de som arbetar 

på golvet. Erika menar dock att de inte har tid att läsa och ta in information under arbetstid. 

Hon skulle gärna se att anställda på arbetstid kan få tid till att ta in ny information. Mattias är 

på samma linje när han tar upp att bredden på de anställda kräver större variation på 

kommunikationskanaler, intranät, pm och liknande för att nå ut till hela företaget.  
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4.3.1 Gemenskap och helhet i organisationen 

 

Respondenterna som sitter i ledningsgruppen vittnar om sin betydelse i att skapa en 

gemenskap och helhet mellan de olika avdelningarna. Under ledningsgruppsmöten får de 

information angående hur det går för de andra avdelningarna och vad de jobbar med för 

tillfället. De vi har intervjuat som inte sitter i ledningsgruppen tycker också det är ledningens 

ansvar att synkronisera avdelningarna.  

”Ledningsgruppen är den som håller samman företaget, det är där de 

olika avdelningarna möts.” 

Mattias 

Lars vittnar om en stor skillnad på ledningsgruppsmötena idag jämfört med innan ägarbytet. 

Rör-tänket som tidigare präglade företaget är på väg att luckras upp. Det som enligt Lars var 

det första steget mot helhet var den nya VD:ns initiativ att ställa ledande frågor till övriga i 

ledningsgruppen. En fråga kunde vara huruvida en avdelning kunde uppnå de nya målen som 

är satta till 2014 utan hjälp av övriga avdelningar. Enligt Lars fick en sådan enkel fråga alla 

att förstå att de måste jobba tillsammans för att nå sina mål. Han var häpen över att detta inte 

skett tidigare. Mattias som också sitter i ledningsgruppen menar dock att det är alldeles för 

tidigt att avgöra huruvida något hänt sedan ägarbytet när det kommer till samarbetet mellan 

avdelningarna på Design AB. En respondent menar också att alla avdelningar har arbetat fram 

olika system för att lösa sina uppdrag eftersom deras tidigare chef inte var närvarande vilket 

kan ha bidragit till att segregera de olika avdelningarna ytterligare.  

”Jag kan säga att vi började med det igår att skapa helhet. Tidigare 

har jag känt att det har varit ganska mycket det här rör-tänket även i 

ledningsgruppen.” 

Lars 

Erika menar att för att nå gemenskap krävs en helhetssyn och en förståelse och uppskattning 

av varandras arbete. Alla delar av företaget hänger ihop och spelar en lika viktig roll i strävan 

efter att nå bra resultat. Många av de intervjuade nämnde att en gemensam vision, vilket de nu 

har fått, är av stor betydelse. Lars menar att en ledare som kan kommunicera en vision, bryta 

ned den i små bitar, och göra den förstålig för samtliga anställda kommer ha goda chanser att 

skapa en gemenskap och helhetsbild i företaget vilket gynnar dem både på kort- och lång sikt. 

Vid ett ägarbyte måste visionen kommuniceras i ett tidigt skede så att alla förstår vart 
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företaget är på väg. Rebecca resonerade att utan gemensamma mål skapas ingen gemenskap 

och att en tydlig vision uttryckt och förmedlad på olika sätt gynnar samtliga anställda.  

”Jag tycker det är viktigt att man får ledord att som man kan jobba 

mot framöver.” 

Rebecca 

Respondenterna berättar att det pågår en föryngring men det är fortfarande många av de 

anställda som har arbetat på företaget i över tjugo år. Föryngringen är något som uppfattas 

som positivt bland de anställda vi har intervjuat. Mattias menar att de nyanställda ger nya 

perspektiv och att de med fräscha ögon kan se felaktigheter och därför effektivisera processer. 

Rebecca menar dock att de som har varit på företaget länge kan vara de som är svårast att få 

med vid förändringar. Därför gäller det, enligt Lars, att anpassa kommunikationen så att den 

berör alla och att samtliga på så sätt känner sig delaktiga samtidigt som det kommer företaget 

till gagn. 

”Det handlar ju inte bara om att få ut budskapet utan man måste ju få 

med sig alla och sen driva det framåt. Så det är väl kanske där då den 

nya världen kommer in och möter den gamla. 

Lars 

 

I och med att Design AB har genomgått en tillväxtperiod menar flera av respondenterna att 

det är viktigt att en chef bidrar till att de anställda inte förlorar känslan av gemenskap på 

arbetsplatsen. Josefin använder sportmetaforer för att beskriva hur man skapar team med stark 

gemenskap. I de fallen är inte helheten det viktiga utan hur de anställda fungerar i grupp. Det 

gäller att stödja och hjälpa varandra samtidigt som Josefin understryker att om en arbetsgrupp 

jobbar tight så kan de inspirera och stötta varandra. Josefin utgår från tidigare erfarenheter då 

hon hade personalansvar och anser att en ledare bör föra med sig samma idéer och metoder 

som den använder i liten grupp också i större sammanhang. Hon använde sig av olika verktyg 

för att skapa gemenskap i gruppen och understryker att även om företaget växer och förändras 

är det är viktigt att personalen känner gemenskap och delaktighet. Verktyg är exempelvis 

analyser och rapporter som uppmuntrar anställda till att kommunicera och vara delaktiga. 

”Det spelar ingen roll om det är ett litet basketlag på fem eller ett 

stort fotbollslag med elva eller tjugotvå, jag applicerade den känslan i 

min tappning.” 

Josefin 
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För att bibehålla delaktigheten och gemenskapen kan företaget använda sig av olika verktyg. 

Ett verktyg som har använts på två avdelningar efter ägarbytet är SWOT-analyser; en metod 

för att analyser företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Alla deltagare fick sitta ner 

och fundera på sin roll, sin framtid och på vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre 

bra i organisationen. Respondenterna anser att SWOT-analysen var givande eftersom alla känt 

ett behov av att se var i företaget de befinner sig och hur framtiden kan komma att se ut.  

Syftet med SWOT-analyserna var enligt avdelningscheferna att åskådliggöra vad som kan 

förbättras. Lars, likt andra, uppskattar att mål och framtid har börjat diskuteras utanför 

ledningsmöten, men konstaterar också att det är nytt för organisationen. Erika anser att det 

som är avgörande för att detta verkligen skall ge positiv effekt är att det sker en ordentlig 

uppföljning av vad de anställda har kommit fram till. Erika är orolig för att det endast var ett 

spel för gallerierna. Josefin understryker också vikten av att alla ska få komma till tals och få 

sin röst hörd. Enligt henne är känslan av delaktighet avgörande för en god gemenskap.  

”[…] nu sista året har det varit SWOT-möte och tagit upp väldigt 

mycket punkter så det verkar som det ligger i allas intressen att vi ska 

utveckla det här. Så jag hoppas det går igenom så att det följs upp 

annars händer det ingenting.” 

Erika 

Värderingar inom företaget och hos chefer är något som både Rebecca och Josefin går in på 

och som de anser bör kommuniceras. Josefin menar att en chef kommunicerar värderingar 

genom sitt sätt att arbeta. Hon anser att lika viktigt som det är med sunda värderingar, lika illa 

är det med dåliga. Josefin kommer in på detta när hon talar om de anställda som lagspelare i 

sportsammanhang. Hon menar att värderingar är grunden för att lyckas sätta ihop team som 

presterar bra och går i mål gemensamt. Det är då inte bara värderingar som folk har fått med 

sig från hemmet utan en förståelse för vad Design AB står för och företagets värderingar.  

 

När vi under intervjuerna frågade de anställda vad namnet Design AB betyder för dem så är 

tradition det första som kommer upp. Andra vanligt förekommande ord är kvalitet, flexibilitet 

och varaktighet. Dessa ord verkar vara väl inpräntade hos de anställda. Respondenterna anser 

sig tillverka en produkt som har en lång levnadstid och som är bättre än konkurrenternas. 

Rebecca är på samma spår men ifrågasätter sedan vilka värden det är som alla talar om 

egentligen. Hon börjar bryta ned de olika huvudorden och kommer fram till att det är 

plattityder. Rebecca menar att de värden som nämnts har kommunicerats väl men är relativt 

ytliga och att ingen har gått på djupet för att faktiskt förstå vad som stödjer dessa värden. Hon 
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efterfrågar en specifikation på vad hög kvalitet innebär, vad flexibilitet innebär och så vidare. 

Rebecca anser att det kan finnas en fara i att inte diskutera värden och värderingar på djupet 

eftersom anställda, och framförallt medlemmar av ledningsgruppen, blir för bekväma och då 

riskerar att urvattna dessa kärnvärden.  

”Alla säger att kunden är i centrum, okej fine, kunden är i centrum. 

Vad har vi då runt omkring som stödjer just den vad har vi för paket 

som stödjer den, som gör att vi alltid har fokus på det? Nej det saknar 

vi. Sådana saker måste jag diskutera fram. På det viset möjliggör det 

mycket lättare kommunikation för alla våra värderingar.” 

Rebecca 

Något som kom upp under flera intervjuer är avsaknaden av gemensamma lunch- och 

samlingsrum. Det finns fyra lunchrum på fabriken och de olika avdelningarna och 

arbetsgrupperna sitter åtskilt. I lunchrummen läggs det ibland informationsblad som då endast 

kan diskuteras på olika håll inom avdelningen. Nyheter eller andra händelser som sker 

kommer då bara en begränsad del av olika avdelningar till känna vilket möjligen stärker 

respektive grupp men inte främjar gemenskapen i hela företaget. Lars gör en liknelse med 

kontorslandskap där anställda sitter nära andra människor som de kanske inte har att göra med 

direkt i jobbet men ändå kan snappa upp nyheter som i annat fall inte hade nått dem. Han 

anser att detta är en möjlighet som går förlorad på Design AB. Erika tar också upp att 

gemenskapen i företaget riskerar att ta skada om de olika avdelningarna har olika mycket 

kännedom om saker som faktiskt rör hela företaget.  

”Det är ju samma fördel som när man sitter i ett kontorslandskap att 

man snappar upp det där som händer även fast man inte är särskilt 

involverad själv.” 

Lars 

 

4.3.2 Ledares kommunikationsegenskaper 

 

En gemensam nämnare för våra respondenter är behovet av en ledare som har en humanistisk 

sida och är synlig för de anställda. Även lyhördheten uppmärksammas då dialogen är av stor 

betydelse för hur de uppfattar en bra ledare. En ledare som lyssnar, visar intresse och 

dessutom ger ett trevligt och kunnigt intryck anses av flera vara lämpad för att kommunicera 

förändring.  
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”Viktigt med humanistisk begåvning, man måste kunna läsa 

människor.” 

Josefin 

En av de intervjuade håller visserligen med om att den humanistiska sidan är betydelsefull 

men uppskattar trots det en ledare som kommunicerar rakt och tydligt vad han/hon tycker om 

saker och ting. Behovet av tydligheten i kommunikationen finns kvar, men den humanistiska 

sidan är inte lika viktig. Erika menar att en ledare måste ha kompetens inom företagets alla 

delar och samtidigt respektera den anställdes kunskaper. Ledaren måste också ha en klar och 

tydlig vilja och stå på sig vid fattade beslut. Erika vill dessutom ha en chef som inte 

”sprätter” runt och pratar som att han vet allt. Josefin kan inte heller förstå hur chefer förr 

satt på höga hästar och tar upp ett lyckat exempel där hon själv var chef men samtidigt kompis 

med sina kollegor.  

”Ledare […] ska ha mycket kunskap inom området som denne är 

ansvarig över. Man behöver inte vara kompisar men dialogen ska 

vara på den nivån. Man ska inte vara rädd att trampa någon på 

tårna.” 

Erika 

Kunskapen är viktig för Rebecca även om hon till skillnad från Erika menar att en chef 

behöver kunna ta tillbaka redan fattade beslut. Josefins citat visar på att förtroende är A och O 

för en ledare oavsett om det gäller små eller stora förändringar. Några av respondenterna ger 

en lite motsägelsefull bild av hur en ledare skall vara och kommunicera. Simon menar att det 

inte är konstigt eftersom den perfekte ledaren bör ha många talanger för att vara perfekt.  

”Ledare ska kunna fatta beslut, vara tydlig och klar. Viktigt som 

ledare att inte ta målen från de anställda, och våga ta ombeslut på 

redan fattade beslut om de är fel.” 

Rebecca 

”Men bygger du på ett stabilt ledarskap som grundar sig på kunskap 

vilja och ser människor så kan du säga obekväma saker eller fatta 

beslut som går mot gruppen ändå.” 

Josefin 

Chefens närvaro hos de anställda är också av stor vikt. Josefin ger ett exempel på en tidigare 

ägare av Design AB som för cirka 20 år sedan hade rutinen att varje gång han kom på besök i 

fabriken tog ett varv och hälsade och småpratade med de anställda. Detta gjorde att de kände 

sig uppmärksammade och betydelsefulla. Dessutom gav det vad som uppfattades som ett 
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lugnande besked att ägaren brydde sig om företaget. Det exemplet visar inte bara på det som 

kan tyckas uppenbart, att det är bra med en chef som finns på plats. Utan det visar också på att 

respondenterna, oavsett om de har arbetat på företaget i 25 år eller 1.5 år inte är bortskämda 

med en VD som faktiskt visar sig dagligen. Aktiv närvaro anser flera vara lika viktigt som 

tydlig kommunikation. 

”Det var inte en person i periferin med massa pengar som han skulle 

förvalta i Design AB utan han var genuint intresserad av vad som 

hände på golvet. Så om man har en ledning som har varit placerad i 

mitten av hjärtat så funkar alla saker mycket bättre om den eller dom 

personerna är duktiga på det.”’ 

Josefin 

Mattias ser likt Josefin också ett behov av en närvarande ledare, men av andra anledningar. I 

citatet nedan beskriver han hur en ledare skall hjälpa den anställde att prestera bättre. 

Dialogen skall inte bara handla om eventuella förändringar utan också om hur jobbet kan bli 

gjort på ett bättre sätt. Som tidigare nämnts är det viktigt för samtliga respondenter att ha en 

närvarande ledare. De mellanchefer vi intervjuade anser sig ha har presterat bra ändå, tack 

vare stolthet, tradition och brist på andra alternativ. Däremot ser Mattias en tydlig potential 

för förbättring då han redan från första dagen med den nya chefen fick uppföljnings- och 

rapporteringskrav. De säljare vi intervjuade ger dock intryck av att vara mer självgående. En 

säljare menar att hon är sina egen chef, skapar sina egna kundrelationer och jobbar över hela 

landet och är därför inte i behov av en tydlig ledare.  

”Chefer måste kunna agera bollplank, kunna testa den anställda och 

pusha dem framåt. Man kan förklara det som någon form av 

sparringpartner.” 

     Mattias 

 

När vi talar om ledarskap är det flera av de intervjuade som jämför chefen med ett bollplank. 

Någon som man kan diskutera med, få tips och idéer av och som samtidigt driver en framåt. 

Josefin håller med om det men är tydlig med att hon gärna skulle se möjligheter till ett 

mentorskap. På det sättet menar hon att värderingar och kunskap skulle kunna föras vidare. 

Dessutom så understryker hon att det är utvecklande för båda parter i en sådan relation. 

Josefin skulle gärna själv vara mentor eftersom hon har arbetat på Design AB under en längre 

tid och har erfarenhet från olika avdelningar. Precis som andra vi har intervjuat saknar hon 

från företagets sida ett tydligt sätt att kommunicera värderingar och kunskap. Eftersom det 
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inte finns ett officiellt mentorsprogram så försöker hon dock stödja medarbetare genom att 

agera bollplank och vara en informell mentor. 

”Så att just det här mentorskapet tror jag är viktigt i 

ledarsammanhang. Jag tror det är viktigt i alla nivåer för man 

behöver alltid ha någon att bolla med och lära sig utav. För man blir 

ju aldrig fullärd egentligen. ” 

Josefin 

Enligt Josefin är anledningen till den bristande kommunikationen att bolaget under flera år har 

varit toppstyrt. Josefin saknar en tydlig kommunikation som genomsyrar organisationen. 

Även Erika är inne på samma spår och menar att ingen har lyssnat på de anställda på golvet 

under de senaste åren. Däremot framhåller hon att det har ändrats under det senaste halvåret 

och att allt plötsligt ska delegeras och att alla ska ta ansvar. På frågan vad hon tycker om det 

svarar hon att det är vad de har efterfrågat i alla år. Erika berättar att det tidigare var mycket 

frihet under ansvar men att det försvunnit för att nu komma tillbaka igen. Hon anser att det 

inger en känsla av tillit från ledningen, att ledningen litar på deras kunskap. Anledningen till 

förändringen tror Josefin beror på att det är svårt att sitta i Stockholm och kommunicera rätt 

saker på rätt sätt i fabriken. Vikten av en ledningsgrupp som är på plats tas än en gång upp 

och Josefin anser att tydligare kommunikation skulle vara en av fördelarna med detta.  

”[…] men ett litet slitet ord, toppstyrt. Kanske, det finns ju givetvis 

variationer med detta men jag har upplevt att det inte har varit så 

mycket kommunikation på ett bra sätt som har syrat ner i 

organisationen och de olika specialiteterna och de olika 

avdelningarna.” 

Josefin 

 

4.3.3 Hopp om framtiden 

 

Samtliga vi har intervjuat ger intryck av att vara motiverade till att utföra ett bra arbete. Det 

märks på respondenterna att det finns en tydlig tro på företaget och den nya ägaren. Ägarbytet 

låg rätt i tiden och det verkar ha motiverat flera av de intervjuade. En av respondenterna 

hävdar att det alltid är positivt med lite ”nytt blod”. Respondenterna ger intryck av att ha varit 

motiverade även tidigare men Lars pekar på att företaget har varit relativt orörligt innan 

ägarbytet och därför kan den nya ägaren ses som en frisk fläkt. Bland andra Simon pratar 

gärna och mycket om produkterna Design AB tillverkar, vilka de har sålt till och vilken 

kvalitet det faktiskt är på produkterna. Det glädjer respondenterna att den nya ägaren tror på 
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produkten precis som de gör och Simon menar att det intryck han har fått av den nya ägaren 

ger goda förhoppningar om framtiden.   

”[…] och jag kan bara se en fördel med det hela. För då kom ett 

riskkapitalbolag som tror på företaget dessutom. Man lägger ju inte in 

pengar i ett bolag om man inte tror på produkten. Och då såg man ju 

självklart att det här kan bli mycket, mycket bättre.” 

Simon 

”Jag ser jättestora fördelar att vi får någon som kommer utifrån med 

lite fräscha ögon för vi har ju drivits av samma personer sedan 1995 

som de har gjort sin resa. Och det har varit en fantastisk resa i sig.” 

Lars 

Produkterna från Design AB är ett hantverk med konstnärer delaktiga i designen och det ofta 

vackra resultatet bidrar till att motivera de anställda. Josefin uttrycker flera gånger under 

intervjun en stolthet över att vara en byggsten i organisationen. I egenskap av att ha varit 

anställd i många år och dessutom komma från trakten verkar det som att hon känner extra för 

företaget och dess historia. Erika tar på samma sätt som Josefin upp de olika kända 

konstnärerna som de har samarbetat med under åren. Båda delar gärna med sig med namn på 

konstnärer och hur uppskattade produkterna är av kunder runt om i världen. På grund av en 

arbetsskada var en av de anställda tvungen att sluta på Design AB. Maskinerna 

moderniserades dock efter ett par år och han fick möjligheten att komma tillbaka vilket han 

efter att ha prövat andra yrken är nöjd med.  

”Man känner sig ganska stolt över det här företaget och kunna vara 

en byggsten i det. Det tror jag är en ganska viktig känsla. Det är 

många som känner det”. 

Daniel 

Engagemang och intresse visar sig också i att Josefin har gått på högskolan kvällstid för att 

lära sig mer om design och andra områden som är lämpliga för hennes position på Design AB. 

Däremot menar Josefin att det är svårt att få stöd av företaget om man vill vidareutbilda sig. 

Alla sidoaktiviteter bygger på ett eget engagemang och en vilja att utvecklas. Den kunskapen 

kommer dock företaget till gagn varför Josefin tycker det är tråkigt att det inte ges mer stöd. 

Däremot berättar Lars att deras avdelning under fjolåret var på konferens där det samtidigt 

gjordes ett studiebesök på en närliggande fabrik med liknande historia som Design AB:s. 

Säljare och de som jobbar mot marknad får också tillfällen att besöka mässor runt om i 

Europa.  
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”Jag har gått kurser på högskolan i Design Management och andra 

kurser och det är ju på min egen fritid. Så det har inte funnits men 

visst har det funnits vissa nödvändiga kurser för nyblivna 

mellanchefer och sånt.” 

Josefin 

Engagemanget visar sig också i en vilja att förbättra företaget, att göra det mer effektivt. 

Samtliga respondenter pratar i termer om att de vill göra mer, och att det går att göra mer 

vilket Rebecca säger i citatet nedan. Flera gånger under intervjun beskriver hon projekt som 

nyligen har påbörjats eller som hon har tänkt ut för att effektivisera kommunikationen inom 

sin avdelning. Även Erika ser behov av en effektivisering av kommunikationen då hon menar 

att det är självklart att kommunikationen behöver förbättras eftersom företaget växer. Lars 

beskriver också planer och idéer men framförallt en vilja att kommunikationen skall fungera 

väl mellan avdelningarna. Sammantaget kan vi konstatera att motivationen till att utvecklas 

och bli bättre finns i företaget.  

”Jag ser ju bara att vi kan bli bättre på varenda front, bara man kan 

få riktlinjerna så befinner vi oss vid en gräns där vi kommer kunna 

växa och jobba mycket effektivare och snabbare med allting. 95 

procent av det är kommunikation ” 

Rebecca 

En av respondenterna berättar att för att motivera de anställda i produktionen att hålla en 

fortsatt hög klass på produkterna får de gratifikationer om slutvaran håller en viss standard 

och blir klar i tid. Respondenten anser att incitament i sådan form bidrar till ökad 

motivationen för att utföra ett bra jobb. Varje färdig produkt kan kopplas till personen som 

skapat den. Den sammankopplingen mellan produkt och producent anser Erika också 

motiverar de anställda. Då och då sätter marknadsavdelningen upp bilder från utställningar 

och mässor så att de anställda får möjligheten att se resultatet i annan miljö. I samband med 

att företaget har växt har produktionen av enklare produkter ökat. Detta går dock i vågor 

vilket motiverar de anställda i produktionen eftersom variationen mellan enklare och mer 

konstnärliga produkter ger arbetet en mer skiftande karaktär.  

”Vi kan ju mäta om vi gör ett jobb bra och då får vi en bra 

gratifikation, bonus.” 

    Erika 
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4.3.4 Trygghet och engagemang   

 

Begreppet trygghet förklaras av våra respondenter som att de kan gå till sitt arbete utan att 

vara bekymrade över att deras jobb är hotat av interna eller externa faktorer. Även tydliga 

ansvarsområden och feedback tas upp eftersom sådana, enligt de intervjuade, möjliggör större 

fokus på deras arbetsuppgifter vilket leder till att de kan prestera bättre.  

 

Samtliga av de intervjuade vittnar om att interkommunikationen kan bli bättre på företaget. 

Den tidigare avsaknaden av en tydlig chef har gjort att arbetet har grundat sig i tradition och 

stolthet snarare än styrning från VD:n. Intervjuerna visar på en övertygelse om ett skickligt 

hantverk och att ett stort kunnande fungerar som viktiga grundstenar i arbetet. En känsla av 

glädje uttrycks när Design AB:s produkter kommer på tal. Några respondenter anser sig 

dessutom ha en spetskompetens som gör dem unika och de känner sig därmed trygga eftersom 

de blir ”oumbärliga” för företaget. Simon anser att personer som besitter unik kunskap 

skyddar den eftersom det är en uppenbar fördel att vara ensam om den. Simons tankar 

gällande hur Design AB skall bevara kunskapen i företaget känns befogad. Erika, som själv 

anser sig ha unik kunskap vittnar om att det inte finns tid eller incitament att föra den vidare.  

”Alla som har en specifik kunskap känner ju trygghet då de har 

spetskompetens, frågan är snarare hur företaget ska bevarar den då 

de anställda skyddar den.” 

Simon 

Även Rebecca ger en bild av att viss kunskap inte förs vidare utan endast finns hos de 

anställda som började jobba för Design AB innan produktion av ”enklare” produkter blev 

vanligare. Enligt respondenter verkar större orders i sig ge trygghet eftersom det innebär mer 

övertid för arbetarna. Under intervjuerna uppmärksammade vi att det finns farhågor att det 

klassiska hantverket på Design AB ska urvattnas. Detta är ett problem som tas upp av flera 

respondenter, att den kunskap som finns inte ges möjligheten att föra den vidare.  

”När man kommer till den insikten att sätta våra 8 mest kunniga 

arbetare på en minibuss för att titta på en ny robot och den kör av 

vägen så skulle hela deras avdelning få stänga igen. För det är 

kunskapen som sitter i dess personers huvud, armar och rygg som 

skapar.” 

Rebecca 
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Organisationen har utan tydlig struktur och befattningsbeskrivningar, enligt flera 

respondenter, fungerat förvånansvärt väl. Dock har efterfrågan på ansvarsområden ökat i 

samband med att Design AB har vuxit. Själva utvecklingen av befattningsbeskrivningar har 

inte skett på order utan de olika avdelningarna har löst det själva utan att kommunicera med 

varandra. Den bristande kommunikationen mellan avdelningarna verkar också påverka 

tryggheten i företaget och i varje anställds roll. Josefin liknar företaget med många små 

motorer och menar att det krävs klara direktiv och ansvarsområden för att företaget ska kunna 

agera synkroniserat och på så sätt höja prestationen hos de anställda. Rebecca tar upp vikten 

av befattningsbeskrivning och är idag glad över att hon efter tre och ett halvt år som anställd 

äntligen har fått en. Men hon understryker att hon fick skriva sin egen vilket hon, trots det, 

anser är ett kliv i rätt riktning.  

”Det finns många små motorer på Design AB. Dom är inte beroende 

av att det är en stor motor som ger ut energi till alla utan det finns 

små motorer runt omkring.” 

Josefin 

Samtidigt menar Simon att tryggheten utgår från en själv. Känner man ingen trygghet i sig 

själv spelar det ingen roll hur mycket som kommuniceras uppifrån eller från sidan. Det man 

behöver veta för att sköta sitt jobb får man reda på genom att fråga någon som vet. Den 

åsikten skiljer sig dock mellan de som arbetar ute på fältet och de som arbetar på fabriken i 

huvudorten.  

”Trygghet handlar inte bara om företaget utan också om att känna 

trygghet i sig själv. Man måste våga fråga om man undrar något.” 

Simon 

Mattias menar att information gällande allt som skulle kunna skapa rykten bör kommuniceras 

direkt. Detta eftersom huvudorten är tämligen liten och att rykten sprider sig snabbt via 

anställda och deras vänner. Han menar att rykten förstärker känslan av otrygghet och är 

förknippat med just oklarhet vilket inte gynnar företagets effektivitet.  

”Det finns ju alltid massa skit som ligger och gror. Man lever ju och 

hör vad som händer och då skapar man ju en bild.” 

Mattias 

När det kommer till att kommunicera förändring framhåller Rebecca och Mattias att 

personliga möten är mer effektiva än användandet av andra kommunikationskanaler. De 
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menar att om information plötsligt dimper ner så skapar det oro hos de anställda. Själva 

kommunikatören spelar här en större roll och även dennes retoriska förmåga och karisma är 

av betydelse.  

 

”En person som tryggt och stadigt berättar, som jag sa förut, varför vi 

ska göra den här förändringen. Med sina egna ord, kanske väver in en 

blick eller gest, kroppsspråk som underbygger det.” 

Rebecca 

Mattias vittnar också om att trygghet kommer från att veta vad som faktiskt efterfrågas av en. 

Han vill att uppföljning och rapportering ska ske rakt och tydligt för att undvika missförstånd 

eftersom otydlig kommunikation skapar en oro bland de anställda. Lars anser att det även 

gäller för de anställdas arbetsuppgifter eftersom de utan feedback inte vet om de jobbar åt rätt 

håll eller prioriterar rätt uppgifter. Rebecca har också känt en avsaknad av detta och en enkel 

sak som att veta vilken typ av rapport som efterfrågas skulle få henne att prestera bättre.   

”Sen vill jag ju klart och tydligt veta vilka rapporteringar han vill ha 

tillbaka, hur de ska se ut, ska det vara formulär eller ad hoc, 

rabblingar av problem, eller vad vill han ha?” 

Rebecca 

Rebecca anser att de nu har fått det klimatet som krävs för att ha en öppen kommunikation. 

Men inför ägarbytet var orosmomenten flera. Att en försäljning var i antågande var inte 

officiellt men när spekulanter kom till fabriken var det tydligt för många att de just var 

spekulanter. Osynkroniserad kommunikation spär enligt Josefin på känslan av oro vilket leder 

till att de som är utelämnade känner sig otrygga.  

”[…] kommunikation ju har varit ett problem på Design AB. 

Kommunikationskanaler och kommunikation överhuvudtaget. Å att 

kommunikationen har kommit ut till alla samtidigt, det har ju aldrig 

varit så. Det tror jag har varit till nackdel givetvis. För då blir det den 

här oroligheten, och vart är vi på väg och vad menar han å så där.” 

Josefin 

Mattias beskriver hur påtaglig avsaknaden av feedback har varit och berättar att han aldrig 

fick feedback från den tidigare VD:n. Som citatet nedan antyder, tycker han inte att det är 

något man kan förvänta sig. Josefin, med flera år i företaget, saknar dock uppföljning på 

projekt. Hon tror att bristen på det beror på att företaget har växt kraftigt och att en 

konsekvens av det är exempelvis dålig feedback. Det bekymrar henne men hon ger intryck av 

det är något som redan har blivit, eller kommer bli bättre i framtiden.  
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”Feedback kan man inte räkna med på Design AB. Det är ingen som 

går runt och bara ger komplimanger. Det får man bara på sin 

begravning.” 

Mattias 

Flera respondenter anser att ägarbytet kommunicerades dåligt. Som tidigare nämnts sa 

exempelvis Josefin att hon klart misstänkte att de olika personer som blev runtvisade på 

fabriken var spekulanter. Simon berättar att de flesta anställda inte ens visste om att företaget 

var till salu. Som citatet nedan säger hade Simon uppskattat att åtminstone få vara beredd på 

den större förändring det faktiskt kan innebära att få ny ägare. Erika ser positivt på ägarbytet 

eftersom gamla rutiner bryts och nämner inget om att det kom som en överraskning. När den 

nya ägaren tillträdde presenterades de inför alla på huvudkontoret. Detta var kring 

midsommar 2010 och alla samlades i fabrikens största rum för att få information. 

Presentationen var uppskattad och den personal som inte arbetar på huvudkontoret fick 

genomgången vid ett senare tillfälle.  

”[…] tyvärr höll ägarna tyst om det ganska länge. Om det nu har med 

kommunikation att göra så tycker jag att det kunde varit mera öppen 

och haft en dialog.  Kunna sagt att vi har börjat bli till åldern 

komna.” 

Simon 
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5. En analys av Design AB:s kommunikation 

 

I denna del av arbetet gör vi en tolkning av tidigare presenterat material. Denna tolkning 

leder till en analys där vi länkar ihop empiri med teori för att kunna besvara vår 

frågeställning och uppfylla studiens syfte, som sedan presenteras i arbetets slutsats. 

Rubrikerna i detta kapitel belyser ämnen som vi anser kan förtydligas i Kirkpatricks (2001) 

modell.  

 

5.1 Att säkra Design AB:s framtid via kommunikation 
 

Design AB:s tillväxt har medfört att företagets produkter inte längre är deras enda 

konkurrensmedel. Verksamhetsformer och operationella frågor spelar nu en allt viktigare roll 

för bolagets lönsamhet. Rebecca påpekar under intervjun att bolaget med sin nuvarande 

storlek skulle falla ihop utan en bättre interkommunikation. Respondenternas syn på 

kommunikation som en vital del för förändringars framgång stöds dessutom av Elving (2005). 

 

”Jag ser ju bara att vi kan bli bättre på varenda front, bara man kan 

få riktlinjerna så befinner vi oss vid en gräns där vi kommer kunna 

växa och jobba mycket effektivare och snabbare med allting. 95 

procent av det är kommunikation. ” 

Rebecca 

 

Beaver (2000) och Barrett (2006) hävdar att kommunikationen brukar öka när bolaget utsätts 

för någon form av turbulens vilket även skedde på Design AB vid ägarbytet. Dock gav 

respondenternas svar inga tecken på att den formella kommunikationen ökade utan enbart den 

informella i form av skvaller. Den ökade informella kommunikationen tolkar vi som en 

reaktion på företagets val att inte gå ut med att ett ägarbyte skulle ske. Så här i efterhand 

önskar majoriteten av de intervjuade att Design AB:s ledning redan innan uppköpet och 

ägarbytet skulle ha informerat om vad som var på väg att hända för att minska oroligheter och 

skvaller. Våra respondenter tycker att pågående förändringar och ägarbyte är positivt och en 

av dem menade att det är bra för organisationen att få in lite nytt blod. Vi, författare, 

uppfattade heller inga tendenser till passivt motstånd till förändringarna utan snarare ett aktivt 

motstånd i form av ifrågasättande och krav på förbättringar inför framtiden.  
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Det som tydligt träder fram i vår studie är företagets avsaknad av olika medium, det vill säga 

möjligheter att kommunicera. Detta försvårar kommunikationen inom företaget vilket i sin tur 

leder till att de anställda, enligt respondenterna, missar information och det blir otydligt 

varifrån, och från vem informationen kommer. Enligt Palmer et al (2009, s. 294) är 

tvetydigheter ett av de vanligaste problemen inom kommunikation och företag. Design AB 

bör därför analysera varför meddelande inte uppfattas som planerat. Kirkpatricks (2001) teori 

och Step-by-Step modell stödjer detta och han menar att tydlig kommunikation minskar 

missförstånd vilket ökar tryggheten och det är något som efterfrågas på Design AB.  

 

Företaget har tidigare haft en välfungerande kommunikationsplattform och 

kommunikationskultur men efter Design AB:s ökade tillväxt har delar av den försvunnit. 

Under intervjuerna trädde det ganska snabbt fram en bild av företagets rörliknande 

organisationsstruktur, utan sammanlänkad kommunikation vilket vi författare anser förklara 

en av orsakerna till att informationsspridningen inte fungerar inom Design AB (se bild 4, s. 

34).  

 

Eftersom företaget på senare tid har vuxit och fått en mer decentraliserad styrning innebär det 

att kraven på samarbete mellan de olika avdelningarna ökar. Detta samarbete, hävdar Mattias, 

skulle även öka tryggheten och förståelsen för vad som pågår i organisationen. Proctor och 

Doukakis (2003) stärker Mattias resonemang i och med att de i sin forskning har kommit fram 

till att kommunikation delger information som minskar osäkerheter och tvetydigheter. 

 

De Ridder (2003) hävdar att företag bör skapa en kommunikationsstruktur och kultur där 

organisationen finner en bra balans mellan information och hur företaget kommunicerar. 

Detta bör även göras för att skapa en stark företagsanda och gruppidentitet, vilket även 

efterfrågas av de intervjuade på Design AB. Idag har Design AB olika formella och 

informella informationskanaler, däribland månadsmöten, PM, anslagstavlor och olika 

lunchrum men respondenterna anser inte att det är tillräckligt. Detta problem visar sig även 

när samtliga intervjuade tycker att det enda som måste förändras och förbättras i nuläget efter 

ägarbytet är informationsspridning och möjligheter till att kommunicera med sina kollegor på 

arbetet. Exempel på förändringar och förbättringar som Design AB kan göra enligt Woodman 

(2008) är att etablera ett rapporterings- och utvärderingssystem vilket skulle kunna resultera i 

att företagets rutiner förbättras och tryggheten ökar. Respondenterna menar att med ökad 
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trygghet, där trygghet innebär att den anställda är medveten om sin position, sina 

ansvarsområden och vad som förväntas av denne, kan de också prestera bättre.  

 

Design AB måste alltså bygga vidare på den existerande kommunikationsplattformen och 

skapa sig en bättre fungerande kommunikationskultur. Eftersom Lewis (1999) hävdar i sin 

studie att de informella kommunikationskanalerna är de som används mest frekvent vid 

kommunikation är det viktigt att företaget uppmuntrar och satsar på att dessa tillfällen tas 

tillvara. Genom dialog kan samtliga anställda få sin röst hörd, vilket önskas av 

respondenterna. En dialog kan både ske informellt som till exempel ett samtal i fikarummet 

eller vara formell i form av att organisationen använder verktyg, exempelvis en SWOT-analys 

som både Rebecca och Lars nämner. Tanken med dialog är även att skapa en bättre 

sammanhållning och gemenskap i gruppen och den ska föras horisontellt såväl som vertikalt 

inom organisationen (Isaacs, 1993). Genom dialog kan sändaren av meddelandet även göra 

förtydliganden för att undvika missförstånd. Det är alltså inte endast mottagaren som måste 

förstå meddelandet korrekt det är även upp till sändaren att sända ett tydligt meddelande med 

ett fungerande medium så att missförstånd undviks. Vid face-to-face interaktion är även 

sändarens image och karisma viktigt eftersom den kan ha stor inverkan på den ickeverbala 

konversationen (Barrett, 2006; Ober, 2009, s. 17). 

 

5.2 Ledarskapets innebörd vid kommunikation 

 

De anställda har enligt respondenterna en stark tro på Design AB och sin framtid med den nya 

ägaren. En av de intervjuade berättar att organisationen innan ägarbytet var relativt orörlig 

och att de förra ägarna inte gjorde några större satsningar eller investeringar i företaget. En av 

respondenterna anser att ägarbytet och den nya VD:ns tillträde ger nytt blod till företaget och 

hävdar att förändringar som ägarbytet medför har motiverat personalen till att göra ett bättre 

arbete. Företaget var tidigare toppstyrt men har på senare tid övergått till en mer 

decentraliserad organisation. Respondenterna har nu förhoppningar att den nya VD:n ska 

förbättra kommunikationsmöjligheter, synkronisera organisationen och skapa en 

välfungerande ledningsgrupp. 

 

Barrett (2006) menar att en chef inte kan vara effektiv utan effektiv kommunikation vilket de 

intervjuade på Design AB instämmer i. För dem innebär effektiv kommunikation att chefen 

eller arbetsledaren är klar och tydlig i sitt budskap samtidigt som denne visar respekt för de 
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anställda och är lyhörd. Rebeccas syn på ledarskap stämmer överens med Gerard och Teurfs 

(1997) som menar att en chef bör vara lyhörd i sitt ledarskap och föra en dialog med de 

anställda. Erika menar att en ledare alltid måste visa respekt för den anställdes kunskap. För 

att kommunikationen ska kunna vara effektiv hävdar hon också att en ledare inte bara ska ha 

kännedom om sitt yrke utan även ha kunskap om sina anställda. Detta stärks av den 

intervjuade konsultens argument gällande chefers kännedom om de anställda. Något som flera 

av respondenterna påpekar under intervjuerna är hur viktigt det är att en ledare kan tolka och 

läsa av sina medarbetare. De är också överens om att det är viktigt att det finns en ömsesidig 

respekt mellan anställd och chef. Argenti (1998) stödjer detta och menar dessutom att 

lyhördhet är ett sätt att visa respekt för de anställda. 

 

Enligt de intervjuade är kommunikation oftast tvåsidig och det är inte bara mottagarens 

tolkning av meddelandet som är väsentligt utan även hur budskapsgivaren väljer att framför 

det. Detta resonemang stärks av Barrett (2006) och Kitchen och Daly (2002) som hävdar att 

en bra ledare som sändare av ett meddelande ska ha kännedom om vad de anställda måste, 

borde och skulle kunna veta för att skapa trovärdighet i sin kommunikation. En chef bör även 

vara eftertänksam när det kommer till budskapets motiv och mening eftersom olika människor 

tolkar samma meddelande på olika sätt. Josefin menar också att en ledare eller chef måste ha 

en humanistisk begåvning och kunna läsa andra vilket stämmer bra överens med Lewis (2000) 

forskningsresultat där hon konstaterar att en chef måste ha en emotionell intelligens och veta 

hur man bör uttrycka sig och tolka andra. 

 

Önskemål från respondenterna på förändringar inom Design AB är främst inom 

kommunikationen mellan ledare och anställd samt mellan de olika avdelningarna. I situationer 

som denna föreslår den intervjuade konsulten tvärfunktionella arbetsgrupper som en möjlig 

lösning. De intervjuade vill att den nya VD:n ska vara mer närvarande och synas till oftare i 

fabriken. De vill även att företaget satsar på gemensamma utrymmen så som konferensrum 

och lunchrum där de lätt kan kommunicera med sina kollegor. Dessa utrymmen, så kallade 

arenor för dialog, menar Gerard och Teurfs (1997) är vitala för en organisation och dess 

kommunikation eftersom arenorna bidrar till ökad gemenskap och trygghet för det anställda. 

Rebecca påpekar att utifrån hennes position på Design AB skulle hon uppskatta dessa 

gemensamma platser i och med att hon då lätt kan samla alla berörda och lättare sprida 

information på ett tydligt sätt så att missförstånd undviks. Tack vare dialogen som skapas på 

dessa arenor kan de anställda lättare reda ut oklarheter och på så sätt få en större förståelse för 
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vad som pågår i organisationen. En respondent tillägger också att de anställda jobbar bättre 

när en chef är närvarande.  

 

5.3 Värdet i en trygg arbetsplats vid förändring 

 

Respondenterna har i det stora hela en gemensam syn på vad som leder till att de anställda 

känner trygghet på sin arbetsplats. Josefin, med flera, anser att en chef i allra högsta grad kan 

bidra till att skapa ett tryggt klimat genom att exempelvis se till att anställda inte jobbar för 

mycket och att de mår bra överlag. Hon anser också att det är viktigt med tydliga 

arbetsbeskrivningar och att personalen är välinformerad. Simon tycker annorlunda och menar 

att känslan av trygghet främst kommer inifrån respektive person och att man har det i sig. Ifall 

individen saknar den tryggheten blir det svårare för denne att uppleva den känslan på 

arbetsplatsen. Proctor och Doukakis (2003) stödjer Josefins resonemang, att chefer kan 

förmedla en atmosfär som ger trygghet åt de anställda. De menar att det är viktigt att inte bara 

chefen utan att alla anställda visar intresse för sina kollegors välmående. Arbetet är en stor del 

av mångas liv och överlappas många gånger av livet utanför arbetsplatsen. Detta visar 

exempelvis Josefin prov på när hon på eget initiativ tog kurser på universitet i syfte att 

prestera bättre på sitt jobb. Vi tolkar det som att synen på trygghet och chefens roll i detta till 

stor del beror på personens bakgrund och position inom företaget.  

 

Enligt Proctor och Doukakis (2003) kan trygghet uppkomma från en trovärdig och öppen 

dialog. Trovärdighet är viktigt för samtliga respondenter men speciellt för Erika när hon talar 

om vad som utmärker en bra chef. Kommunikatörens trovärdighet beror, enligt Erika, bland 

annat på hur uppföljning går till, det vill säga hur väl, eller om, kommunikatören lyssnar på 

mottagaren. Under intervjun berättar hon optimistiskt om den genomförda SWOT-analysen. 

Erika upplevde övningen i sig som trovärdig men menar att om det inte görs en tydlig 

uppföljning av vad de kom fram till i analysen så tappar initiativtagarna trovärdighet eftersom 

den känslan av delaktighet som spridit sig skulle försvinna. Den känslan av delaktighet som 

Erika nämnde anser hon ökar gemenskapen bland de anställda. SWOT-analysen är ett 

exempel på ett verktyg där både positiva och negativa åsikter kan delas. Michlitsch (2000) 

pekar på att sådana tillfällen är ett bra angreppssätt för att undvika det frekvent uppkomna ”vi-

och-dem”-problemet som ofta uppstår på grund av just brist på gemenskap. Konsulten vi 

intervjuat menar att med hjälp av verktyg så som SWOT-analyser kan de anställda hitta 

förbättringsmöjligheter vilket kan var ett sätt att öka trivsel och delaktighet.  
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Ett problem som flera respondenter nämner är att nyheter som rör hela företaget ofta 

kommuniceras osynkroniserat och vissa avdelningar eller grupper vet mer än andra. Goodman 

och Truss (2004) anser att balansen mellan budskap och kommunikationsmedel är avgörande 

för en effektiv kommunikation. Josefin tar upp ett exempel gällande ägarbytet då de anställda 

inte alls kände till att företaget skulle säljas men trots det sågs spekulanter bli runtvisade i 

fabriken. Sådana rykten kan enligt Mattias förvärra situationen eftersom Design AB är en stor 

arbetsgivare på en liten ort vilket gör att rykten snabbt sprids utanför bolagets väggar. Proctor 

och Doukakis (2003) stödjer det resonemanget. De anser att tvetydigheter i form av rykten 

påverkar de anställdas prestation negativt eftersom de riskerar att tappa fokus från sina 

arbetsuppgifter. För att undvika detta menar de att kommunikation och informationsspridning 

är verktyg som organisationer bör använda för att undvika uppkomsten av rykten.  

 

Feedback och uppföljning är något som flera av de intervjuade saknar och som de anser skulle 

hjälpa dem att prestera bättre i sitt arbete. Enligt, bland andra Lars, är feedback avgörande för 

att veta om uppgiften har genomförts rätt eller om det är något som kan förbättras. Michlitsch 

(2000) beskriver just vikten av ett informationsflöde i organisationen som han menar 

tillsammans med feedback får organisationer och de anställda att prestera bättre. Rebecca 

anser att om man som anställd får veta att ens rapportering följs upp ger det en känsla av 

trygghet i det vidare arbetet. Detta stödjer även konsulten vi har intervjuat när han lyfter fram 

värdet av att kontrollera vad som pågår i organisationen. Lika viktigt är uppföljning när det 

gäller förändringar eller komplexa frågor som ska lösas i en organisation. Isaacs (1993) menar 

att organisationer genom regelbundna möten och dialog kan lösa de problem som 

organisationen står inför.  

 

Enligt Lars är de som tillbringar dagarna framför en dator inte lika välinformerade när det 

kommer till nyhetsutskick och annat som kommuniceras. Anledningen till detta skulle vara att 

fokus ligger på att informera de anställda som ej har tillgång till en dator på arbetstid. Bilder 

och text sätts upp på anslagstavlor som är belägna vid stämpelklockan på produktionen och 

PM läggs ut i lunchrum och så vidare. Erika delar inte Lars uppfattning om 

informationsdelningen. Hon menar att oavsett om information är tillgänglig eller ej så har de 

inte tid att ta den till sig. Ensidig kommunikation kräver alltså att de anställda får tillfälle att 

läsa och sedan diskutera innehållet. I och med att det har saknats uppföljning av 

informationsspridningen har det medfört att ledningen inte är medveten om vad de anställda 

egentligen vet. Denna situation går i strid med Kitchen och Dalys (2002) resonemang som går 
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ut på att en ledare måste ha god kännedom över vad de anställda måste, borde och skulle 

kunna veta för att skapa trovärdighet i sin kommunikation. Wright (1995) menar att den 

interna kommunikationen är så pass viktig att det skall läggas lika mycket tid och kraft på de 

anställda internt som gentemot kunder och andra intressegrupper.. Vi uppfattar det som att det 

är först nu när nya ägare och VD har kommit in som värdet av internkommunikationen 

återigen uppmärksammas.  

 

Som nämnts tidigare har Design AB tidigare haft en kommunikationsplattform som de idag 

har växt ur. Eftersom Heide et al (2005, s. 21) beskriver förändring som det normala 

tillståndet måste kommunikationsstrukturen ständigt anpassas efter rådande situation. Rester 

av Design AB:s kommunikationsstruktur finns kvar och anslagstavlor används enligt 

respondenterna flitigt. Vi tolkar det som att Design AB saknar en balans mellan typ av 

medium och situation i det som kommuniceras eftersom de arbetar i rör och kommunikation 

horisontellt saknas. Vi ser dock att balansen är på väg att bli bättre. Lars berättade att han 

någon dag före vår intervju kände hur kommunikationen blev bättre och att deltagarna på 

ledningsgruppsmötet började förstå varandra. Vi ser att utvecklingen går åt rätt håll även om 

det finns mycket kvar att göra.  

 

5.4 Analysen utmynnar i KM-modellen 

 

För att knyta ihop och förtydliga vad vi har kommit fram till i analysen har vi författare 

utvecklat en modell som vi benämner KM-modellen, se bild 6. 

 

 

I analysen framgår det att både forskare och respondenter framhåller ledarskapet som en 

viktig faktor för interkommunikation. En ledare som använder sig av tydlig kommunikation 

kan bland annat minska risken för tvetydigheter (Proctor & Doukakis, 2003). Detta stöds av 

våra respondenter och Argenti (1998), vilket vi anser visar på att ledarskapet är en vital del för 

Bild 6. KM-modellen, en modifiering av steg 6 i Step-by-Step modellen av Kirkpatrick (2001) 
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internkommunikationens effektivitet. För att kunna kommunicera förändring behöver Design 

AB göra det formellt såväl som informellt och Lewis (1999) understryker att den informella 

kommunikationen är den som används mest frekvent. Isaacs (1993) lyfter fram värdet av att 

använda dialog som kommunikationsmedium. Dessutom framgår vikten av dialog i 

respondenternas svar där de framhäver möjligheten till att gemensamt kunna diskutera hur 

exempelvis ett ägarbyte påverkar den anställdes roll i företaget. Face-to-face interaktion, 

mellan chef och anställda kan även eliminera tvetydigheter och rykten, och därmed förstärka 

trygghetskänslan hos de anställda (Proctor & Doukakis, 2003). De olika komponenterna i 

KM-modellen bör samverka för att nå ut till alla i företaget och på så sätt öka delaktigheten 

och tryggheten hos de anställda. Detta medför att de anställda får en klarare bild över vad som 

pågår i organisationen vilket i sin tur kan leda till att de anställda presterar bättre. Analysen 

tyder på att Design AB med hjälp av en kommunikationsstruktur liknande KM-modellen kan 

underlätta internkommunikationen och därmed få förutsättningar för en lyckad 

förändringsprocess. 
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6. Studiens resultat 

 

I arbetets sista kapitel drar vi slutsatser från vår analys och för en diskussion kring vårt 

resultat. Vi kommer även att motivera KM-modellen som svarar på vår frågeställning för att 

slutligen ge förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Design AB:s förbättringsmöjligheter 

 

Genom vår analys har vi kommit fram till att Design 

AB måste förbättra sin tidigare 

kommunikationsplattform och etablera en ny 

kommunikationskultur för att företaget på ett effektivt 

sätt ska kunna kommunicera förändring och fortsätta 

sin tillväxt enligt uppsatta mål. Företagets nya 

plattform och kommunikationskultur bör ha en 

struktur som berör formella såväl som informella 

kommunikationskanaler. Detta för att  företaget  lättare 

ska kunna sprida tydlig information, undvika eventuella 

missförstånd i kommunikationen och minska motstånd till förändring.  

 

Med en kommunikationskultur kan Design AB skapa en gruppidentitet och företagsanda där 

personalen kan känna delaktighet och gemenskap. En välfungerande struktur hjälper även de 

anställda att skapa rutiner vilket i sin tur ökar deras trygghet och likaså förståelsen för vad 

som pågår i organisationen. Den nytillträdda VD:n bör enligt vår analys snarast börja använda 

sig av olika tydliga medium för kommunikation och på så sätt undvika störningar i 

kommunikationen. VD:n bör också förbättra strukturen på kommunikationskanalerna, vilket 

både Kirkpatrick (2001) med sin Step-by-Step modell och Proctor och Doukakis (2003) 

stödjer. Enligt dem hjälper tydlig kommunikation att reducera motstånd till förändring 

samtidigt som det ökar förståelsen och tryggheten hos de anställda. Eftersom de intervjuade 

beskriver ett företag som idag har en rörliknanden organisationsstruktur bör VD:n även 

fokusera på att informationskanalerna inte enbart löper vertikalt utan även horisontellt genom 

organisationen. VD:n tillsammans med samtliga anställda bör också försöka synkronisera 

organisationens olika avdelningar så att informationsspridningen mellan avdelningar ökar. 

 

Bild 7. Utvecklad Step-by-Step Model av Kirkpatrick 

(2001) 
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I analysen träder specifika önskemål fram från de intervjuade gällande kommunikation vilket 

vi anser att den nya ägaren och VD:n ska ta vara på. Detta eftersom önskemålen stämmer 

överens med presenterad teori om hur företag bör göra för att skapa en fungerande 

internkommunikation. Något som respondenterna önskar är exempelvis ett ökat antal 

gemensamma utrymmen så som lunchrum och samlingslokaler där avdelningar eller samtliga 

anställda kan samlas för att samtala och umgås. Dessa platser kan ses som arenor för både 

formell och informell dialog vilket enligt Isaacs (1993) skapar en bättre sammanhållning och 

gemenskap bland de anställda i hela organisationen. Lewis (1999) hävdar att informella 

kanaler är den sorts kommunikation som används mest frekvent i företag vilket Design AB 

kan nyttja i sin nya kommunikationsstruktur för att sprida information.  

 

Dialog på arbetsplatsen är efterfrågat på Design AB och det gäller inte enbart mellan personal 

och arbetsledare på varje enskild avdelning utan även tvärfunktionellt och mellan chefer och 

anställda. Samtliga intervjuade påpekar värdet av den ökade tryggheten i att ha en närvarande 

chef och vikten av en nära och tydlig kommunikation. Detta stärks av Barrett (2006) som 

hävdar att ingen ledare kan vara effektiv utan fungerande kommunikation. Med hjälp av 

dialog och face-to-face interaktion kan Design AB i ett tidigt skede minska motståndet för 

förändring och direkt göra förtydligande av information om så krävs. De intervjuade beskriver 

också att en vital del i dagens otillräckliga kommunikationsplattform är avsaknaden av tydligt 

ledarskap, en tydlig kommunikation och bristen på informationskanaler. Däremot verkar alla 

respondenterna vara positivt inställda till förändring, det genomförda ägarbytet samt till den 

nye VD:n. Ägarbytet har inte enbart lett till en ny VD utan också inneburit en ökad 

decentralisering i företaget. I och med dessa stora förändringar anser vi att det är viktigt att 

Design AB försöker tillfredställa de anställdas behov och på så sätt upprätthålla den positiva 

inställningen till förändring och en positiv utveckling på Design AB.  

 

6.2 Nya medel och roller frodas efter förändring 

 

För att Design AB:s ska kunna bygga upp en ny kommunikationskultur anser vi att det är 

viktigt att VD:n och ledare, formella såväl som informella, är lyhörda. För att underlätta detta 

behövs effektiva kommunikationskanaler. En lyhörd ledare kan då med hjälp av dessa kanaler 

lättare snappa upp problem i organisationen och sedan vid behov gå in och handleda. Det 

höga värdet i att vara lyhörd som chef och ha bra kännedom om sina anställda bekräftas av 

både Barrett (2002) och Kitchen och Daly (2002). Dock menar de intervjuade att en chef inte 
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bör använda sin kännedom till att köra över någon anställd utan ta hänsyn till deras kunskap 

vilket vi också anser bör göras. Med en ömsesidig respekt, hävdar vi författare, efter att ha 

analyserat respondenternas svar, att det blir lättare för en chef att leda och tolka andra. Att 

kunna tolka människor är något som Lewis (2000) beskriver som en humanistisk begåvning 

eller emotionell intelligens, vilket vi anser är en grundläggande egenskap för en ledare vid 

interkommunikation.  

 

På Design AB har kommunikationen under senare tid blivit sämre och det är svårt att veta om 

informationen gäller och var och vem den kommer ifrån. Eftersom det inte enbart är upp till 

mottagaren att göra en korrekt tolkning av ett budskap är det vitalt att budskapsgivaren på ett 

klart och tydligt sätt kan förmedla det önskade budskapet. Exempelvis vid rapportering blir 

det upp till VD:n att formulera sig och välja ett kommunikationsmedium så att de anställda på 

ett korrekt sätt kan tolka informationen och att valet av medium minimerar störningarna. 

Därför anser vi att när kommunikation sker handlar det om ett ömsesidigt ansvar att 

meddelandet uppfattas korrekt. Budskapsgivare har alltså lika stort ansvar att kontrollera att 

informationen blir rätt uppfattad såväl som att mottagaren måste ge feedback och ifrågasätta 

om något är oklart. Gerard och Teurfs (1997) menar att med dialog kan organisationer lätt 

undvika störningar i kommunikationen och på så sätt lösa tvetydigheter, vilket i sin tur 

genererar en ökad trygghet och gemenskap. 

 

Som ledare eller chef på ett företag som Design AB där de anställda har ett unikt värde i form 

av deras kunskap är det viktigt att organisationen lägger ner tid och resurser på att förbättra 

kunskapsspridningen såväl som fortbildning. Det är även viktigt för ledarna på företaget att 

försöka synkronisera organisationen bättre så att avdelningarna i samverkan kan ta vara på 

den kunskap som finns inom bolaget. Vi anser att VD:n så fort som möjligt bör börja jobba 

med tvärfunktionella grupper som exempelvis ledningsgruppen för att förbättra 

kunskapsspridningen och gemenskapen inom organisationen, vilket också stärks av 

konsultens, som vi intervjuat, argument. Till sin hjälp kan chefer och ledare enligt Johansson 

och Heide (2008) använda sig av olika verktyg för att förbättra dialogen och 

kommunikationen i hela företaget. Exempel på verktyg som tas upp i vårt arbete är rapporter 

och SWOT-analyser. Dessa verktyg anser vi Design AB bör fortsätta att använda i sin 

kommunikation eftersom de hjälper till att förbättra dialogen i företaget och samtidigt minska 

”vi och dem”- känslan. En SWOT-analys tillåter till exempel alla på en avdelning att få sin 

röst hörd om så önskas vilket sedan kan spridas via ledningsgruppen ut i resten av företaget. 
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Verktyg hjälper även till att öka gemenskapen eftersom avdelningarna börjar jobba mot 

samma mål. Det ger också de anställda en möjlighet att få en bättre uppfattning om 

organisationens situation, och vart de är på väg, i detta fall efter ägarbytet. 

 

6.3 KM-modellen – förslag på effektiv kommunikation vid planerad förändring 

 

Vi författare anser att ett tydligt och lyhört ledarskap tillsammans med ett tydligt förmedlande 

av budskap är viktiga faktorer som påverkar hur förändring kommuniceras. Det påverkar även 

de anställdas attityd till förändring och prestation eftersom tvetydighet har en negativ 

inverkan på deras trygghet. Vi har därför valt att ha ledarskap som en central del i vår KM-

modell. Design AB kan därför när det kommunicerar förändring ha en chef eller ledare som 

ansvarar för att skapa en kommunikationsplattform med formella och informella 

kommunikationskanaler vilket ger utrymme för kommunikation både vertikalt och horisontellt 

för att nå ut till samtliga berörda. En sådan plattform underlättar även för en chef att uppfatta 

vad som händer i organisation. Finns det ett tydligt ledarskap och kommunikationsstruktur 

kan de anställda föra fram sin åsikt, ställa frågor och det underlättar för feedback och 

uppföljning av det som har kommunicerats. Ett av de medium som respondenterna i vår studie 

efterfrågar är dialog, formell såväl som informell. Detta i form av verktyg och arenor, vilket 

även illustreras i den utvecklade KM-modellen. Här vill vi förtydliga att när Design AB 

använder dialog som medium för att kommunicera förändring bör dialogen alltid löpa 

tvärfunktionellt och inte bara vertikalt eftersom det har en stor inverkan på organisationers 

internkommunikation.  

 

Det som främst saknas på Design AB är utrymme för dialog. För att företag ska lyckas 

kommunicera förändring bör de nyttja dialogen och med hjälp av verktyg och arenor kan 

organisationerna undvika störningar och missförstånd. En möjlighet till att förbättra dialogen 

på Design AB är exempelvis att utöka antalet gemensamma samlingslokaler, lunchrum och 

användandet av verktyg. Med hjälp av verktyg kan Design AB och andra företag öka de 

anställdas delaktighet, och förtroende för organisationen. Vid förändring kan även verktyg 

användas för att få de anställda att förstå var företaget befinner sig idag och vart det är på väg. 

Dialogen underlättar för den anställde att få sin röst hörd och känna att den kan påverka 

företagets framtid, sin egen position och ansvarsområden. Direkt interaktion mellan olika 

parter i ett företag ökar även möjligheten till att ge och få feedback 
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Genom att vid planerad förändring använda sig av dialog och ett tydligt ledarskap, formellt 

och informellt, kan den nya ägaren och VD:n förmedla vad som förväntas av de anställda. 

Samtidigt kan de anställda via face-to-face interaktion skapa sig en egen uppfattning av 

förändringen och VD:n kan direkt göra förtydliganden om så krävs. Det är alltså av stor vikt 

vid förändring att företag gör uppföljningar och kontrollerar att korrekt information når ut till 

de berörda, eftersom det inte enbart är budskapsmottagarens ansvar att meddelandet uppfattats 

korrekt utan även budskapsgivarens. Det är av stor betydelse att ledaren, i detta fall företagets 

VD, skapar en kommunikationsplattform och struktur som gör att störningar i 

internkommunikationen undviks för att lyckas med att kommunicera planerad förändring. 

 

6.4 Sammanfattning av studiens resultat 

 

Företag kan med hjälp av en kommunikationsplattform och kommunikationskultur bygga upp 

en struktur som underlättar för en tydlig och korrekt kommunikation i företaget. Genom att 

använda sig av en bred variation av medium och informationskanaler, formella och 

informella, minimeras tvetydigheter och missförstånd och meddelandet når samtliga i 

organisationen. Vi kan i vår studie konstatera att det inte enbart räcker med skriftliga, 

formella medium och kanaler för att kommunicera planerad förändring. Det krävs också 

kommunikation i form av dialog i informella kanaler såväl som formella kanaler. Företag kan 

genom verktyg och arenor utöka utrymmet för dialog. Verktyg är exempelvis rapporter och 

analyser som uppmanar de anställda till att kommunicera och vara delaktiga. Exempel på 

arenor för dialog är konferens- eller lunchrum där anställda kan diskutera och samtala med 

varandra. 

 

Förutom att företag kan använda olika medium och kanaler vid kommunikation har vi kommit 

fram till att en närvarande ledare och ett tydligt ledarskap är elementärt för organisationer när 

de kommunicerar förändring. En tydlig och närvarande ledare bidrar till ökad trygghet i 

organisationen samtidigt som anställda på ett lättare kan föra en dialog med sin chef. En 

närvarande ledare förbättrar också organisationens gemenskap och dialogen mellan chef och 

anställd kan höja den anställdes känsla av delaktighet. Personalen har med en närvarande 

ledare även möjlighet att på ett enkelt sätt reda ut missförstånd i kommunikationen. Slutligen 

har vi konstaterat att ett ömsesidigt ansvar mellan budskapet sändare och mottagare måste 

finnas för att undvika bristfällig kommunikation vid planerad förändring. 
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6.5 Förslag till framtida forskning 

 

Vi har i vår studie undersökt hur ett företag går tillväga för att kommunicera förändring och 

har granskat kommunikation som budskapsförmedlare. Vi ser därför ett utrymme för framtida 

forskare att studera andra synsätt och dimensioner av kommunikation samt för jämförelser 

med flera fallstudier för att bidra med ny forskning. 
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Bilaga 1. Intervjuguide  
 

Berätta om dig själv, vem är du, vad gör du på företaget?  

Hur ser du på Design AB? Vad är/betyder Design AB för dig?  

 

Har förändringar skett under din tid på Design AB? 

 Om ja, var och när skedde förändringarna?  

Vad har du för förväntningar på framtiden här på Design AB?  

 

Hur skapar man trygghet och helhet i organisationen vid förändring?  

Känner du att du kan ta ansvar i din nuvarande position?  

Hur stor delaktighet känner du att du har vid beslutsfattanden?  

 

Hur vill du att förändringen ska ske?  

Hur förankrar man förändringarna?  

 

Hur bygger man upp förtroende för en ny chef?  

Hur vinner den nya chefen ens förtroende?  

Vad innebär ett professionellt ledarskap för Dig?  

Hur ska en bra ledare vara?  

 

Vill du tillägga något?  

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Artikel 
 

När tillväxten börjar florera gäller det för företag att kommunicera mera 

 

I en nyligen avslutad studie inom ämnet internkommunikation har två Mastersstudenter vid 

Lunds Universitet minskat glappet mellan forskare och praktiker genom att med en tydlig och 

konkret modell, KM-modellen, ge förslag på hur företag bör kommunicera förändring.  

 

Studenterna har med sitt bidrag i praktisk 

kunskap kunnat konstatera att bristerna i 

förändringsarbetets resultat ofta grundar 

sig i för få kommunikationsmöjligheter och 

ett otillräckligt ledarskap. Författarna har 

således i sin studie minskat glappet som 

fanns mellan forskare och praktiker inom 

kommunikationsteori. 

Författarna har under sitt examensarbete 

genomfört en fem månader lång fallstudie 

på ett svenskt bolag med cirka 100 

anställda. Syftet med studien var att öka 

förståelsen och betydelsen av en 

fungerande internkommunikation vid 

planerad förändring i förhoppning om att 

underlätta framtida förändringsarbeten. 

 – Vi tror och hoppas att KM-modellen kan 

komma företag till gagn i framtida 

förändringsprojekt eftersom den ger en 

tydlig bild av hur företag kan, med hjälp 

av en variation kommunikationskanaler, 

kommunicera förändring på ett enkelt och 

tydligt sätt, säger en av studenterna.  

Författarna själva framhåller att resultatet 

och deras KM-modell till en början kanske 

inte verkar revolutionerande men hävdar 

samtidigt att deras modell, som är en 

modifiering av ett steg i en existerande 

modell, belyser faktorer inom 

kommunikation som tidigare har varit 

otydliga eller tagits förgivet. 

De två studenterna har kommit fram till att 

organisationer, genom att bygga upp en 

kommunikationsplattform och etablera en 

kommunikationskultur, kan kommunicera 

på ett effektivt sätt. Plattformen såväl som 

kommunikationskulturen bör ha en struktur 

som berör formella och informella 

kommunikationskanaler för att företag ska 

kunna minska motstånd till förändring och 

undvika eventuella missförstånd i 

kommunikationen.  

En välfungerande kommunikationsstruktur 

inom organisationen hjälper de anställda 

att skapa rutiner vilket i sin tur ökar deras 

trygghet och likaså förståelsen för vad som 

pågår i organisationen. Den skapar också 

en gruppidentitet och företagsanda där 

personalen kan känna delaktighet och 

gemenskap. Genom att använda sig av 

en bred variation av formella såväl som 

informella kommunikationskanaler undviker 

företag störningar i kommunikationen vilket 

minimerar missförstånd och reducerar 

motstånd till förändring. Det som främst 

efterfrågas av respondenterna i studien är 
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gemensamma utrymmen så som lunchrum 

och samlingslokaler där avdelningar eller 

samtliga anställda kan samlas för att 

samtala och umgås. Dessa platser kan ses 

som arenor för dialog, de kan vara 

formella och informella samlingsplatser 

och har en tvärfunktionell funktion inom 

organisationens kommunikation. Dialog 

och kommunikation kollegor emellan är 

vital för kommunikation vid förändring och 

dialog har därför fått en central plats i 

studenternas KM-modell.  

 

I sin studie lyfter studenterna också fram 

värdet att vid en förändring ha en lyhörd 

och tydlig, chef eller ledare. En lyhörd 

ledare kan lättare snappa upp problem i 

organisationen och sedan kunna gå in 

och handleda vid behov. Lyhördheten 

ökar chefens kännedom om sina anställda 

och kan på så sätt skapa mer effektiva 

kommunikationskanaler.  

 

 

 

 

 

 

Studenterna hävdar också i sin studie att 

en chef behöver ha emotionell intelligens 

och visa respekt för sina anställda för att 

på ett bättre sätt kunna tolka och leda sin 

personal.  

Den emotionella intelligensen är viktig vid 

internkommunikation eftersom det inte 

enbart är upp till mottagaren att göra en 

korrekt tolkning av ett budskap utan det är 

upp till budskapsgivaren att på ett klart 

och tydligt sätt förmedla det önskade 

budskapet.  

I sin fallstudie fastslår studenterna att 

användandet av olika verktyg som 

kommunikationsmedium hjälper till att öka 

gemenskapen och tryggheten hos de 

anställda. Verktygen generar en ökad 

förståelse för var organisationen befinner 

sig och vart den är på väg. De underlättar 

också samarbetet mellan olika 

avdelningar eftersom de använder sig av 

ett gemensamt arbetssätt och strävar mot 

samma mål. Exempel på verktyg är 

rapporter, utvärderingar och SWOT-

analyser där företag tittar på sina styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot.  

 

Av: Filip Karlander & Nina Meincke 

 

Bild 1. KM-modellen av Filip Karlander & Nina Meincke 


