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SAMMANFATTNING 
Dagens företag och organisationer måste ständigt förändra och förnya sig för att kunna 
överleva. Många av de studier som genomförts, visar att implementeringar av 
strategiska beslut i företag och organisationer ofta misslyckas och implementerings-
arbetet beskrivs av många forskare som en konst snarare än en vetenskap. 
Förändringsarbetet och i synnerhet implementeringsfasen är det som fokuseras i detta 
arbete. 

Det finns många olika orsaker till varför implementeringsarbeten misslyckas, men 
genomgående så lyfts den interna kommunikationen fram som en ytterst kritisk faktor. 
Detta är orsaken till att vi på djupet studerat detta ämnesområde. 

Vi har genomfört en fallstudie som innefattar tre av företagen inom Minelco Group; 
Minelco AB i Sverige, samt Minelco Minerals och Minelco Specialities i England. 
Minelco köpte i april 2003 upp Frank & Schulte Fillers and Minerals Division och det 
är denna omfattande förändring som ligger till grund för arbetet. 

Huvudsyftet med arbetet är att beskriva hur mellanchefer i en organisation ska utnyttja 
olika kommunikationsstrategier, för att uppnå effektiv och bestående implementering av 
förändringar.  

Trots att mellanchefer inom Minelco i stor utsträckning anger att kommunikation med 
medarbetare är viktigt, upplever vi inte att detta är något som prioriteras i tillräcklig 
utsträckning inom företaget. En permanent kommunikationsstrategi som är anpassad för 
och accepterad av mellanchefer och underställda, anser vi kan bidra till en 
omprioritering av den interna kommunikationen och samtidigt underlätta för framtida 
förändringsarbeten.  

Det är viktigt att medarbetarna i varje enskilt bolag och på varje avdelning utformar en 
kommunikationsstrategi som passar dem själva, dock kan vissa riktlinjer med fördel 
arbetas fram av ledningen genom kommunikation med mellanchefer. Sedan är det upp 
till varje mellanchef att tillsammans med de underställda vidare utforma en lämplig 
kommunikationsstrategi i detalj. 

Organisationer och dess medlemmar ska ständigt utgå från ett antal hörnstenar i sin 
kommunikation; Vem som ska kommunicera, Vad som ska kommuniceras samt Hur 
och När det ska kommuniceras. Genom att utgå från dessa aspekter vid utformandet av 
kommunikationsstrategier kan framgångsrik kommunikation och därmed framgångsrika 
implementeringar av förändringar uppnås. 
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ABSTRACT 
In order to survive today, organisations must constantly change and renew themselves. 
Many studies imply that the implementation of strategic actions in organisations often 
fails and the implementation is often referred to as an art rather than a science. Change 
management and especially the implementation phase is the focus in this thesis. 

There are many reasons to why implementation fails, but consistently the internal 
communication is pointed out as an extremely critical factor. This is why we have 
chosen to study this area of work. 

We have conducted a case study, which includes three of the companies within the 
Minelco Group; Minelco AB in Sweden and Minelco Minerals and Minelco Specialities 
in England. In April of 2003 Minelco acquired Frank & Schulte Fillers and Minerals 
Division and the case focuses on this structural organisational change. 

The main purpose of this work is to describe how middle management can exploit 
communication strategies to achieve effective and permanent implementation of change. 

Many of the middle managers at Minelco are aware of the fact that communication with 
co-workers is important. However, we do not feel that internal communication is 
prioritised enough at the company. A permanent communication strategy that is 
adjusted for and accepted by the middle managers and subordinates, is something that 
we believe can increase the priority of internal communication and facilitate future 
organisational changes. 

It is important that the employees at each company and at each department design a 
communication strategy that is suitable for them, but senior management can through 
communication with middle management develop some general guidelines. It is then 
the task of each middle manager together with the subordinates to design a suitable 
communication strategy in detail. 

The organisation and the members of the organisation should constantly consider some 
cornerstones when communicating; Who the communicator should be, What should be 
communicated, How and When it should be communicated. By using these aspects 
when a communication strategy is formulated, a successful communication and thus 
successful implementation of organisational changes can be reached. 
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1 INTRODUKTION 

I detta kapitel beskriver vi först bakgrunden till varför vi valt att arbeta med ämnet 
Intern kommunikation vid implementering av förändringar, därefter följer en kort 
presentation av vårt fallstudieföretag. Vi presenterar sedan en problemdiskussion som 
mynnar ut i vårt syfte, våra forskningsfrågor, samt våra avgränsningar. 

1.1 Inledning 
Dagens samhälle genomgår ständiga förändringar, vilket enligt Bruzelius och Skärvad 
(2004) medför att företag och organisationer ständigt måste förändra och förnya sig för 
att kunna överleva. Förändringsarbetet och i synnerhet implementeringsfasen, det vill 
säga verkställandet av förändringen, är det som fokuseras i detta arbete. 
Implementeringsfasen beskrivs av Nutt (1989) som det arbete som går ut på att stödja 
organisationens planerade förändring så att den anammas genom hela processen. 

1.2 Bakgrund 
Thompson och Strickland (2001) beskriver implementeringsarbetet som en konst 
snarare än en vetenskap och enligt Hrebiniak (1990) är det en svårare uppgift att 
implementera en strategi framgångsrikt än att formulera själva strategin. Hrebiniak 
hävdar att varje organisation måste hitta sitt eget sätt att genomföra förändringar på, 
beroende på sina respektive förhållanden. Han får stöd av Balogun och Hope Hailey 
(2004) som poängterar att det inte finns några färdiga lösningar till vad som är ett 
effektivt verkställande, det är helt beroende på vilken organisation det gäller och i 
vilken situation den befinner sig. Även Craven (1998) påpekar att verkställandefasen i 
förändringsarbetet är beroende både av situationen och av de människor som deltar i 
processen och trots att vikten av implementering är känd menar Craven att än mer 
studier måste riktas mot detta ämnesområde i framtiden. 

Många av de studier som genomförts visar att implementeringar av strategiska beslut i 
företag och organisationer ofta misslyckas. Sterling (2003) hänvisar till en studie från 
1999, som visar att nästan 70% av alla strategiska planer inte implementeras 
framgångsrikt och han hävdar att det är bättre med en bra implementering av en 
halvdålig strategi, än en dålig implementering av en bra strategi. 

1.2.1 Företagsfakta 
Nedanstående fakta rörande Minelco och LKAB är en sammanställning av information 
från Minelcos officiella hemsida, LKAB:s årsredovisning, samt intervjuer med 
Minelcos ledning. 

Minelco 
Minelco är ett helägt dotterbolag till LKAB, Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag. 
LKAB är en högteknologisk mineralkoncern och en av världens ledande producenter 
och leverantörer av förädlade järnmalmsprodukter till stålindustrin och en växande 
leverantör av industrimineraler till andra branscher. Koncernen är helägd av svenska 
staten, har cirka 3500 anställda och en nettoomsättning på omkring 7500 Mkr. 
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LKAB har historiskt sett alltid haft två sorters kunder; dels stålverk och dels företag 
utanför stålindustrin som köper järnmalm i form av industrimineraler. Försäljningen av 
industrimineraler har funnits i olika organisatoriska former hos LKAB och har alltid 
haft bra lönsamhet, men en liten del av ett stort företag får ofta inte det fokus som 
behövs för att utvecklas. Järnmalmsprodukterna har dessutom stora och få kunder med 
långa kontrakt medan industrimineraler har många små kunder med korta kontrakt, 
vilket innebär att sättet på vilket man gör affärer skiljer sig helt. 

Minelco bildades 1989, för att ta hand om LKAB:s industrimineralaffärer. 
Verksamheten består i att utveckla, producera och sälja mineraler som är speciellt 
anpassade för industriellt bruk. Exempel på detta kan vara högdensitetsmineraler till 
undervattensbetong, ljudisolering i bilar och byggnader eller mineraler som 
katalysatorer vid ammoniakframställning. Företaget utvecklar även nya användnings-
områden för olika industrimineraler. 

Försäljningen av industrimineraler sker främst inom Europa, men försäljningen i Asien 
och USA ökar. Järnmalmsgruvor, malmförädlingsverk och utskeppningshamnar, som 
hör till LKAB, finns i norra Sverige och Norge, medan Minelcos produktions-
anläggningar för industrimineraler främst finns i England. 

Uppköpet 
Minelco var under de första åren ett litet dotterbolag, men 2001, när en ny VD tillsattes, 
då den dåvarande VD:n gick i pension, började Minelco expandera. Den nye VD:n 
började tillsammans med ekonomichefen planera för framtiden; en strategisk plan 
utarbetades och vissa speciella mål särskiljdes inom de områden som de ansåg att de 
kunde förbättra. Målen som sattes upp gällde framför allt eftersträvad vinstnivå och för 
att nå dessa mål insåg de att ett förvärv skulle bli nödvändigt. Minelcos VD 
presenterade strategiplanen för både Minelcos styrelse och LKAB:s VD. Beslut togs om 
att fortsätta processen och Minelcos ledning började leta efter möjliga bolag att köpa 
upp.  

I april 2003 var köpet av Frank & Schulte Fillers and Minerals Division formellt 
genomfört och sedan dess utgör Minelcos omsättning en femtedel av hela LKAB:s 
omsättning. Detta innebär att Minelco Group, som denna koncern numera heter, har en 
betydande position inom LKAB och har blivit en egen affärsdivision, Minerals 
Division, inom LKAB. Minelco Group består numera av ett antal bolag spridda över 
Europa, Nordamerika och Asien. Förvärvet medförde även att Minelcos anställda växte 
i antal från 20 till cirka 400 stycken. 

De mål som sattes i samband med uppköpet, var tänkta att uppnås under 2006, men 
vinstmålet beräknar Minelco att nå 2005. I ekonomiska termer kan alltså Minelcos 
förvärv av Frank & Schulte Fillers and Minerals Division än så länge anses som lyckat. 

1.3 Problemdiskussion 
Möjliga orsaker till att många implementeringsarbeten misslyckas är enligt bland andra 
Aaltonen och Ikävalko (2002), Hrebiniak (1990) och Klein (1994) dels att ledarskapet 
brister och dels att mål och visioner kommuniceras för otydligt och att det i och med 
detta uppstår motstånd, aktivt eller passivt, bland de anställda på företaget eller i 
organisationen. Författarna påpekar genomgående bristen av kommunikation och 
information som bidragande orsaker till att implementeringsarbete misslyckas. Alvesson 
(1991) påpekar även brister i den kommunikation som faktiskt genomförs i företag vid 
förändringsarbete. 
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Sterling (2003) menar att många av de orsaker som anges oftast är myter eller ursäkter 
som har nått en trovärdighet endast genom att de anges så ofta. Hans forskning visar att 
många påståenden sällan är sanna och att andra är byggda helt utan saklig grund. Två 
myter som han förkastar är dels att implementering misslyckas på grund av att det finns 
ett bristande stöd från högsta ledningen och dels att ledningen är dåligt informerad eller 
lurar sig själv.  

Den första myten förkastar Sterling (2003) bland annat genom att säga att nya idéer ofta 
inte får godkännande av ledningen; det vill säga de har aldrig haft stöd och ska heller 
inte implementeras. Andra idéer får ett initialt stöd men förkastas efter en 
kostnadsberäkning och får således inte heller stöd till implementering. Ledningen kan 
även ha dragit tillbaka en initierad förändring av strategiska skäl, men inte informerat 
om detta, vilket får till följd att det ser ut som att implementeringen inte får det stöd som 
krävs, när den i själva verket är avbruten. Slutsatsen är att det brister i 
kommunikationen, inte i stödet till implementeringen.  

Den andra myten om att ledningen är dåligt informerad avfärdar Sterling (2003) genom 
att belysa det faktum att det i många organisationer är ett större hot att eftersträva 
fullständig information och aldrig nå ett beslut, än att försöka nå en implementering där 
man inte har all kunskap initialt, utan till viss del måste lita till intuitionen. Sterling 
menar dessutom att chefers intuitiva förmåga många gånger visat sig vara framgångsrik 
och därför inte ska undervärderas.  

Istället för dessa myter har Sterling (2003), genom forskning och genom erfarenheter 
från olika företag, kommit fram till att det finns ett antal verkliga orsaker till 
misslyckanden. Två viktiga orsaker som författaren uppger är bristande förståelse och 
dålig intern kommunikation. Sterling menar att personalen, för att framgångsrikt kunna 
anamma en förändring, måste förstå både den förestående förändringen och de 
bakomliggande orsakerna. 

Förändringsmotstånd associeras av många, till exempel av författarna ovan, som enbart 
negativt, men enligt de Jager (2001) kan motstånd, utnyttjat på rätt sätt, vara en tillgång 
i och med att dåliga förändringar antingen kan förbättras genom konstruktiv kritik, eller 
stoppas helt innan de implementeras. Motstånd, förklarar de Jager, är en 
överlevnadsinstinkt som kommer av rädslan för att överge en gammal beprövad metod 
för en ny, okänd, men möjligen bättre metod. För att kunna gå vidare med 
förändringsarbetet, måste förändringsledaren med hjälp av relevant information och rätt 
kommunikationsstrategi övertyga motståndarna om att den nya idén verkligen är bättre 
än den gamla.  

För att lyckas med detta är det enligt Dahlström (1999) och Schutz (1997) nödvändigt 
med situationsanpassat ledarskap och att ledaren har god kännedom om gruppdynamik 
och i linje med detta resonemang är det enligt Balogun och Hope Hailey (2004) 
dessutom viktigt med situationsanpassat förändrings- och implementeringsarbete. Även 
dessa författare belyser vikten av kommunikation för att lyckas.  

Balogun och Hope Hailey (2004) och Klein (1994) diskuterar vidare vikten av 
informationens innehåll vid kommunikation i förändringsarbete. Dessa författare berör 
även lämpligheten i att olika personer kommunicerar vid olika tillfällen. Ett annat 
problem som de tar upp är att välja lämpliga kommunikationskanaler för olika 
meddelanden och att variera kommunikationen vid olika tidpunkter. 

Vidare påpekar Aaltonen och Ikävalko (2002) i sina forskningsresultat att mellanchefer 
spelar en viktig roll när det gäller strategisk kommunikation i förändringsarbetet. Även 
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Balogun och Hope Hailey (2004) poängterar mellanchefers roll i förändringsarbetet, då 
de menar att dessas betydelse historiskt sett har förbisetts. 

Att ovanstående författare och många fler med dem belyser vikten av kommunikation 
för att lyckas med implementering av förändringar, anser vi motiverar valet av 
ämnesområde för vårt arbete. Aaltonen och Ikävalko (2002) menar dessutom att det 
fortfarande finns mycket kvar att studera och utforska inom området för kommunikation 
och informationshantering vid implementeringsarbete.  

Sammanfattningsvis är kommunikation och informationshantering något centralt och 
nödvändigt vid implementering av förändringar. Ofta är det dessutom mellanchefer som 
utgör en nyckelroll för att implementeringen ska bli framgångsrik.  

1.4 Syfte och avgränsningar 
Av resonemanget i föregående avsnitt framgår det tydligt att det är flera olika aspekter 
som måste beaktas om ett effektivt implementeringsarbete ska uppnås. En av de 
viktigaste och svåraste aspekterna att ta hänsyn till, vilket många författare 
genomgående framhäver, är behovet av intern kommunikation. Problemdiskussionen 
visar även att det inte bara är godtycklig information eller kommunikation som är 
lösningen, utan att det har stor betydelse vem inom ett företag som kommunicerar och 
på vilket sätt denne går till väga, för att informationen ska få rätt effekt. Det har även 
betydelse i vilken situation företaget för tillfället befinner sig och vid vilken tid 
kommunikationen sker. 

Syftet med arbetet är därför att ta reda på hur en organisation ska kommunicera med 
sina anställda, beroende på situationen, för att optimera implementeringen av 
förändringar. Vårt fokus ligger främst på att studera mellanchefers kommunikation, 
eftersom mellanchefer enligt problemdiskussionen ofta utgör en nyckelroll i 
kommunikationssammanhang. Med mellanchefer avser vi de personer som har minst en 
chef över sig i hierarkin och dessutom anställda eller andra chefer under sig i hierarkin.  

De förändringar som är aktuella att studera inom Minelco Group, är de som följer efter 
uppköpet av Frank & Schulte Fillers and Minerals Division, som genomfördes i början 
av 2003. Vi kommer endast att studera Minelco AB i Sverige, samt Minelco Minerals 
och Minelco Specialities i England, eftersom examensarbetets tidsbegränsning inte gör 
det möjligt att studera Minelco Groups samtliga bolag. 

Huvudkontoret är beläget i Sverige (Luleå) och där anställdes, som en direkt följd av 
uppköpet, cirka tio personer under en tidsperiod av cirka två år. Minelcos verksamheter 
i England sysselsätter drygt 70 % av det totala antalet anställda och var ursprungligen 
uppdelade i fem olika bolag. I samband med uppköpet slogs dessa bolag ihop till dagens 
två. Detta anser vi motiverar valet av att endast undersöka Minelco i Sverige och 
England. 

Sammanfattningsvis mynnar detta ut i följande huvudsyfte: 

• Att beskriva hur mellanchefer kan utnyttja kommunikationsstrategier för att uppnå 
effektiv och bestående implementering av förändringar. 

Huvudsyftet ska uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor: 

• Hur påverkar kommunikationen, före och under en organisationsförändring, 
medarbetarnas attityder gentemot förändringen? 
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• Vilka är styrkorna och svagheterna i det sätt på vilket Minelcos mellanchefer 
kommunicerar med medarbetarna idag? 

• Hur ser en kommunikationsstrategi ut för Minelco vid framtida förändringsarbeten? 
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2 IMPLEMENTERING AV FÖRÄNDRINGAR 

I detta kapitel presenterar vi de teorier som vårt arbete utgår från. Vi börjar med att 
belysa teorier om förändringar och implementering av förändringar i organisationer. Vi 
berör även ledarskapsrollen och den roll som mellanchefer ofta får i samband med 
förändringsarbeten, samt teorier om det motstånd som förändringsarbete ofta möter. 
Avslutningsvis tar vi upp teorier som behandlar kommunikation under 
förändringsarbeten och hur förändringsledare kan använda sig av kommunikation för att 
nå lyckade implementeringar av förändringar. 

2.1 Organisationsförändringar 
Under den senaste 100-årsperioden har det skett markanta förändringar i 
organisationsformerna. Ändrade kundkrav, stark konkurrens, teknologiska förändringar 
och tilltagande globalisering verkar enligt Bruzelius och Skärvad (2004) hela tiden 
pådrivande för behovet av förändring i företag och organisationer.  

Enligt Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1988) kan vi även i fortsättningen räkna med 
förändringar inom organisationer, eftersom vi har fått större kunskap om organisationer 
och människors beteende i organisationer, dessutom kommer samhällsutvecklingen att 
leda till att de anställda kommer att ställa högre krav på de organisationer de arbetar i. 
Genom olika intresseorganisationer kräver de anställda redan nu större jämlikhet och 
mindre kontroll från organisationens sida.  

Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) är det en av ledarens viktigaste uppgifter, men 
även en uppgift för alla medarbetare, att i tid både upptäcka behov av, skapa acceptans 
för och slutligen genomföra förändringar. Förmågan att utveckla, förnya och förändra 
sin verksamhet och organisation är viktig för att ett företag ska kunna upprätthålla sin 
långsiktiga effektivitet, men det är förutsatt att förändringen leder till en förbättring. Om 
något ska förbättras, krävs enligt Bruzelius och Skärvad (2004) ofta någon typ av 
förändring, men alla förändringar leder inte automatiskt till förbättringar. 

Moran och Brightman (2001) menar att förändringar ofta kan te sig förvirrande och 
ändlösa, eftersom det ofta inte finns någon klart definierad början eller slut. 
Förändringarna består av en serie närmare och närmare approximationer till ett allt 
ambitiösare mål, som hela tiden berör fler och fler människor i organisationen.  

Ahrenfelt (2001) stöder dessa åsikter när han uppmanar förändringsledare att se på 
förändringsarbetet som ett tillstånd, något som är kontinuerligt och ständigt pågående 
och inte tidsbegränsat. Han påminner också om att större organisatoriska förändringar 
tar tid och att det inte är något som genomförs fullt ut över en natt.  

Ett förändringsarbete behöver dock inte bli alltför kostsamt, eftersom den viktigaste 
delen av förändringen enligt Ahrenfelt sker inom varje enskild medarbetare, vilket 
förstärks av de teorier som Boëthius och Edin (1993) presenterar; ingen förändring 
kommer att ske så länge den enskilde individen inte tar ett personligt ansvar för de 
förändringar som ska ske. 

2.1.1 Olika typer av förändringar 
Eftersom förändringens omfattning påverkar svårighetsgraden vid genomförandet och 
även sättet att leda och driva förändringsprocessen, är det viktigt att skilja på olika typer 
av förändringar. Bruzelius och Skärvad (2004) menar att förändringar kan ha olika 
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orsaker, olika varaktighet och olika omfattning. De menar också att förändringar kan 
drivas fram av självinsikt, eller tvingas fram utifrån. 

Moran och Brightman (2001) anser att förändringar måste vara både top-down och 
bottom-up. Top-down för att skapa visioner och struktur, bottom-up för att skapa 
deltagande och stöd, för om inte hela organisationen är med på tåget, så kommer inte 
förändringen att lyckas. Även Boëthius och Edin (1993) tar upp detta när de säger att 
alla måste sitta i samma båt och ro åt samma håll för att förändringen ska lyckas. Det 
hjälper föga om några i besättningen inte ror alls, eller kanske till och med åt ett annat 
håll. 

Både Ahrenfelt (2001) och Bruzelius och Skärvad (2004) menar att man bör skilja på 
inkrementella och strukturella förändringar1, där inkrementella förändringar avser 
aktiviteter som är inriktade på att inom ramen för befintlig struktur förbättra och 
utveckla det som redan finns i organisationen, såsom processer, rutiner och produkter. 
Strukturella förändringar syftar till aktiviteter som strukturellt omskapar verksamheten, 
till exempel att ändra en organisations affärsidé, strategiska inriktning eller 
organisationsform.  

Även Balogun och Hope Hailey (2004) påtalar vikten av att skilja dessa två 
förändringstyper åt, men de kallar de olika förändringstyperna för transformation 
(fullständig förändring) och omstrukturering, där transformation motsvarar den 
strukturella förändringen och omstrukturering den inkrementella förändringen. Balogun 
och Hope Hailey har även valt att lägga till ytterligare en dimension i och med att de 
båda förändringstyperna kan delas upp beroende på om de genomförs snabbt och i ett 
enda steg, eller om de genomförs i många små etapper. Resultatet av detta blir fyra olika 
typer av förändringar; evolution, anpassning, revolution och rekonstruktion. Se figur 1 
nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Olika typer av förändring. Balogun och Hope Hailey (2004) 

 
1 Ahrenfelt kallar dessa olika förändringstyper för första respektive andra ordningens förändring. 
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2.1.2 Uppköp 
En vanlig typ av förändring är uppköp, som både Ahrenfelt (2001) och Bruzelius och 
Skärvad (2004) skulle kalla för strukturell förändring, då ett uppköp innebär en 
omfattande förändring av organisationsformen. 

Ett uppköp sker enligt Johnson och Scholes (1999) när en organisation utvecklar sina 
resurser och kompetenser genom att ta över en annan organisation. En vanlig orsak till 
att man utvecklar en organisation genom uppköp är att det går fort att vinna produkt- 
eller marknadsdelar. I vissa fall är det till och med det enda sättet att komma in på 
marknaden, eftersom den hela tiden rör sig så fort. Det kan även vara ett sätt att komma 
in på en marknad utan risk för att konkurrenterna sätter in motåtgärder, eftersom den 
uppköpta organisationen redan finns på marknaden och därmed inte utgör något nytt 
hot. Det finns också ekonomiska orsaker till uppköp, bland annat 
kostnadseffektiviseringar genom att det uppköpta bolaget har en välutvecklad process 
som går att kopiera in i moderbolaget, eller att det finns skalfördelar att vinna. 

Thompson och Strickland (2001) menar att ett företag genom att köpa upp ett annat 
företag, dramatiskt kan stärka sin marknadsposition och öppna upp nya möjligheter för 
konkurrensfördelar. De menar att företag idag inte har råd att ignorera dessa strategiska 
och konkurrensmässiga fördelar. Jakten på global marknadsledning påverkar många 
företag att genomföra uppköp för att bygga upp marknader i länder där de tidigare inte 
haft någon verksamhet. 

Dock är det varken enligt Thompson och Strickland (2001) eller Johnson och Scholes 
(1999) lätt med uppköp. Många gånger blir vinsterna inte alls så stora som företaget 
förväntat, beroende både på alldeles för höga förväntningar och på att fördelarna visat 
sig svårare att nå än beräknat. Själva processen att få två eller flera organisationer att 
samarbeta, eller att få de nya organisationerna integrerade i den gamla, speciellt om de 
är stora och komplexa, föder enligt författarna ofta både motstånd bland de anställda 
och konflikter mellan chefer, på grund av deras olika sätt att leda verksamheten. Många 
gånger beror dessa problem på att företagskulturerna och de organisatoriska rutinerna 
skiljer sig åt. 

2.1.3 Förändringens olika faser 
Balogun och Hope Hailey (2004) baserar sin modell av förändringens olika faser på den 
modell som Lewin presenterade på 1950-talet och som handlar om upptining, rörelse 
och återfrysning.  

Upptining handlar, i Lewins modell, om att göra människorna i organisationen redo för 
förändringen genom att göra dem uppmärksamma på behovet av förändring. 
Förändringen är smärtsam, både för organisationen och för individen inom 
organisationen, därför är det viktigt att individen känner att förändringen är värd det 
besvär den orsakar. Rörelse är det stadium där förändringen implementeras i 
verksamheten och återfrysning är när man säkerställer att de anställda i organisationen 
verkligen jobbar enligt förändringen och inte halkar tillbaka till gamla beteendemönster. 

Balogun och Hope Hailey (2004) utvecklar denna modell och väljer att kalla faserna för 
mobilisering, rörelse och bevarande, eftersom de menar att organisationer i dagens 
samhälle sällan är helt ”frusna”, utan rör sig från perioder av små inkrementella 
förändringar och ständiga förbättringar till perioder av större strukturella förändringar 
och sedan tillbaka till de små förändringarna och ständiga förbättringarna. Termen 
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mobilisering refererar till att samla kraft och energi för att orka med den förestående 
förändringen och termen bevarande syftar till att säkerställa att förändringen lever kvar 
och genomsyrar hela organisationen. Bevarandet markerar slutet på den stora 
förändringen, utan att för den skull ge sken av att denna förändring var den sista. 

Enligt Moran och Brightman (2001) sätter varje initiativ till förändring inom en 
organisation igång en rad olika känslor hos de människor som ingår i organisationen. 
Dessa känslor går enligt honom i cykler och han delar in denna cykel i fyra olika faser 
som han kallar för förnekelse, erkännande av behov av förändring, accepterande av 
nödvändiga förändringar och slutligen utvecklande av implementationsstrategier.  

Många ledare är i början motvilliga till förändringar, menar Moran och Brightman 
(2001), eftersom förändringar kostar pengar. De försöker intala sig själva att om de bara 
håller sig till den ursprungliga planen, så kommer stormen att gå över (förnekelse). I 
takt med att stormen blir värre och taket börjar läcka (erkännande av behov av 
förändring), inser de att en förändring kanske är nödvändig (accepterande av 
nödvändiga förändringar). Efter detta accepterande sätter de igång med att försöka få 
andra att inse att en förändring behövs (utvecklande av implementationsstrategier).  

Moran och Brightman (2001) menar att de styrande i organisationen genomgår dessa 
stadier först, därefter följer de lägre hierarkierna med, en efter en, genom stadier av 
förnekelse, erkännande, accepterande och lösning. Ofta blir de som redan har gått 
igenom dessa faser otåliga och vill skynda på processen för de övriga, men om de 
styrande glömmer bort de reaktioner de själva hade i början, blir resultatet att de 
anställda känner sig överkörda och tvingade att acceptera en förändring de ännu inte 
fullt ut förstått. 

Förändringsledare måste enligt Moran och Brightman (2001) hela tiden gå en 
balansgång, eftersom de anställda kräver ordning och stabilitet medan organisationen i 
sig hela tiden måste vara redo att förändras för att kunna anpassa sig till omvärlden. 

2.1.4 Olika implementeringsaspekter 
Nutt (1989) anser att det vid implementeringsarbete bör skapas en miljö som ska främja 
att förändring genomförs och upprätthålls och genom forskning har han provat olika 
implementeringstaktiker för att klargöra för vilka modeller som är framgångsrika. 
Resultatet från Nutts studie visar att företag ofta använder sig av samma typ av 
implementeringsstrategi i olika situationer. Detta menar Nutt är felaktigt; valet av 
strategi ska anpassas efter de rådande förhållandena, då olika strategier är effektiva vid 
olika situationer. Resultatet visar även att ledare lade ner alltför lite tid i 
implementeringsarbetet och i nästan alla fall där implementeringen misslyckades 
användes strategier som minimerade ledarinvolveringen.  

Även Michlitsch (2000) anger ett antal aspekter som måste beaktas för att företag ska nå 
en lyckad implementering. Nyckeln i hans teori är att ägna stor uppmärksamhet åt de 
anställda. Målet enligt Michlitsch är att få anställda som är lojala och presterar väl, och 
för att nå dit och därmed nå lyckad implementering, krävs fem huvudsakliga faktorer 
eller beteenden;  

• Företaget måste tydligt förmedla organisationens strategi och ett kontinuerligt syfte. 
Ett tydligt budskap underlättar för personalen att se sin roll vid implementeringen, 
olika delmål blir lättare att skapa och individers framgång lättare att värdera.  

• Företaget måste utbilda personalen; för att nå framgång vid implementering och 
övrigt arbete krävs att personalen är ändamålsenlig.  
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• Att ha en stark företagskultur är viktigt. Värderingar, förväntningar och krav på visst 
beteende finns i samtliga framgångsrika företag och genom en stark företagskultur 
underlättas förändring och implementeringsarbete.  

• De anställda måste känna till vad som ska göras vid implementeringen och varför. 
Ledaren måste därför kommunicera syfte, mål och förväntningar samt bidra med 
feedback och anvisningar och göra individerna ansvariga för att nå målen.  

• Belöningar bör delas ut till de anställda vid tillfredsställande arbete. Erkännanden 
och andra belöningar är ofta mer uppskattade än ekonomiska, eftersom många ser 
pengar som en rättighet medan icke ekonomiska belöningar ses som gåvor. 

Med hjälp av forskning och verkliga upplevelser i näringslivet lyfter även Sterling 
(2003) fram många viktiga aspekter att tänka på för att nå en lyckosam implementering;  

• Organisationen ska ha en kapacitet, när det gäller både ekonomi, personal och 
organisatorisk struktur, som stöder den föreslagna förändringen.  

• Organisationen bör praktisera omvärldsbevakning för att försäkra sig om att 
förändringen är lämplig.  

• Chefer från olika nivåer bör involveras i utformandet av förändringen för att nå en 
högre grad av acceptans och känsla för ansvar från de berörda.  

• Organisationen bör ha en väl utarbetad handlingsplan, samt en budget för hur 
implementering ska gå till.  

• Organisationen bör kontinuerligt kontrollera att verkställandet av förändringen löper 
enligt handlingsplanen. Detta förfarande kräver att någon tar ansvar över arbetets 
fortlöpande, så att insatser sätts in om implementeringen inte följer riktlinjerna.  

• Enskilda individer bör vara ansvariga för att implementeringen genomförs på ett 
tillfredsställande sätt.  

• Konsekvent och kontinuerlig kommunikation är nödvändig för att nå framgångsrik 
förändring.  

Det är ofta som implementeringen av en förändring faller just på grund av brister i 
denna sistnämnda aspekt och Sterling föreslår att företag ska avsätta särskilda resurser 
för kommunikation. Hans studier har dessutom visat att genom regelbunden 
kommunikation med strategiskt utvalda grupper inom organisationen, ökar framgången 
med implementering, genom att dessa grupper i sin tur sprider informationen vidare till 
övriga delar av organisationen. Det är viktigt att personalen får klart för sig vad som 
fungerar och vad som inte fungerar, och i det senare fallet vad som ska göras för att 
förbättra situationen. 

2.1.5 Sammanfattning 
Dagens organisationer är del av en omvärld som ständigt förändras, vilket medför att 
även organisationerna måste förändras för att överleva och nå framgång. Forskare 
presenterar två huvudsakliga förändringstyper, strukturella och inkrementella, där 
strukturella förändringar innebär en omfattande organisatorisk förändring och 
inkrementella flera mindre förändringar inom ramen för befintlig struktur. Ett exempel 
på en sådan förändring är uppköp, där ett företag tar över ett eller flera andra företag.  

Medarbetarna är de viktigaste komponenterna i alla organisationer och för att en 
förändring ska komma till stånd måste varje medarbetare personligen förändras. Vid en 
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förändring genomgår samtliga deltagare olika faser, men detta sker inte nödvändigtvis 
samtidigt för alla individer inom organisationen. Själva förändringen genomgår tre 
faser, upptining, rörelse och återfrysning. 

Olika författare anger olika viktiga aspekter att ta hänsyn till vid implementeringsarbete, 
bland annat att anpassa förändringsarbetet till situationen, fokusera på de anställda och 
kommunicera. 

2.2 Att leda förändringar 
Hoag, Ritschard och Cooper (2002) menar att det många gånger är de anställda som får 
skulden för motsättningar vid förändringar, trots att ansvaret egentligen borde ligga på 
dem som är ytterst ansvariga för att förändringarna drivs igenom. I en undersökning 
som Hoag et al genomförde fick respondenterna beskriva de negativa drag hos ledarna, 
som de kände bidrog till förändringsmotståndet. Det vanligast förekommande svaret var 
att ledarna brast i kommunikationen angående mål, planer och strategier. Det visade sig 
i undersökningen att de anställda ville veta åt vilket håll organisationen jobbade och vad 
som förväntades av dem under vägen. Ledare som inte kan tillgodose de anställdas 
behov anses svaga och inte förmögna att utöva ledarskap.  

Studien visar tydligt att när ledningen inte klarar av att leda organisationen som de 
anställda förväntar sig, kan det skapas en kultur som motsätter sig förändringar. Detta 
betyder enligt Hoag et al (2002) att det förändringsmotstånd som ledare hittar, många 
gånger är ett resultat av deras egna handlingar. 

2.2.1 Att leda förändring är att leda människor 
”Att leda förändringar är att leda människor.” Moran och Brightman (2001) 

I samma sekund som vi säger ”förändring” börjar folk att reagera. Att förstå hur och 
varför enskilda personer reagerar som de gör är enligt Moran och Brightman (2001) 
avgörande för förändringsledare när de ska utveckla effektivt förändringsledarskap. Den 
personliga sidan av förändringsarbetet är ofta förbisedd i brådskan att implementera 
något ”quick fix” program i organisationen. Även Alvesson (1991) betonar att det är 
individer som befolkar organisationer och att det är nödvändigt med en förståelse för 
hur individerna förhåller sig till omvärlden och hur de ger mening till sin situation. 

Moran och Brightmans (2001) samt Alvessons (1991) åsikter stöds av Schutz (1958) 
som lanserade Fundamental Interpersonal Relations Orientation Theory, FIRO, redan på 
1950-talet. Med tre dimensioner som utgångspunkt förklarar teorin de flesta 
interaktioner som sker mellan människor. Dimensionerna kallas tillhöra, kontroll och 
öppenhet. Schutz (1958, 1997) identifierar tre grundläggande behov som är 
gemensamma för alla människor; var och en har behov av att känna sig betydelsefull, 
kompetent och omtyckt. Dessa behov uttrycks enligt Schutz på tre olika nivåer; i våra 
beteenden, i våra känslor och i vår självbild, se figur 2.  

FIRO-teorin säger att: 

• Vår självbild påverkar våra känslor 
• Våra känslor påverkar våra beteenden 
• Våra beteenden påverkar de resultat vi uppnår 
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Figur 2: Fri tolkning av Will Schutz FIRO-teori (1958, 1997). 

 
Enligt Schutz (1958, 1997) är vår självbild och vår självkänsla helt centrala i våra liv 
och målet är att vi ska kunna känna oss så betydelsefulla, kompetenta och omtyckta som 
vi själva önskar. När vi har en god självkänsla kan vi arbeta effektivare tillsammans 
med andra och åstadkomma bättre resultat och större arbetstillfredsställelse.  

Schutz (1958, 1997) menar att vi relaterar till andra människor genom vårt yttersta lager 
av beteende och att beteendet styrs av den nivå av hot eller icke-hot som vi upplever 
mot vår självbild i den aktuella situationen. Om en människa uppvisar ett 
försvarsinriktat beteende menar Schutz att det är troligt att den människan ser sin 
självbild hotad och att det skapar en känsla av rädsla. Denna rädsla består i grunden av 
att alla människor vill känna sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta och är rädda 
för att bli ignorerade, förödmjukade eller avvisade. 

Schutz (1958, 1997) anser att med rädda människor på en arbetsplats hämmas både 
kreativiteten och engagemanget och det får till följd att människorna lätt tar till 
destruktiva handlingar, eller lägger sin energi på konflikter och maktkamper istället för 
på sina arbetsuppgifter. 

För att kunna genomföra en förändring på en arbetsplats menar Moran och Brightman 
(2001) att en trygg miljö är avgörande. Schutz (1997) konkretiserar detta genom att visa 
att människor kan skapa sina egna trygga miljöer genom att lära sig själva och andra hur 
de ska känna sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta. Han menar att människor 
som tar ansvar för sina egna psykologiska mönster på ett konstruktivt sätt lär sig att 
hålla isär sin inre självbild från de faktiska frågor eller uppgifter de för stunden arbetar 
med. Detta skapar effektiva ledare och samarbetsinriktade arbetsgrupper. 
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2.2.2 Att leda grupper av människor genom förändring 
Dahlström (1999) skriver i sin tolkning av Schutz FIRO-teori att ledarskap är att kunna 
utnyttja gruppens samlade kapacitet för att effektivt nå det gemensamma målet. För att 
klara av det, krävs att ledaren förstår gruppens agerande, vilket sällan är slumpmässigt 
utan följer bestämda mönster.  

Schutz (1958) menar att gruppen i sin utveckling genomgår tre olika faser; 
tillhörafasen, rollsökningsfasen (motsvarar kontrolldimensionen) och öppenhetsfasen, 
se figur 3. Schutz menar vidare att så fort någon gruppförutsättning förändras, till 
exempel att omgivningen förändras eller att gruppens sammansättning ändras, så 
hamnar gruppen automatiskt i tillhörafasen, oavsett var den befann sig innan 
förändringen. Detta gäller även om gruppen får en ny ledare. I dagens ombytliga 
samhälle med ständiga omorganisationer, förändringar och nya gruppkonstellationer blir 
det därför enligt Schutz svårt att någonsin uppnå öppenhet. Dock är det är inte 
nödvändigt att alla grupper måste nå så långt i sin utveckling, medan vissa yrkesgrupper 
av nödvändighet bör befinna sig där. Exempel på det är grupper vars liv är beroende av 
att man kan lita på varandra, såsom insatsstyrkor, brandförsvar och andra 
yrkeskategorier som agerar i riskfyllda situationer. I dessa grupper avsätts också 
omfattande resurser för att utveckla grupper. 

Schutz (1958) menar att det är viktigt för en ledare2 att känna till både gruppens 
utveckling och vilken typ av ledarskap den kräver för att kunna utnyttja gruppens 
potential på bästa sätt och på så sätt uppnå målen. En ledare bör utnyttja hela gruppens 
samlade kunskaper, inklusive de egna, se till att varje individ gör det den är bäst på och 
anpassa ledarskapet efter den fas i vilken gruppen befinner sig. Dahlström (1999) menar 
att det i Schutz grupputvecklingsteori går att applicera tre typer av ledarstilar; makt, 
handledarskap och auktoritet och att en ledare medvetet bör välja ledarbeteende med 
hänsyn till gruppens mognad och behov. 

 Handledarskap 

 

 

Rollsökning 

Makt
Öppenhet

Tillhöra 

 

 
 

 

 

 Auktoritet 
 

 

 

 

 

Figur 3: Grupputveckling och ledarskap. Fritt efter Schutz (1958, 1997) och Dahlström (1999). 

 

 
2 I detta sammanhang räknar vi ledaren som en förändringsledare. 
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Ledarskap genom makt 
I tillhörafasen, som alla nya grupper genomgår, är effektiviteten i gruppen låg. 
Ineffektiviteten beror enligt Schutz (1958) bland annat på att gruppens energi fokuseras 
på frågor som rör medlemskapet i gruppen mer än de faktiska arbetsuppgifterna. Alla är 
artiga mot varandra, som på ett cocktailparty, och inga viktiga diskussioner förs upp till 
ytan. Ett vanligt beteende är att prata för mycket eller dra sig tillbaka, berätta 
“fiskehistorier” samt att kontrollera deltagarnas och ledarnas behörighet och kompetens.  

En ny grupp som befinner sig i tillhörafasen är mycket tacksam att leda. De gör precis 
som man säger utan att ifrågasätta speciellt mycket. Anledningen är att de söker och 
behöver struktur och ledarskap. Här använder ledaren sin formella makt för att få 
gruppen att komma igång, genom att berätta vad som ska göras, när det ska göras, hur 
och varför det ska göras. Då gruppen som helhet har en låg kompetens- och 
mognadsnivå på grund av den nya sammansättningen, behöver den enligt Dahlström 
(1999) alltså en hög grad av styrning. Detta gäller även om kompetensnivån individuellt 
inom gruppen är hög. 

Ledarskap genom handledning 
Rollsökningsfasen inträffar efter det att gruppen lämnat tillhörafasen och den är både 
arbetsam och besvärlig, för här ska de inofficiella rollerna besättas. Enligt Schutz (1958) 
är det kampen om att få makt, eller - för vissa - kampen för att slippa få makten, som 
känns tydligast i rollsökningsfasen. Grupper i den här fasen är otrygga, medlemmarna 
litar inte på varandra och de gläds åt andras misstag. Typiskt för en del är att inte prata 
med den det berör, bara om; i lunchrummet, vid kaffeautomaten och i mindre grupper. 
Ett annat typiskt beteende är ”vi och de–attityden”; vi på vår avdelning och de på den 
andra avdelningen. Subgrupper finns nästan alltid i lite större grupper, vilket oftast har 
praktiska orsaker och kan vara bra för produktiviteten, men under rollsökningsfasen 
ägnar grupperna ofta stora delar av sin energi åt att motarbeta varandra.  

I rollsökningsfasen utvecklar gruppen en mängd mer eller mindre bekväma 
beteendemönster och kampen om det inofficiella ledarskapet drabbar förr eller senare 
även den formella ledaren. Ledarens kompetens ifrågasätts och han får ofta skulden och 
tvingas bli syndabock om han inte är uppmärksam och kunnig.  

I takt med att medarbetarna lär sig behärska sina uppgifter, kommer de att vilja bevisa 
detta för sin ledare. Att som ledare klänga sig kvar vid makten och inte vara beredd att 
avstå en del, är att bromsa deras utveckling enligt Dahlström (1999). En ledare i 
rollsökningsfasen måste veta och förstå vad som händer. Gruppen tar mycket plats och 
det kan ibland vara svårt att behålla fotfästet. Ledarens roll är nu att handleda och stötta 
gruppmedlemmarna, ta avstånd från förtal, uppmuntra öppenhet och att hantera och 
identifiera de verkliga problemen. Det är viktigt att skapa förutsättningar för gruppen att 
lösa rollfördelningen.  

Ledarskap genom auktoritet 
Att gruppen är starkare än den enskilda individen, är något som används i många 
sammanhang och det är den effekt många ledare automatiskt tror sig kunna utvinna ur 
sina grupper. Sanningen är dock att det är först när gruppen når öppenhetsfasen som den 
enligt Schutz (1958) visar upp denna synergieffekt. Här känner sig gruppens 
medlemmar trygga med varandra och tilliten är hög. Gruppens medlemmar respekterar 
varandra med de fel och brister alla har. 
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Enligt Svenska Akademins ordlista betyder ordet auktoritet person med anseende, 
person med sakkunskap. Ledarskap i den fullt utvecklade gruppen, öppenhetsgruppen, 
handlar om just att vara en auktoritet. I den här fasen är gruppen mogen, 
gruppmedlemmarna är trygga, respekterar varandra och de är kompetenta i både sak och 
relation. De behärskar sina arbetsuppgifter och rollen som ledare kan tyckas överspelad. 
De behöver inte sin ledare för att lösa den dagliga, löpande verksamheten, men ledaren 
är viktig för dem; någon de vet att de kan vända sig till för att få råd och stöd.  

Det är enligt Dahlström (1999) ytterst få ledare som lyckas hjälpa sina grupper så här 
långt. Har en ledare tagit en grupp hit, så tillhör den ledaren det absoluta toppskiktet 
bland ledare. 

2.2.3 Mellanchefers roll vid förändringsarbete 
Mellanchefen är en nyckelperson i förändringsarbetet, framför allt när det gäller 
strategisk kommunikation och filtrering av information. Förutom det så har 
mellanchefen en viktig roll som ledare av sina underställda, vilket enligt Schutz (1958, 
1997) och Dahlström (1999) kräver kunskaper om såväl sina egna känslor och 
beteenden, som gruppens mognad och utveckling. 

Mellanchefens roll är ofta väldigt utsatt då denne blir utsatt för motstridiga 
påtryckningar uppifrån och nerifrån organisationen. Björk (2004) påpekar att denna roll 
kräver både pedagogisk och kommunikativ förmåga. Han menar att mellanchefen inte 
får vara en transparent chef, det vill säga en chef som bara vidarebefordrar information 
uppåt och nedåt i hierarkin, utan måste göra sig till tolk för den part som inte är 
närvarande. Detta innebär alltså att han måste kunna argumentera både för ledningens 
sak inför sina medarbetare och gentemot egen chef stå för medarbetarnas åsikter, då de 
är relevanta. Björk påpekar dock att mellanchefen inte behöver berätta allt de vet, men 
att de ska informera så mycket som möjligt och aldrig någonsin ljuga.  

Aaltonen och Ikävalko (2002), liksom Klein (1994), menar att det är viktigt att 
ledningen uppmuntrar mellanchefernas arbete och gör dem uppmärksamma på vilken 
viktig roll de spelar i implementeringsarbetet. Klein betonar mellanchefens roll i 
kommunikationsstrategin och menar att mellancheferna ofta är ansvariga för det 
kontinuerliga informationsflödet och även för att försäkra förståelsen av strategiarbetet. 
I denna process anser Klein att den informella kommunikationen mellan anställda och 
mellanchefer är långt viktigare än den formella kommunikationsstrategin. 

Balogun (2003) har fastställt fyra huvudområden som mellancheferna bör fokusera på 
under förändringsarbetet;  

• Genomgång av personlig förändring  
• Hjälpa andra att genomgå förändring  
• Implementera nödvändiga förändringsåtgärder på den egna avdelningen 
• Hålla det ordinarie arbetet igång under förändringsprocessen  

Se figur 4. 
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Figur 4: Mellanchefers fyra fokusområden. Efter Balogun (2003). 

 
I många fall verkar dock de två första områdena bli förbisedda, trots att de involverar en 
viktig del av mellanchefens arbetsuppgifter; omvandlingen av förändringens syfte till 
påtagliga handlingar, både för dem själva och för deras underordnade. 

Balogun (2003) menar att mellanchefer inte är annorlunda jämfört med andra 
förändringsmottagare. De har också ett behov av att kommunicera med sina kollegor, 
samla information, ställa frågor, utbyta erfarenheter och skvaller för att på så sätt bilda 
sig en uppfattning av vad som förväntas av dem i den förändrade organisationen. 

Balogun (2003) får stöd av Moran och Brightman (2001) som menar att myten om att 
ledare förändras lättare än sina underställda är just bara en myt. Ledare måste lära sig 
vad som driver olika förändringar, men även förstå vilken effekt dessa tänkta 
förändringar har på deras värderingar, tilltro, beteende och förmåga. Kan ledare lära sig 
detta, kommer de att kunna initiera konstruktiva förändringar och få med sig hela 
organisationen. Detta stöder i sin tur Schutz (1958, 1997) teorier om människors 
utveckling. 

    Inriktning 

Team  Personligt  

Hålla det 
ordinarie 

arbetet igång 
 

Implementering av 
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förändring 
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Bringa
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Denna process för mellanchefer att bringa klarhet hos sig själva och andra är helt klart 
av social karaktär och den kommer att ta tid. Förutom att sköta det ordinarie arbetet och 
de övriga implementeringsuppgifterna, måste mellanchefer därför få tid till att prata 
med och lära av varandra. Baloguns (2003) studie visar speciellt vikten av informell 
kommunikation, både mellan ledning och mellanchefer och internt bland 
mellancheferna själva. Det skvaller som mellanchefer utbyter med varandra handlar ofta 
om deras chefers beteende och detta fungerar enligt Balogun som symboliska ledtrådar, 
som har till uppgift att hjälpa mellancheferna att förstå syftet med förändringen och att 
kunna förändra sig själva. Förutom detta måste de även få tid till att kommunicera med 
sina underställda. 

Brist på tid och support för att genomföra de klarhetsbringande arbetsuppgifterna får 
mellanchefer att känna sig pressade, menar Balogun (2003), eftersom de konstant 
kämpar med prioriteringar. Var ska de lägga uppmärksamheten? Studien menar att 
mellanchefers brist på engagemang inte alltid kan räknas som motstånd, eftersom det 
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många gånger beror på motsägande signaler från övre chefer, angående vad som ska 
prioriteras. Hur resultatet av förändringsarbetet blir, beror på mellanchefers förmåga att 
tolka vad som förväntas av dem och vad de själva kan göra, samt de handlingar och 
initiativ de tar på grund av dessa tolkningar.  

Ahrenfelt (2001) varnar för att förändringsledare kan uppleva stor osäkerhet när 
motståndet övergår från att gälla sakfrågor till att bli personliga och ifrågasätta chefens 
förmåga som förändringsledare. Detta sker i det som Schutz (1958) kallar för 
rollsökningsfasen. Medarbetarnas agerande förstärker enligt Ahrenfelt 
förändringsledarens tro att han har fel och självkänslan sjunker. Den osäkerhet som 
uppstår genom medarbetarnas motstånd, följs ofta av en känsla av meningslöshet 
eftersom den gamla organisationen är lämnad, utan att något starkt fotfäste i den nya 
ännu finns. Enligt Ahrenfelt är det vanligt att förändringsledarna här ger upp och 
antingen helt eller delvis går tillbaka till det gamla för att minimera förändringen.  

Ett annat sätt som förändringsledare reagerar på, är genom osäkerhetens motsats; det 
vill säga att hårdnackat tvinga igenom förändringen utan att lyssna på omgivningen. 
Båda dessa beteenden medför enligt Ahrenfelt (2001) att implementeringsarbetet i 
praktiken avbryts överallt utom i förändringsledaren fantasi.  

Ahrenfelt (2001) menar att en god förändringsledare tillåter sig att känna osäkerhet, vet 
sina begränsningar och känner till sina starka och goda sidor. Ahrenfelt menar även att 
det är efter denna jobbiga period som det interna motståndet kommer att avta, vilket gör 
att förändringsledaren kan se känslan av osäkerhet som en signal för att det kommer 
bättre tider. Genom att klara av denna fas av osäkerhet ökar de underställdas förtroende 
för ledaren på ett påtagligt sätt och chansen att förändringen blir bestående ökar 
markant. Aktuellt i sammanhanget är Winston Churchills visdomsord ”Never give up. 
Never, never, never, never give up” (Moran, 2001). 

2.2.4 Sammanfattning  
Ledare och det ledarskap som de utövar är en naturlig och viktig del av alla 
förändringsarbeten inom organisationer. Som tidigare konstaterats, finns det ofta brister 
i hur ledarna kommunicerar med de anställda rörande förändringar, vilket leder till att 
implementeringsarbete försvåras.  

Att organisationer består av individer och att ledarna därmed leder människor är något 
som medför att ledare måste ha förståelse för hur individer reagerar vi förändringar. 
Grupper och därmed individer genomgår olika faser i sitt utvecklande och enligt 
teoretiker måste då ledarna anpassa sitt ledarskap efter i vilken fas de underställda 
befinner sig. 

Mellanchefer innehar en nyckelroll vid implementeringsarbete, bland annat då de utgör 
en vikigt part i den interna kommunikationen. Enligt olika författare är det därför viktigt 
att företag fokuserar på sina mellanchefer och ger dem de förutsättningar som de 
behöver. De har i uppgift att förändra sig själva, hjälpa medarbetare med personlig 
förändring, implementera förändring samt sköta den ordinarie verksamheten. 

2.3 Motstånd vid förändringar 
Motstånd definieras av Ahrenfelt (2001) som frigjord mental energi, uttryckt i ett äkta 
engagemang mot en bestämd process. 
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Bruzelius och Skärvad (2004) menar att oavsett vilken förändring det handlar om, möter 
den nästan alltid någon sorts motstånd, vilket kan yttra sig på många olika sätt; allt från 
sarkastiska kommentarer och förlöjligande skämt om förändringsförslagen, till kraftfullt 
organiserade motståndsrörelser och rent sabotage. Oavsett hur motståndet yttrar sig, 
anser de dock att det inte bara ska ses som envishet, eller att människorna av 
bekvämlighet vill hålla sig kvar i gamla hjulspår. Istället ska det ses som ett naturligt 
sätt att reagera mot saker som är oväntade eller avvikande. Motståndet hänger samman 
med att förändringar skapar en känsla av förlorad kontroll och det kan vara både 
värdefullt och problematiskt.  

2.3.1 Motståndets uppkomst 
de Jager (2001) skiljer på rationellt och irrationellt motstånd. Det rationella motståndet 
uppkommer ofta på grund av att de flesta människor är rädda att de inte ska klara av att 
göra det nya som förväntas av dem, eller att de inte känner sig involverade i 
förändringsarbetet. De är egentligen inte emot själva förändringen eller förändrings-
ledaren personligen, men de är rädda för att de ska förlora mer än de eventuellt kan 
vinna. de Jager får stöd av Ahrenfelt (2001), som även menar att försvars- och 
motståndsmekanismer till en viss nivå är förutsägbara, då motstånd är en del av vår arts 
överlevnadsförmåga, men att det är omöjligt att veta hur och när de kommer att 
framträda i varje enskilt fall. 

Det irrationella motståndet uppstår när de anställda aldrig kan övertygas om 
förändringens fördelar; de vägrar helt enkelt att förändras. Duck (1993) menar att 
många anställda har blivit ”förändringsöverlevare”; de har blivit cyniska av att de 
lyckats överleva förändringsarbete efter förändringsarbete, utan att själva förändras över 
huvud taget. Duck menar att det är detta beteende, inte det aktiva motståndet, som är 
orsaken till att så många förändringsarbeten aldrig fungerar. Hur organisationer ska ta 
hand om såna situationer varierar beroende på hur den aktuella företagskulturen ser ut 
och vilka människor det gäller. 

Moran och Brightman (2001) menar att människor har tre starka drivkrafter som styr 
arbetsbeteendet. Dessa drivkrafter kallar de för syfte, identitet och förmåga, och de 
anser att förändringar i hög grad påverkar dessa drivkrafter. Enligt Moran och 
Brightman är människor målorienterade och motiveras av att ha ett syfte med sitt arbete. 
De menar att den anställde kommer att motsätta sig förändringen i samma grad som han 
känner att förändringen äventyrar känslan av syftet med arbetet. Om förändringen 
däremot förstärker syftet kommer den anställde att engagera sig positivt i förändringen.  

Nästa drivkraft som Moran och Brightman (2001) beskriver är identitet; människor 
behöver en känsla av personlig integritet och struktur. Moran och Brightman menar att 
om förändringar skakar en människas känsla för vem hon är kommer denna människa 
att agera aktivt för att få saker och ting tillbaka till det ursprungliga. Detta krav på 
personlig stabilitet är en av de största krafterna som verkar mot implementering av 
organisatoriska förändringar.  

Överlevnad handlar enligt Moran och Brightman (2001) om att ha förmågan att effektivt 
kunna anpassa sig till den rådande omgivningen. Om förändringen hotar en persons 
känsla av att kunna hantera sin situation, kommer förändringen att ses som ett hot mot 
överlevnaden. 

Bovey och Hede (2001) menar att ledningen måste vara medveten om hur de anställdas 
personliga problem kan påverka deras tankar, känslor och beteenden vid 
implementering av förändringar. En studie som Bovey och Hede genomfört, visar hur 
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viktigt det är att företagsledningen lägger lika stort fokus vid de mänskliga faktorerna av 
förändringar som på de rent tekniska faktorerna. Studien visar även att det finns ett 
samband mellan graden av motstånd och olika omedvetna försvarsmekanismer som 
varje människa innehar. Bovey och Hede menar att det är viktigt att skapa medvetenhet 
hos de anställda om att dessa omedvetna processer påverkar deras beteende vid 
förändringar, och även hjälpa dem analysera och förstå hur dessa påverkar deras 
inställning till och förståelse för förändringar. 

2.3.2 Motståndets olika faser 
Motstånd vid implementeringsarbete genomgår enligt Ahrenfelt (2001) tre faser innan 
det klingar av. Den första fasen aktiverar medarbetarna genom skepticism, de är verbala 
men inte särskilt kreativa i sin respons. En första spontan reaktion på något nytt som 
medarbetarna inte har någon kunskap om vad det innebär. Det är i detta stadium som ett 
så kallat kräkseminarium3 är användbart för att ta tillvara på den energi som 
skepticismen frigör.  

I nästa fas, den andra motståndsfasen, beskiver Ahrenfelt (2001) responsen som 
fortfarande verbal men till skillnad från tidigare så är den högkreativ, eftersom 
medarbetarna har fått en liten inblick i vad förändringen kommer att innebära för dem. 
De har haft tid att bearbeta och diskutera förändringen, både på och utanför arbetet och 
cheferna nås av väl genomtänkt kritik. Detta tyder på ett äkta engagemang och intresse 
vilket förändringsledaren behöver och det är i detta engagemang som motivationen 
återfinns.  

I och med den tredje motståndsfasen övergår motståndet från verbal kommunikation till 
fysisk handling. Om ledaren inte agerar som medarbetarna tycker visar de, på ett 
omedvetet plan, i handling att han har fel, till exempel genom att råka ha sönder ny 
utrustning. Detta sker omedvetet och det är viktigt att förändringsledaren håller sig till 
sakfrågan och inte anklagar medarbetarna.  

Ahrenfelt (2001) hänvisar till det gamla talesättet att ”det är som mörkast före 
gryningen” när han säger att motståndet efter denna tredje ”sabotage”-fas brukar klinga 
av och organisationen återigen blir verbal, nu på ett positivt sätt och med blicken riktad 
framåt. 

2.3.3 Positivt motstånd 
Traditionellt sett har motstånd setts som något negativt; en kraft som motarbetat 
förändringar. Waddell och Sohal (1998) anser att det är dags att ändra på den 
uppfattningen. Både forskning från senare år och från 1960- och 1970-talen visar 
nämligen att företag kan dra stor nytta av motstånd och därför inte bara ska avfärda det. 
Enligt Waddell och Sohal så finns det heller inget större stöd i teorin för det negativa 
synsättet gentemot motstånd.  

Waddell och Sohal (1998) hävdar vidare att dagens företagsledningar brister stort när 
det gäller att ta tillvara på och utnyttja motstånd, vilket kan vara en bidragande orsak till 
att graden av misslyckanden vid förändringsarbeten är så stor. Det är därför av stor vikt 
att ledningen förstår att de anställda ofta inte är motståndare till förändringen i sig, utan 
till de osäkerheter som den bidrar med och de effekter som kan komma av förändringen. 
Att avfärda allt motstånd liknar Waddell och Sohal vid att skjuta budbäraren som 
kommer med ett dåligt budskap. 
                                                           
3 Kräkseminariet kommer att diskuteras mer utförligt under avsnitt 2.4.3. 
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En fördel som kommer av motstånd är enligt Waddell och Sohal (1998) att 
organisationen kan utveckla alternativa förslag till förändringen genom att bemöta de 
åsikter som kommer fram. Vidare menar Waddell och Sohal att motstånd kan bidra till 
stabilitet och varaktighet genom att verka som motvikt när externa och interna krafter 
uppmuntrar till förändring. Det är en utmaning att uppnå den rätta balansen mellan 
stabilitet och förändring och som Moran och Brightman (2001) tidigare sagt måste 
förändringsledare hela tiden gå en balansgång, eftersom de anställda kräver ordning och 
stabilitet medan organisationen i sig hela tiden måste vara redo att förändras för att 
kunna anpassa sig till omvärlden.  

Det krävs enligt Waddell och Sohal (1998) en viss dos av missnöje för att de anställda 
ska bli motiverade till förändring och med motstånd och konflikter kommer den energi 
som behövs. Waddell och Sohal får stöd av Ahrenfelt (2001), som menar att motståndet 
till en förändring kan vara den enda motivation som förändringsledaren har att tillgå vid 
implementeringsarbete och denna motivation är drivande, nödvändig och innehållsrik, 
eftersom den anställde visar prov på verkligt engagemang. All energi och allt 
engagemang som kommer fram i form av motstånd, används till implementeringsarbete 
så fort motståndet börjar avta. Enligt Ahrenfelt är detta motstånd nödvändigt för att 
skapa den energi som krävs för att införa förändringen. 

Företagsledningar uppmanas därför av Ahrenfelt (2001) att skapa en kultur där 
spekulerande och reflektion är naturligt. Medarbetarna ska ifrågasätta och kritisera både 
sig själva och ledningen. Denna kritiska massa bland medarbetarna ska ledaren aktivt 
försöka hitta. Genom detta arbete så skapas olika bilder av problem och möjligheter och 
en bra verklighetsuppfattning samt ett bra beslutsunderlag bildas. Ahrenfelt menar att 
reflekterandet bidrar med förståelse för situationen. En kritisk medarbetare är engagerad 
och involverad, till skillnad från en liknöjd person som är oengagerad och försöker hålla 
sig utanför processen. 

Även de Jager (2001) menar att motstånd till förändring är fullkomligt normalt och att 
det till och med är farligt för organisationer att tro att det endast är negativt när anställda 
utgör motstånd. Genom att ignorera motståndet eller genom att bara avskeda dem som 
inte följer med strömmen, menar de Jager att organisationen går miste om motståndets 
egentliga funktion; att undvika onödiga förändringar. Han anser även att det största 
hindret för förändring är tidigare framgångar, eftersom det är fullständigt relevant att 
fråga sig varför man ska ändra på något som fungerar bra. de Jager menar att det är en 
skyldighet för de anställda att ifrågasätta förändringsförslag och ta reda på varför de ska 
ersätta något som fungerar med något nytt. Han menar till och med att de anställda ska 
kräva att förändringsledaren ska bevisa fördelarna med förändringen för företaget. 
Motstånd kan ses som ett användbart verktyg för att kontrollera förändringars 
lämplighet, eftersom motstånd många gånger fungerar som en varningssignal om 
förändringen inte är tillräckligt genomtänkt eller kanske till och med direkt olämplig. 

2.3.4 Sammanfattning 
Motstånd är något som nästan alltid visar sig vid förändringsarbete, eftersom det är 
människors naturliga drivkrafter som leder till motstånd när förändringar hotar deras 
tillvaro. Många författare menar dock att motstånd är positivt och kan utnyttjas för att 
förbättra förändringen och för att hindra att olämpliga förändringar genomförs. Vissa 
anser till och med att mostånd är nödvändigt för att nå framgångsrik implementering 
och att motstånd är den källa för motivation och energi som behövs för att nå 
förändring. 
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2.4 Kommunikation vid förändringar 
Kommunikation definieras av Alvesson (1991) som något mer än bara överförande av 
information. Han menar att kommunikation har en större innebörd och att det genom 
kommunikation skapas mening och förståelse för organisationen. Alvesson utgår från 
Habermans teorier och denne eftersträvar en så kallad störningsfri kommunikation. 
Alvesson menar dock att det är ofrånkomligt att helt undvika störningar i 
kommunikationsprocesser.  

Begreppen kommunikation och information är centrala i detta arbete. Shannon (1948) 
presenterade redan på 1940-talet en kommunikationsmodell och tillsammans med Ek 
och Åkerlunds (2004) modell, tolkar vi kommunikationsprocessen som figur 5 visar. 
För att kommunikation ska ske krävs för det första en sändare, vilken är den som vill nå 
ut med informationen, för det andra ett medium genom vilket informationen 
transporteras och för det tredje en mottagare till informationen. I själva 
kommunikationsprocessen finns även störningar som på olika sätt förändrar det 
ursprungliga meddelandet.  
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Figur 5: Kommunikationsprocessen. Fritt efter Shannon (1948), Ek och Åkerlund (2004). 

 
Att informera innebär en enkelriktad överföring och vi använder ordet ”information” 
när meddelandet är det väsentliga. Med begreppet ”kommunikation” avser vi processen 
då information sprids åt båda håll, när både sändare och mottagare är aktiva.  

En organisations kommunikation innebär i regel både kommunikation internt, mellan 
anställda och chefer, och kommunikation externt mot olika intressenter. Det senare 
benämns ofta marknadskommunikation eller marknadsföring. I denna rapport fokuserar 
vi enbart på den interna kommunikation som sker mellan alla parter inom 
organisationen. Hädanefter använder vi för enkelhetens skull endast ordet 
kommunikation, men vi avser då intern kommunikation. 
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Michlitsch (2000) poängterar vikten av kontinuerlig kommunikation mellan chefer och 
lägre anställda, eftersom detta bidrar till att nå uppsatta mål samtidigt som nivån av 
frustration och skadliga rykten minskar. 

2.4.1 Vikten av kommunikation vid förändringar 
Att inte kommunicera med de anställda vid en organisationsförändring är det största 
misstag ett företag kan göra, enligt Larkin och Larkin (1996), för de anställda ersätter 
utebliven kommunikationen med rykten och dessa är sällan positiva. Kommunikation 
verkar lugnande i oroliga situationer, även om nyheterna är dåliga. Med andra ord är 
osäkerhet mer hotfullt än dåliga nyheter.  

Aaltonen och Ikävalko (2002) kopplar samman de flesta implementeringsproblem med 
bristande kommunikation. I en undersökning där de genomfört intervjuer med ett antal 
förändringsledare, framkom att ett vanligt bekymmer i organisationer är hur man skapar 
en gemensam bild av förändringen bland organisationens medlemmar. Många av de 
intervjuade uppgav bristande kommunikation som orsak till att implementeringen 
misslyckades.  

Klein (1994) anser att många svårigheter som kopplas samman med förändringsarbete, 
enkelt kan underlättas genom att strategiskt jobba med att kommunicera ut 
förändringens syfte, utveckling och konsekvenser. Att berätta vad som gått bra är 
mycket viktigt i inledningsskedet av förändringsprocessen, för att framkalla stöd, men 
det är lika viktigt att angripa problem offentligt och visa på hur feedback och justeringar 
påverkat förändringens utveckling. Problem och motstånd som växer upp under 
förändringens gång beror många gånger på missförstånd och oklarheter och det bästa 
sättet att bemöta detta, är med kommunikation. Förändringar är många gånger svåra, 
men en välplanerad kommunikationsstrategi kan många gånger jämna vägen för ett 
förändringsprojekt. 

För att nå förändring krävs förståelse och övertygelse, vilket innebär att det krävs 
förmåga att kommunicera för att få människor med sig i förändringsarbetet. Förmågan 
att kommunicera är enligt Segerfeldt (2002) den mest efterfrågade egenskapen hos 
framtidens ledare.  

Kommunikation eller information 
Aaltonen och Ikävalkos (2002) undersökning visar att det många gånger sprids stora 
mängder information inom organisationer från ledningen och nedåt i hierarkin, främst 
skriftligt, men även muntligt, men att detta inte är någon garanti för förståelse eller 
lyckade implementeringar. För att de anställda ska förstå förändringen krävs det att de 
får chansen att kommentera och fråga, så att de förstår varför de ska agera annorlunda 
och vad som ska göras annorlunda. Tolkning, acceptans och godkännande är avgörande 
och detta visade sig vara ett problem i många organisationer. Problemen uppstod när 
den strategiska förändringen skulle översättas till konkreta mål och dagligt arbete och de 
växte sig större ju längre ner på den hierarkiska trappan man kom.  

Ahrenfelt (2001) anser att information är en envägsprocess medan kommunikation är en 
dialog, en tvåvägsprocess. Detta innebär att det inte alltid räcker att informera en gång 
till om informationen inte nått fram, istället måste ledningen hitta ett lämpligt sätt att 
kommunicera, inte informera. Ahrenfelt betonar även vikten av att föra en kontinuerlig 
dialog med medarbetarna rörande organisationens behov, situation och mål och han får 
stöd av Waddell och Sohal (1998).  
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För att illustrera vikten av att kommunikationen är dubbelriktad och att sändaren tar 
emot mottagarens reaktioner på utsända meddelanden, följer här resultatet av ett 
forskningsexperiment beskrivet av Andersson (1971). 

Tre grupper, vardera bestående av en ”instruktör” och en ”elev”, får i 
uppdrag att sätta ihop ett pussel inom en viss given tid. Instruktören vet hur 
man ska göra och ska instruera eleven, som sitter bakom en skärm utan att se 
instruktören. Denne ser heller inte vad eleven gör.  
I den första gruppen får endast instruktören tala, eleven måste vara helt tyst 
och i den andra gruppen får eleven endast svara ”ja” eller ”nej” på 
instruktörens frågor. I den tredje gruppen finns inga restriktioner och 
instruktören och eleven får tala fritt med varandra. 
Den första gruppen klarar i regel inte uppgiften inom föreskriven tid. Som 
orsak till att de misslyckades brukar deltagarna ange att instruktören var 
oduglig (säger eleven) och att eleven var dum (säger instruktören). 
Den andra gruppen lyckas ofta nästan lika dåligt, dessutom är de båda 
deltagarna ovänner efteråt. Instruktören brukar hävda att detta var den 
dummaste elev han någonsin råkat ut för och eleven säger att instruktören 
inte bara var totalt opedagogisk, utan även oförskämd. 
Den tredje gruppen brukar klar uppgiften på minimalt med tid och eleven 
menar att detta bror på att med en sådan skicklig instruktör går det inte att 
göra fel. Instruktören i sin tur förklarar att en sådan vaken och intelligent elev 
skulle begripa en instruktion även om den var dåligt utformad. 
Resultatet av experimentet blir nästan alltid detsamma, oavsett hur erfarna 
instruktörerna är och hur intelligenta eleverna är! 

Med detta vill Andersson (1971) visa att feedback till informatören tillsammans med 
mottagarens möjlighet att ställa frågor i högsta grad påverkar arbetets utgång. Det är 
därför det många gånger kan vara effektivare att åka till andra sidan jorden för att 
kommunicera, än att skicka ett skrivet meddelande. 

2.4.2 Att skapa kommunikationsstrategier 
Klein (1994) menar att i början av en organisationsförändring är de som kommer att 
påverkas mest av förändringen ofta bara svagt medvetna om att en förändring kommer 
att ske. Även fast ledningen informerat om syftet med förändringen kan oklarheter 
uppstå och det är på grund av detta som rykten, oro och negativa attityder uppstår. 
Genom att följa vissa principer vid kommunikationen kan dessa oklarheter om inte helt 
undvikas, så i varje fall minskas. Flera av de studerade författarna är överens om att 
man har mycket att vinna på att försöka skapa en strategi för hur organisationen ska 
kommunicera.  

Moran och Brightman (2001) hävdar att det är betydligt effektivare att införa 
permanenta strukturer för att underlätta under och efter förändringar, såsom 
coach/mentorskap, strategigrupper etc., än att införa en speciell aktivitet för varje ny 
större förändring. När förändringen går ut från ledningsrummen ut i organisationen, bör 
det enligt Moran och Brightman finnas en färdig infrastruktur som kan ta emot de 
känslor som blossar upp i samband med förändringen, för att det inte ska uppfattas som 
att ”den här aktiviteten är inte till för att hjälpa personalen genom förändringen, den är 
bara en obligatorisk del i en skriven förändringsplan”. 

Balogun och Hope Hailey (2004) menar att olika organisationer behöver individuellt 
anpassade strategier för hur de ska kommunicera med de anställda. Detta för att 
strategin ska stämma väl överens med faktorer som organisationens storlek, ledningsstil, 
ekonomi, anställda och företagets omvärld. 
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Balogun och Hope Hailey (2004) samt Klein (1994) tar var för sig upp två olika 
tankemodeller när det gäller att skapa en fungerande kommunikationsstrategi. Enligt 
Balogun och Hope Hailey så är det fyra aspekter som en förändringsledare ska ta 
hänsyn till vid utformandet av sin kommunikationsstrategi,  

• Vem ska kommunicera? 
• Vad ska kommuniceras? 
• Hur ska kommunikationen ske? 
• När ska kommunikationen ske? 

Klein (1994) kompletterar denna tankemodell när han menar att kommunikationen 
måste anpassas till den förändringsfas i vilken organisationen befinner sig. De 
förändringsfaser han syftar till är de olika faserna (upptining, förändring, återfrysning) 
som beskrivs i Lewins modell i avsnitt 2.1.3. Kleins tankemodell presenteras närmare i 
avsnitt 2.4.3. 

Både Balogun och Hope Hailey (2004) samt Klein (1994) får stöd av varandra och av 
andra författare, vars idéer om kommunikationsstrategier lätt kan appliceras på de båda 
modellerna. 

Vem ska kommunicera? 
Larkin och Larkin (1996) menar att allt sedan 1940-talet har forskare påpekat att 
mellanchefer är de avgörande informatörerna i varje förändringsarbete, eftersom de är 
de verkliga opinionsledarna gentemot arbetarna i alla organisationer. Larkin och Larkin 
menar att (förändrings)ledningen redan i början av förändringsarbetet bör engagera 
mellancheferna, så att de hela tiden är informerade och medvetna om vad som pågår. 

Klein (1994) stöder Larkin och Larkin (1996) och menar att människor förväntar sig att 
få höra viktig information från sin närmaste chef och att denne dessutom är 
välinformerad. Ju längre ner i hierarkin man kommer, desto viktigare blir den närmaste 
chefen. Genom att hålla mellancheferna fullständigt informerade om förändrings-
processen och använda sig av den hierarkiska strukturen vid informationsspridning ökar 
chansen att varje anställd blir fullständigt informerad. Dessutom kan mellanchefer ofta 
kommunicera på ett passande och relevant sätt till sina underställda, eftersom dessa 
normalt träffar sina underställda kontinuerligt. För att detta ska ske tillfredsställande 
krävs dock, enligt Balogun och Hope Hailey (2004), att kommunikation prioriteras och 
görs till en del av mellanchefernas arbetsuppgifter, eftersom de under 
implementeringsfasen kommer att vara fullt upptagna. 

Aaltonen och Ikävalko (2002) anser även det nödvändigt att ledningen gör mellanchefer 
medvetna om den viktiga roll som de har och uppmuntrar dem i informationsarbetet, 
eftersom de även har en filtrerande roll i informationsutbytet.  

Ahrenfelt (2001) poängterar att det är viktigt vid förändringsarbete att även se de 
informella grupperingar och relationer som finns inom organisationen. De informella 
ledarna utgör en nyckelroll i förändringsarbetet, eftersom de enligt både Klein (1994) 
och Ahrenfelt, med sin auktoritet ofta har oproportionerligt stor inverkan på sin 
omgivnings åsikter och attityder. Klein anser att detta effektivt kan utnyttjas vid 
informationsspridning i samband med förändringsarbete och även Ahrenfelt betonar 
vikten av att cheferna får dessa ledare på sin sida, eftersom det medför att många andra 
också följer med.  

När det rör sig om en större förändring anser dock Balogun och Hope Hailey (2004) att 
informationen initialt bör spridas från högsta ledningen, eftersom det annars lätt kan 
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uppfattas som bristande deltagande från ledningens håll. Klein (1994) stöder detta i och 
med att trovärdigheten enligt honom står i direkt proportion till informationskällans 
status och att informationskällan därför bör anpassas till hur stor förändringen är.  

Balogun och Hope Hailey (2004) anser att det viktigaste att tänka på vid 
kommunikation är att de som sprider information har så fullständig information som 
möjligt. Kan de inte svara på frågor från personalen minskar deras trovärdighet och det 
blir svårt att få ett engagemang från de anställda. Om de som förmedlar informationen 
inte varit delaktiga i utformandet av förändringen bör det, enligt Balogun och Hope 
Hailey, tas i beaktande genom att de på ett strukturerat sätt samlar ihop frågor och 
förmedlar svar.  

Vad ska kommuniceras? 
Schutz (1997) menar att alla inom en organisation ska ha möjlighet att ta del av all den 
information de önskar och så länge det inte handlar om uppenbara affärshemligheter, 
borde det råda full insyn inom hela organisationen. Michlitsch (2000) menar att 
personalen måste få ta del av både positiv och negativ information, eftersom båda 
sidorna hjälper dem att förstå ansvarsförhållanden; positiv information är motiverande 
och negativ information bidrar till ytterligare kunskap. Författaren hänvisar till samma 
tankegångar genom ett citat från SAS före detta VD Jan Carlzon; ” En människa som 
inte har information kan inte ta ansvar. En människa som har information kan inte 
undgå att ta ansvar ”. 

Förändringsledare bör enligt Moran och Brightman (2001) kommunicera specifika mål 
och även på olika sätt mäta dessa. Detta fyller flera syften; dels hjälper det till att göra 
förändringen mer påtaglig, både i termer av individuella och organisatoriska 
prestationer och dels ökar det motivationen hos de anställda. Det är även lättare för 
personer som annars skulle ha motsatt sig förändringen att acceptera små mål i taget, 
dessutom ger det de anställda en känsla av framgång och en möjlighet att fira de mål 
som uppnåtts på väg mot slutmålet. Detta sätt att kommunicera stödjer förändringen och 
gör den hållbarare, varpå organisationen sedan fokuserar framåt mot nästa mål. 

Balogun och Hope Hailey (2004) menar att det är viktigt att matcha detaljerna i 
informationen till den aktuella mottagaren. Detta eftersom människor, enligt både Klein 
(1994) och Balogun och Hope Hailey, har lättare för att förstå och komma ihåg 
personlig information som är relevant för deras arbeten, framförd i ett språk som de 
behärskar, jämfört med abstrakt och generell information. Balogun och Hope Hailey 
påpekar att alla inom en organisation vill veta hur de kommer att påverkas av en 
stundande förändring och att de innan de har den bilden klar för sig kommer de att ha 
svårt att ta åt sig någon annan information. Anställda behöver nämligen inte bara en 
organisatorisk vision utan även en personlig vision.  

Det är även enligt Balogun och Hope Hailey (2004) viktigt att förändringsledaren inte 
bara förklarar vad de kommit fram till, utan även hur de har kommit fram till de 
förändringar som ska implementeras. Detta minimerar frågor om förändringens 
lämplighet. 

Enligt Larkin och Larkin (1996) är det viktigt att enbart kommunicera fakta, aldrig 
värderingar. Viljan att linda in information om förändringar i en värdering är många 
gånger oemotståndlig, och varenda gång lika felaktig menar de. Enligt dem går det bara 
att kommunicera värderingar genom handlingar och på så sätt uppmana människor att 
göra likadant. Propaganda kommer aldrig att hjälpa en förändringsledare att lyckas med 
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sina föresatser; förändringar i sig kan accepteras hos anställda, men tomma ord är aldrig 
acceptabla. 

Balogun och Hope Hailey (2004) menar också att det är viktigt att förändringsledaren är 
ärlig i sin kommunikation, i annat fall försämras trovärdigheten för fortsatt arbete. Även 
om komplett information inte är tillgänglig är det bättre att förändringsledaren delger 
den information han har, än att han förmedlar halvsanningar eller avstår helt, för ofta 
läcker detaljer förr eller senare ut ändå. 

Ärlighet är ett nyckelord även för Schutz (1997), som menar att det gäller för både 
ledare och medarbetare att vara ärliga i sin kommunikation. Frågor ska besvaras 
sanningsenligt och ingenting ska undanhållas.  

Hur ska kommunikationen ske? 
Rykten är ofta felaktiga, men en sak är klar: sättet de sprids på är perfekt, menar Larkin 
och Larkin (1996). De anser att det absolut effektivaste sättet att sprida information på 
är muntligt, informellt, från en person till en annan. 

Det är dock enligt Larkin och Larkin (1996) viktigt när man använder sig av 
informationsspridning på liknande sätt, att man är noggrann och endast meddelar fakta 
och även kompletterar med skriftlig information, eftersom de anställda kan ha svårt att 
komma ihåg allt som framförs. Den skriftliga informationen bör vara så kortfattad som 
möjligt och endast innehålla fakta. Den är enligt Larkin och Larkin inte menad att läsa, 
utan att användas som stöd och diskussionsunderlag mellan ledning och mellanchefer 
och även när mellancheferna informerar anställda. Larkin och Larkin får stöd av 
Balogun och Hope Hailey (2004) som även påpekar att det ska finnas referensmaterial 
lättillgängligt med utförligare information, som personalen lätt kan hitta på egen hand. 

Även Klein (1994) menar att kommunikation ansikte mot ansikte är den klart 
effektivaste kanalen, både tack vare omedelbarheten och den interaktiva potentialen. 
Kommunikation ansikte mot ansikte är effektivast när grupperna är små och deltagarna 
har möjlighet att fråga, uttrycka oro och även delge problem och lösningsförlag. 
Balogun och Hope Hailey (2004) redovisar i sin bok att all forskning i ämnet styrker 
denna uppfattning.  

Med fördel kan förändringsledare enligt Balogun och Hope Hailey (2004) utnyttja olika 
kommunikationskanaler parallellt. I dagens teknologiska samhälle är det vanligt att 
använda intranät och e-post för att sprida information. Förändringsledaren bör dock vara 
medveten om att det finns problem med dessa medier, eftersom mottagaren aldrig kan 
tvingas läsa meddelanden, vilket innebär att informationen kanske inte når fram. 

Klein (1994) menar dessutom, liksom Balogun och Hope Hailey (2004), att om 
sändaren repeterar ett budskap genom flera olika medier, blir chansen större att 
mottagaren kommer ihåg budskapet och risken mindre att informationen inte når fram 
till alla parter eller missförstås. Ofta händer det att ett skrivet meddelande skickas ut en 
eller kanske två gånger och sedan inte följs upp. När de tänkta mottagarna sedan klagar 
över att de inte fått någon information, får de höra av sändaren att meddelandet redan 
skickats ut. Det faktum att mottagaren antingen inte nåtts av eller inte förstått 
budskapet, skyller sändaren på mottagaren själv.  

Balogun och Hope Hailey (2004) redovisar ytterligare kommunikationskanaler som 
förändringsledare har att använda, både formella och informella i form av 
konversationer vid fikapauser och dylikt. De formella kanalerna innefattar exempelvis 
video, intern-TV, konferenser, seminarier, möten, frågestunder, e-post, intranät, 
manualer, rapporter, nyhetsbrev, anslagstavlor etc. Vilken kanal som förändringsledaren 
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ska använda måste enligt Balogun och Hope Hailey baseras på behovet hos mottagaren 
och målet med kommunikationen; när personalen behöver nå en djup förståelse av 
förändringen krävs en rik form av kommunikation, ofta ansikte mot ansikte och när det 
gäller mer rutinmässig kommunikation, som vid uppdatering och för att ge kännedom, 
räcker det ofta med skriftliga, envägsriktade kanaler, se figur 6. 

 

 FÖRÄNDRING Rutin Komplex 

 
För detaljerad 

kommunikation 
skapar förvirring 

För lite information
leder till misstro 

och brist på 
engagemang 

EFFEKTIV 
KOMMUNIKATION 

Enkel kommunikation 
för rutinförändringar 

Rik kommunikation
för komplexa 
förändringar 

Ansikte mot 
ansikte 

 
Interaktiv, tex 
telefon eller 

videokonferens 

 

 

 TYP AV MEDIA 

 
Personlig skrift, tex

e-mail, brev  

 Massutskick, 
anslagstavlor, 

nyhetsblad  

 

Figur 6: Effektiv kommunikation. Efter Balogun och Hope Hailey (2004) samt Lengel och Daft 
(1988). 

 
Vidare menar Balogun och Hope Hailey (2004) att det även krävs att den som förmedlar 
informationen är välinformerad och engagerad, annars kan organisationen få anställda 
med bristfällig information. Ett lösningsalternativ som Balogun och Hope Hailey 
föreslår för att undvika detta är att anlita externa personer som är specialutbildade inom 
kommunikation. Det är inte säkert att kommunikation ansikte mot ansikte är tillräckligt, 
det kan även krävas en mer praktisk kommunikation. Ett exempel är studiecirklar som 
även kan inkludera rollspel med inhyrda skådespelare som kan hjälpa de anställda att 
förbereda sig för nya situationer som förändring medför. 

När ska kommunikationen ske? 
Enligt Balogun och Hope Hailey (2004) så finns det ingen exakt rätt tidpunkt att 
kommunicera. De anställda vill ha information så fort som möjligt samtidigt som 
förändringsledaren ofta vill avvakta tills alla fakta är klara. Det är dock en nackdel att 
kommunicera för nära inpå förändringen, eftersom det innebär att personalen får mindre 
tid på sig att förstå och anpassa sig till förändringen. Anställda uppskattar heller inte att 
få reda på förändringsplaner från annat håll än ledningen, till exempel via media.  

Eftersom mellancheferna innehar en sådan strategisk roll och med största säkerhet 
kommer att bli utsatta för frågor från sina underställda, som dessutom förväntar sig att 
mellancheferna ska vara välinformerade, anser Larkin och Larkin (1996) att det är 
viktigt att just dessa informeras före sina underställda. Det är dessutom viktigt att de får 
chansen att ställa frågor och hinner sätta sig in i uppgifterna, innan informationen går ut 
till övriga anställda. 
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Balogun och Hope Hailey (2004) beskriver även, precis som Klein (1994), att 
förändringsledare bör anpassa sin kommunikation efter i vilken fas som 
implementeringen befinner sig, vilket vi kommer att beskriva utförligare i nästa avsnitt. 

2.4.3 Kommunikation vid olika förändringsfaser 
I kapitel 2.1.3 beskrev vi Lewins modell om de tre förändringsfaserna som benämns 
upptining, rörelse och återfrysning. Klein (1994) anser att kommunikationen ska 
anpassas efter i vilket av dessa stadier som förändringsarbetet befinner sig.  

Kommunikation under upptiningsfasen 
Det främsta målet med kommunikationen under upptiningsfasen är enligt Klein (1994) 
och Balogun och Hope Hailey (2004) att göra organisationen redo för förändringen. Det 
första som måste kommuniceras är behovet av förändring och denna information bör 
enligt Klein komma från den högsta ledningen på den berörda avdelningen. Om 
förändringen är vitt spridd över organisationen, över flera avdelningar, bör behovet av 
förändring initialt kommuniceras genom VD/Styrelseordförande eller liknande. Balogun 
och Hope Hailey menar att detta är viktigt för att ledningen då visar sitt engagemang. 
Det är dock viktigt att ledningen först informerar mellancheferna, eftersom de enligt 
Larkin och Larkin (1996) annars lätt känner sig förbisedda och då blir en källa till 
motstånd istället för en hjälp i förändringsarbetet.  

Om förändringen är av det större slaget menar Klein (1994) att det är troligt att 
motståndet kommer upp mot ytan, eftersom förändringen utmanar gamla värderingar 
och arbetsmetoder. En del motstånd kommer att bubbla under ytan medan det samlar 
styrka; människor pratar i korridorer, på fabriksgolvet och på fikaraster och det kan 
därför tyckas som om muren av motstånd kommer helt plötsligt. Det kommer att vara 
mycket lättare att jobba framåt om denna mur av motstånd inte hinner jobba sig så stark 
redan från början. Det kan enligt Klein undvikas om man redan från början har en klar 
och tydlig kommunikationsstrategi. 

Enligt Klein (1994) det mest effektiva kommunikationssättet att initialt skicka ut 
skriftlig information som sedan snabbt följs upp av möten där folk kan ställa frågor. 
Detta är extra viktigt när planerna ännu inte är spikade och input från lägre hierarkier 
kan hjälpa till att utveckla planeringsarbetet.  

Olika typer av återkoppling är enligt Ahrenfelt (2001) särskilt viktigt under 
inledningsfasen av ett förändringsarbete och ett konkret exempel är att hålla ett så kallat 
kräkseminarium. Vid kräkseminariet ska förändringsledaren, enligt Ahrenfelt, fråga 
medarbetarna om varför detta förändringsarbete kommer att gå åt skogen. Alla frågor 
kan diskuteras i mindre grupper där ingen behöver stå för sina åsikter och 
smågruppernas resultat kan sedan redovisas för den stora gruppen. Förutom munterhet 
så bidrar detta seminarium enligt Ahrenfelt med kunskap om kommande problem och 
möjligheter som ledningen tidigare har missat. 

Det är enligt Klein (1994) bra om de följande mötena hålls av ledningen på respektive 
avdelning som ”ge och ta möten”. Uppföljning av det inledande tillkännagivandet bör 
göras genom en serie av meddelanden som vandrar ner genom hierarkin. Vartefter 
planerna fortskrider och blir mer definitiva bör möten hållas på varje successivt lägre 
hierarkiska nivå enligt Klein, som även får stöd av Larkin och Larkin (1996). Den som 
leder mötet ska vara så välinformerad att han kan ge relevant information och kunna 
svara på de flesta frågor som kan tänkas dyka upp under mötets gång. 
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Kommunikation under förändringsfasen 
Under denna fas når förändringsarbetet en mer praktisk nivå och förändringarna börjar 
medföra organisatoriska effekter, genom att processer eller strukturer förändras. Ju 
längre ned i organisationshierarkin man kommer, desto mer beror förändringarna på de 
faktiska omständigheter som råder där. Förändringsprocessen har nu enligt Klein (1994) 
ändrat inriktning från abstrakthet med teoretisk bas, till realitet med praktiska resultat 
och det är viktigt att även informationen hänger med och blir mer specifik och mindre 
generell i jämförelse med upptiningsstadiet.  

Eftersom stora delar av de anställda oftast inte är direkt inblandade i förändringsarbetet, 
känner de heller inte exakt till vad som är på gång. Denna osäkerhet, menar både Klein 
(1994) och Duck (1993), gör att det uppkommer en hel del rykten. För att undvika 
ryktesspridning bör kommunikationsstrategin genom själva förändringen enligt Klein ha 
tre huvudmål;  

• Se till att även de personer som inte är direkt inblandade i förändringsarbetet har 
detaljerad och uppdaterad information om vad som är på gång.  

• Se till att alla medarbetare får veta hur förändringen kommer att påverka dem i 
framtiden; hur det kommer att påverka deras arbetsroller, vad som förväntas av dem 
och vad de kan förvänta sig i gengäld.  

• Se till att ingen inkorrekt information eller felaktiga rykten sprids på arbetsplatsen.  

Mellancheferna måste enligt Klein (1994) vara insatta i implementeringsarbetet så att de 
kan svara på frågor både enskilt och på möten, dessutom är det viktigt att relevanta och 
detaljrika data angående förändringens effekter finns tillgängliga, både för att stödja 
arbete och för att minimera osäkerhet. Klein anser även att det är bra om mellanchefer 
både personligen och skriftligt, regelbundet upprepar och stöder ledningens beslut om 
förändring och påvisar framsteg i förändringsarbetet. Ett vanligt misstag som många 
ledare gör enligt Klein, är att tro att så snart förändringen är kommunicerad en första 
gång, så räcker det. Det är mycket ovanligt att så är fallet. Återigen påpekar Klein hur 
viktigt det är att använda sig av de olika hierarkiska nivåerna vid informationsspridning, 
med personliga möten ända ner till de lägsta nivåerna.  

Allt eftersom förändringen fortgår från utvärdering till tillämpning, anser Klein (1994) 
och Duck (1993) att de berörda människorna bör hållas underrättade om utvecklingen. 
Ledningens trovärdighet ökar om de angriper de problem som uppkommer vid 
förändringen. Ledningen bör informera de anställda om svårigheter, hur dessa hanteras 
och hur processen har förändrats efter utvärderingar. De problem som uppstår vid 
förändringar blir snart allmänt kända, oavsett hur ledningen agerar, dessutom påpekar 
Klein att problem ofta förstoras och snart blir allmänt accepterade om de inte bemöts 
med fakta. 

Klein (1994) får stöd i sina åsikter av både Larkin och Larkin (1996) och Duck (1993). 
Duck menar dessutom att kommunikation inte bara ska skötas från personal- eller PR-
avdelningen inom företaget, utan att det ska vara prioriterat av alla chefer på alla nivåer 
inom företaget. 

Kommunikation under återfrysningsfasen 
Enligt Klein (1994) är det främsta målet med kommunikationen under 
återfrysningsstadiet att stödja den förändring som skett och att skapa struktur. Även 
Segerfeldt (2002) påpekar vikten av att förändra människors beteende i grunden så att 
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de inte faller tillbaka till ett oönskat beteende vid utsatta situationer. Vid exempelvis 
stress, som kan uppkomma vid organisatoriska förändringar menar Segerfeldt att 
människor ofta återfaller i gammalt handlande.  

Informationsflödet bör enligt både Klein (1994) och Duck (1993) vara riktat åt alla håll 
och komma från alla hierarkiska nivåer, kontinuerligt och konkret så att människor kan 
bli bekväma i sina nya roller och att de fullt förstår sin egen delaktighet i förändringen, 
oavsett vad de tycker om förändringen i sig.  

Klein (1994) menar vidare att det är av stor vikt att ledningen försöker förutse de frågor 
som kan tänkas dyka upp, gällande resultatförbättringar, effektivitet, arbetsuppgifter och 
belöningar. Detta är viktigt eftersom personalen nu får den första erfarenheten av hur de 
personligen påverkas av förändringen. När problem uppstår i denna fas, beror det oftast 
på missförstånd och okunskap, vilket har sin förklaring i att kommunikationen varit 
bristfällig. Återigen påminner Klein om att den effektivaste lösningen på problem är 
kommunikation ansikte mot ansikte. 

2.4.4 Konsten att kommunicera 
Skriftlig kommunikation skiljer sig från muntlig kommunikation, och samtal mellan två 
personer skiljer sig från föredrag där 100 personer är åhörare. All kommunikation har 
dock enligt Andersson (1971) en sak gemensamt; att mottagaren är den viktigaste 
parten, eftersom det inte går att tvinga någon att förstå ett meddelande. Därför är det 
extra viktigt att sändaren av ett meddelande behärskar konsten att kommunicera.  

Samtalet mellan två personer är enligt Andersson (1971) den vanligaste formen av 
kommunikation. Ofta är det också den formen av kommunikation som har störst chans 
att fungera, eftersom man då har en omedelbar dubbelriktad kommunikation.  

Om samtalet övergår till ett föredrag närmar det sig enligt Andersson (1971) den 
situation som uppstår vid skriftlig kommunikation, med en starkt begränsad 
återkoppling till sändaren. Föredrag skiljer sig dock från skriftlig information genom att 
lyssnaren inte kan bläddra tillbaka och repetera, vilket läsaren kan. Det som sagts en 
gång, men inte tagits emot av lyssnaren, det är borta. 

Kommunikation innebär inte alltid, enligt Balogun och Hope Hailey (2004), att ett 
korrekt meddelande sprids, eftersom mottagaren kan uppfatta sändarens meddelande 
annorlunda än vad denne har för avsikt. Dessutom förändras ofta information då den 
förmedlas genom flera olika personer, inte bara på grund av minnesbrist utan även 
beroende på hur kommunikationen sker. Balogun och Hope Hailey påpekar också att 
mottagaren uppfattar mycket mer än bara meddelandet i sig; kroppsspråk, betoningar, 
och känsloinblandning, men även den trovärdighet som sändaren har sedan tidigare 
påverkar hur mottagaren uppfattar meddelandet.  

Andersson (1971) får stöd av Balogun och Hope Hailey (2004) som menar att det är det 
meddelande som mottagaren faktiskt uppfattar som ligger till grund för 
implementeringen av en förändring. En effektiv förändringsledare måste ta hänsyn till 
detta och vara medveten om vad han förmedlar, både avsiktligt och oavsiktligt.  

Både Klein (1994) och Balogun och Hope Hailey (2004) stöder Andersson (1971) när 
han menar att upprepningar av meddelande kan användas för att minimera skillnader 
mellan uppfattat och avsiktligt meddelande. Författarna betonar även vikten av att 
använda olika typer av kommunikationssätt för samma meddelande, beroende på 
avsikten med meddelandet och vem mottagaren är. Det är enligt Andersson viktigt att ta 
hänsyn till att en lyssnare tar till sig cirka 30-50 % av vad som sägs och glömmer 
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mycket av detta under den närmsta tiden; genom upprepningar med olika utformning 
kan dessa problem minimeras. 

Kommunikation genom känslor 
Det finns inga förändringsbenägna människor, enligt Segerfeldt (2002). Därför kan man 
inte heller informera så att förändring uppnås; kommunikationen måste nå djupare, till 
känslorna. Idéerna blir ihågkomna och förändringen fastnar endast om känslorna nås. 
Detta kan enligt Segerfeldt göras genom kommunikation som innefattar: 

• Beröm - för önskad verkan krävs det att berömmet är legitimt, välförtjänt och ärligt.  
• Kritik - träffar känslocentrum, men för att inte störa kommunikationen måste 

kritiken innehålla lösningsförslag.  
• Provokation - effektivt för att nå känslocentrum, men för att kunna använda detta 

verktyg krävs att man känner personen. 
• Personlighet - den som kommunicerar måste våga vara personlig och visa en del av 

sig själv. Att vara personlig betyder inte att berätta sitt livs historia, utan att få 
människor att känna sig välkomna och uppmärksammade. 

• Beröring - det ger stor effekt om sändaren vidrör mottagaren under 
kommunikationen, dock ska det inte göras så det märks eller på ett stötande sätt.  

Kommunikation genom symboliska handlingar 
Som ett komplement till de kommunikationskanaler som förändringsledare har till sitt 
förfogande, diskuterar Balogun och Hope Hailey (2004) olika symboliska hjälpmedel. 
Symboliska handlingar sprider mycket information, till exempel genom beteenden, 
ritualer, statussymboler, arbetskläder, språk, företagsmärken, historier och utmärkelser. 
Symboliska handlingar berättar något om organisationen till dem som finns inom den 
och detta har enligt Balogun och Hope Hailey en viktig funktion eftersom symbolik 
påverkar hur de anställda uppfattar olika situationer och händelser. Precis som vid övrig 
kommunikation kan även symboliska handlingar uppfattas på ett sätt som inte var 
menat. 

Hur förändringsledare kommunicerar sitt meddelande är alltså av stor vikt och 
förändringsledare kan med fördel använda symboliska handlingar vid kommunikation 
för att stödja meddelande som sprids. För att öka effektiviteten menar Balogun och 
Hope Hailey (2004) att förändringsledaren ska använda olika typer av symboler 
kontinuerligt genom förändringsfaserna.  

Konsten att lyssna 
Att behärska konsten att lyssna är enligt Ahrenfelt (2001) mycket viktigt och effektivt 
vid kommunikation, men underskattat på många håll. En chef som är en aktiv lyssnare 
bidrar med en trygghet till sina medarbetare och då medarbetarna har en större närhet 
till produktion och kunder får chefen dessutom ta del av betydelsefull information. 
Genom att se företagets medarbetare som lärare kan organisationen nå en hög 
informationsnivå, vilket enligt Ahrenfelt även leder till bättre strategiska beslut. Ledaren 
bör reflektera över hur ofta han lyssnar på medarbetarna och om han uppmanar 
medarbetarna att bidra med nya idéer för utveckling. 

Ett problem som Alvesson (1991) tar upp, är att många informatörer skapar passivitet 
hos åhörarna genom att informera på ett mycket styrt sätt och inte lämna rum för 
opponeringar, frågor eller diskussion. Informatören försvagar åhörarnas position 
ytterligare genom att inte ge dem möjlighet att sätta sig in i det aktuella ämnet i förväg 
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och det ger honom ett övertag som gör det lättare att styra utfallet. Detta förhållningssätt 
hos informatören leder till att personalen blir åhörare och inte deltagare i de samtal som 
berör hur organisationen ska se ut. Samtidigt menar Alvesson att det inte är enbart 
informatörens ansvar att aktivera åhörarna, utan att det även ligger på åhörarnas ansvar 
att göra sig hörda och ställa frågor.  

Fyra minnesregler 
Andersson (1971) har tagit fram fyra minnesregler för en kommunikatör, främst att 
användas vid skriftlig kommunikation, men reglerna kan även användas vid muntlig 
kommunikation. 

• Använd rätt signal  
Använd rätt ord och rätt ordning i framställningen och använd ord som både 
sändare och mottagare kan väntas tolka lika.  

• Använd en ren signal 
Undvik ord med vag betydelse, eller sådana som kan ge en bibetydelse. Blanda inte 
in onödiga saker i framställningen, utan sålla ut det väsentliga för mottagaren. 

• Använd en stark signal 
Använd korta formuleringar, innehållsladdade ord och var konkret. Säg klart ifrån 
när du inte vet något, istället för att komma med obestämda undanglidningar.  

• Hjälp mottagaren 
Sändaren informerar ju inte för att han själv ska förstå, utan för att mottagaren ska 
förstå. Ge helheten först och berätta sedan detaljerna om det är nödvändigt. Använd 
ord som mottagaren känner till, eller förklara dem. 

2.4.5 Sammanfattning 
Kontentan av detta teoriavsnitt är att kommunikation är nödvändigt för att nå en 
framgångsrik implementering av förändring. Alltför många förändringsarbeten har 
misslyckats på grund av bristfällig kommunikation och informationsspridning. Det är 
viktigt att kommunikationen är dubbelriktad och att sändaren klart och tydligt ser att 
budskapet har gått fram och uppfattats korrekt av mottagaren. 

Förändringsledaren bör aktivt använda sig av den hierarkiska strukturen vid 
kommunikation och se till att mellancheferna tidigt involveras i kommunikations-
processen. 

Organisationen bör använda en kommunikationsstrategi anpassad efter de egna 
förutsättningarna och beakta aspekter som; vem som ska kommunicera, vad ska 
kommuniceras samt hur och när kommunikationen ska ske. Det är även viktigt att 
förändringsledaren tänker på i vilken förändringsfas de befinner sig, upptining, rörelse 
eller återfrysning, när han kommunicerar med de anställda.  

Det finns ett antal aspekter att beakta när det gäller hur kommunikationen bör ske, att 
kommunicera är en svår uppgift men det finns konkreta tips att ta hjälp av. Man kan 
förstärka kommunikationen med hjälp av känslor eller symboliska handlingar och det är 
viktigt att även kunna lyssna på mottagaren. 

Det finns fyra minnesregler att ta till vid kommunikation; använd rätt signal, använd ren 
signal, använd stark signal och hjälp mottagaren. 
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2.5 Illustration av kommunikationens betydelse 
Exempel ett berör en sammanslagning av två företag, där en given kommunikations-
strategi används inom en begränsad del av det ena företaget. Vi vill med detta exempel 
belysa vilka effekter en kommunikationsstrategi kan ha vid en organisatorisk 
förändring. 

Vi väljer att inkludera det andra exemplet i arbetet eftersom Minelco befinner sig i en 
liknande situation, i och med att de gjort omfattande förvärv i Storbritannien. Samtidigt 
berör detta exempel några av de teoretiska områden som vi tidigare beskrivit.  

2.5.1 Exempel 1 
Schweiger och DeNisi (1991) genomförde en studie som klart visar fördelarna med en 
rak och ärlig kommunikation med de anställda under ett förändringsarbete. Bakgrunden 
till studien är en sammanslagning av två företag, där de båda verkställande direktörerna 
ansåg att det fanns strategiska fördelar att vinna på en sammanslagning. Studien 
genomfördes på det ena av de två företagen, som hade två skilda produktions-
anläggningar. 

Det realistiska kommunikationsprogrammet 
Initialt fick all personal ett informationsbrev angående sammanslagningen, men sedan 
fick den ena anläggningen, testanläggningen, kontinuerlig och utförlig information 
enligt ett ”realistiskt kommunikationsprogram” medan personalen på den andra 
anläggningen, referensanläggningen, fick information på det för företaget traditionella, 
men något knapphändiga sättet.  

De anställda i båda anläggningarna träffade sina respektive mellanchefer en gång i 
veckan, som vanligt, för att diskutera arbetssituationen, men för testanläggningen 
tillkom flera olika sätt att kommunicera, allt för att säkerställa att de anställda nåddes av 
informationen och dessutom fick svar på ställda frågor. Nedanstående punkter tillkom: 

• Ett nyhetsbrev varannan vecka, som handlade om sammanslagningen men som även 
tog upp svar på frågor som uppkommit bland de anställda. 

• En speciell telefonlinje dit de anställda kunde ringa för att få svar på frågor om 
övergripande organisatoriska förändringar. 

• En speciell anslagstavla, där svar på uppkomna frågor sattes upp. 
• Anläggningschefen höll veckomöten med de åtta olika avdelningarna. 

Det som kommunicerades handlade om planerade varsel, förflyttningar, befordringar, 
samt förändringar i lön och arbetsuppgifter. Det realistiska kommunikationsprogrammet 
hade tre specifika mål: 

• Att förse de anställda med kontinuerlig, ärlig och relevant information. 
• Att behandla de anställda rättvist. 
• Att svara på frågor och funderingar så fullständigt som möjligt. 

Datainsamling 
De data som samlades in via ett antal detaljerade enkätundersökningar under tiden före, 
under och efter sammanslagningen, handlade om hur personalen upplevde företaget och 
sin arbetssituation. Enkätundersökningarna var spridda i tiden, så att de genomfördes 
från fyra veckor innan till fyra månader efter tillkännagivandet av sammanslagningen. 
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De ämnen som enkäten berörde var: 

• Upplevd osäkerhet 
• Allmän stress 
• Arbetstillfredssällelse 
• Engagemang till organisationen 
• Åsikter om företagets ärlighet, trovärdighet och omtanke 
• Avsikter att stanna kvar inom företaget 
• Självupplevd prestation 

Genom att jämföra resultaten från de båda anläggningarna kunde Schweiger och DeNisi 
(1991) ta fram omedelbara effekter av sammanslagningens tillkännagivande och belysa 
den verkan som det realistiska kommunikationsprogrammet haft på de anställdas 
åsikter, både på kort och på lång sikt.  

Resultat 
Omedelbara effekter av att ledningarna tillkännagav sammanslagningen var att 
personalen i båda anläggningarna upplevde en ökad stress och osäkerhet, dessutom 
ökade frånvaron. Arbetstillfredsställelsen och engagemanget minskade i takt med 
företagets trovärdighet, vilket i sin tur ledde till att flera av de anställda övervägde att 
sluta på företaget. Dessa resultat var lika för båda anläggningarna. 

I testanläggningen, där de följde det realistiska kommunikationsprogrammet, minskade 
de negativa effekterna markant på kort tid. Den första enkätundersökningen efter att 
programmet startat, visade att osäkerheten bland de anställda hade stabiliserats och att 
engagemanget och synen på företaget hade förbättrats avsevärt jämfört med 
referensanläggningen. 

Ungefär fyra månader efter att sammanslagningen offentliggjorts, visade 
enkätundersökningarna på testanläggningen att flera av nivåerna var tillbaka där de 
legat före tillkännagivandet. Detta gällde dock inte för referensanläggningen. Det 
realistiska kommunikationsprogrammet verkade stabilisera flera av de negativa effekter 
som följde av tillkännagivandet av sammanslagningen. 

Begränsningar och avslutande kommentarer 
Kippenberger (1998) anser att den studie som Schweiger och DeNisi (1991) 
genomförde ger starka bevis både för att sammanslagningar och större organisatoriska 
förändringar initialt skapar osäkerhet, vilket har negativa effekter på de anställda, och 
att kommunikation kan hjälpa de anställda genom den besvärliga situationen. Om 
osäkerheten bland de anställda inte tas på allvar, kommer den att växa och så även de 
negativa effekterna. 

Schweiger och DeNisi (1991) påpekar att fastän resultaten visar att kommunikations-
programmet har haft positiva effekter, är det dock ingenting som pekar på varför. Det är 
alltså fortfarande oklart om det är innehållet eller kommunikationen i sig som är det 
viktiga. 

Studien avslutades innan de annonserade förändringarna i samband med 
sammanslagningen verkligen blivit implementerade, men Schweiger och DeNisi (1991) 
menar att det med bakrund i både teori och tidigare studier är rimligt att anta att 
kommunikationen även förenklar själva integrationsprocessen. 
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2.5.2 Exempel 2 
Detta exempel beskriver en studie som Daly, Teague och Kitchen (2003) genomförde 
genom att intervjua ledningarna för tio större företag i Storbritannien. Studien lyfter 
fram flera viktiga punkter som påverkar både den interna kommunikationen och 
resultatet av förändringsarbeten. Studiens resultat visar på kopplingen mellan intern 
kommunikation och lyckade implementeringar av förändringsprogram. 

Kommunikation och förändring 
De intervjuade cheferna fick valfritt berätta om olika förändringsprogram och de valde 
att prata om bland annat integration av ett uppköpt företag, att bli uppköpt som företag, 
introduktion av ny teknologi och andra organisatoriska förändringar. Alla cheferna såg 
ett tydligt samband mellan förändringsarbete och intern kommunikation och de flesta av 
dem ansåg att det var nödvändigt att både informera och involvera de anställda, samt 
möjliggöra feedback, för att nå en förändring.  

Två av företagen använde samma typ av förändringsprogram vid införandet av olika 
förändringar. Det ena företaget hade blivit uppköpt av ett utländskt bolag och använde 
programmet vid ett speciellt tillfälle, för att införa nya arbetssätt, medan det andra 
företaget använde programmet mer kontinuerligt. Oavsett vilket förändringsprogram 
som används, menar en av cheferna att det i och med genomgripande förändringar är 
nödvändigt med en aktiv ledning och en konstant utvärdering av 
förändringsprogrammet, eftersom det annars är stor risk att förändringarna försvinner 
och människorna återgår till sina gamla vanor. En förutsättning för ett framgångsrikt 
förändringsprogram är att den interna kommunikationen fungerar. 

Motstånd 
Vissa chefer som deltog i studien preciserar motståndet till mellanchefer och de menar 
att mellanchefer utgör en nyckelroll dels när det gäller att acceptera förändringen och 
dels för att kommunicera denna till de anställda. 

Allmänna forum användes för att sprida information till de anställda, men de som 
upplevde problem med informationen meddelade inte alltid detta till ledningen. Denna 
ignorans var en av orsakerna till motstånd och ledningen försökte eliminera detta 
motstånd på olika sätt, främst genom att försöka förstå problemen och lösa dem genom 
att sprida information och kommunicera effektivt.  

I och med nya ledningsstrukturer vid de genomförda uppköpen, påpekade några av de 
intervjuade cheferna de anställdas förvirring i sin lojalitet gentemot den nya ledningen, 
och att även detta ledde till motstånd mot förändringen.  

Faktorer som påverkar intern kommunikation och förändring  
De intervjuade cheferna anser att flera inbördes beroende variabler påverkar intern 
kommunikation och förändringars effektivitet. Dessa variabler är beskrivna nedan. 

• Organisationens storlek och struktur: Enligt en av de intervjuade cheferna så är 
det lättare att nå en effektiv intern kommunikation inom ett mindre företag än inom 
ett stort. Ju fler anställda, desto svårare att hålla samtliga underrättade angående 
förändringar. Detta innebär, enligt denne chef, att storleken på företaget är en stor 
barriär för att nå en effektiv implementering av förändringar. Vissa chefer menar 
också att den hierarkiska strukturen spelade roll, den är svår att snabbt ändra på då 
samtliga inom företaget är vana vid den. 
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• Företagskultur och nationell kultur: Hur företagskulturen ser ut har enligt 
studien, stor betydelse för hur smidigt en förändring kan genomföras. Ju mer 
hierarkisk och byråkratisk en organisation är desto svårare är det att skapa 
förändringsbenägenhet. Enligt Daly et al (2003) krävs för att nå en framgångsrik 
förändringsimplementering att företaget är medveten om sin egen företagskultur. 
Den tänkta förändringen kanske inte kan anpassas efter nuvarande kultur.  

Även den nationella kulturen spelar roll vid implementeringsarbete och vid intern 
kommunikation. Flera av de studerade företagen har moderbolag utanför 
Storbritannien och ledningen för ett av företagen framhävde den fullständiga 
förändring av både ledningsstil och kultur, som skett då företaget blivit uppköpt av 
ett utländskt företag. Att ha huvudkontoret på ett stort geografiskt avstånd försvårar 
kommunikationen inom företaget. Språket är en naturlig barriär för kommunikation, 
även om engelska brukas i olika länder så är det ofta skillnader mellan olika 
dialekter.  

Kulturella skillnader visade sig även när det gällde administrativa rutiner. Men 
chefer som upptäckt dessa kulturella skillnader påvisade även positiva effekter av 
dessa olikheter. Ofta kan de lära av varandra och ta tillvara på de olikheter som 
finns, exempelvis genom att se hur olika kulturer tog sig an problem. 

• Förtroende: Flera företagsledare poängterar vikten av förtroende vid 
förändringsarbete. En chef menar att en av de stora anledningarna till att 
förändringsarbete misslyckas är att de anställda inte accepterar förändringen, de litar 
inte på ledningen och förändringsledaren. Förtroende kan skapas genom att övertyga 
de anställda om kompetensen hos de som leder förändringen. Enligt en annan chef 
så handlar en lämplig kommunikation om att skapa förtroende, det är nödvändigt 
med öppenhet, sanning och integritet. 

• Ägarskap: Ett delat ägarskap kan ha betydelse för hur en förändrings mottas. Om 
de anställda har aktier i företaget blir de mer angelägna om att det företaget ska nå 
framgång. Detta gör att de anställda visar större intresse för hur företagets leds och 
bidrar till en naturlig dialog mellan ledning och personal. 

Resultat och avslutande diskussion 
Daly et al (2003) menar att det genom intervjuerna i studien tydligt framkommer att de 
olika ledningsstilarna och företagsfilosofierna påverkar hur förändringar kommuniceras 
internt. Studien visar även att organisationerna använder olika strategier för att 
kommunicera, anpassade efter företagets situation och utformning,  

Studien visar att intern kommunikation har stor del i arbetet för att nå en framgångsrik 
implementering och det framgår tydligt att det som räknas är hur du gör det, inte vad du 
gör. Daly et al (2003) menar även att de faktorer som påverkar kommunikationens och 
förändringsprogrammens effektivitet ofta är desamma, vilket förstärker sambandet 
mellan de två områdena. 
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3 ARBETETS GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel redovisar vi hur vi gick till väga för att uppfylla vårt syfte. Vi redogör för 
forskningsansats, undersökningsmetoder, datainsamlingsmetoder och urval och vi 
beskriver även hur vi bedrev vår litteraturstudie. Vi visar med en modell hur kopplingen 
mellan teori och empiri ser ut och slutligen tar vi upp vilka metodproblem vi stötte på.  

3.1 Forskningsansats 
En kvantitativ forskningsansats innebär enligt Daly et al (2003) att forskningen på ett 
objektivt sätt strävar efter en generaliserbar kunskap om en enda sann verklighet. En 
kvalitativ ansats utgår istället på ett subjektivt sätt från att de finns flera verkligheter 
som kan vara sanna. En kvalitativ forskning används enligt Daly et al för att nå en 
helhetssyn och en djupare förståelse för ämnet. 

I vårt fall antog vi en kvalitativ ansats då ämnena förändringar och kommunikation är 
subjektiva och eftersom de anställda vid de olika Minelcobolagen ser olika verkligheter, 
beroende på att de tolkar den rådande situationen utifrån sina arbetspositioner. Vårt 
syfte med att använda en kvalitativ ansats var att nå en djupare förståelse för hur 
Minelcos anställda och chefer såg dels på de uppköp som blivit genomförda och dels på 
ämnet kommunikation, samt hur de ville att kommunikationen skulle ske inom företaget 
i framtiden. 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2003) innebär en deduktiv ansats att forskare 
genom litteraturstudier identifierar teorier som de sedan provar i verkligheten. 
Motsatsen är en induktiv ansats där forskare skapar teorier genom att utgå från 
insamlade data. Vi antog i detta arbete en deduktiv forskningsansats då vi utgick från 
teori om förändringar, motstånd, kommunikation och ledarskap, för att beskriva det 
problemområde vi såg inom Minelco. 

3.2 Undersökningsmetod 
Implementeringsarbete innebär en komplex och situationsberoende process, som är 
beroende av de människor som deltar i arbetet. Vi valde därför att genomföra en 
fallstudie på Minelco, för att få en djupare kunskap och förståelse för hur de anställdas 
åsikter och beteenden påverkas av den information de får vid de olika förändringar som 
uppstått i samband med uppköpet av Frank & Schulte Fillers and Minerals Division. 

3.3 Val av företag  
Efter att vi bestämt oss för att vi ville fördjupa oss inom kommunikation i samband med 
förändringsarbete, började vi leta efter relevanta företag med behov av studier inom 
detta område. Minelco vände sig till oss, efter att de på annat håll fått ta del av våra 
idéer och eftersom de såg ett behov av att någon undersökte deras kommunikation 
internt. Tillsammans med våra handledare på Minelco och vid universitetet utarbetade 
vi sedan ett syfte för arbetet. 
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3.4 Litteraturstudie 
För att sätta oss in i ämnet kommunikation vid förändrings- och implementeringsarbete 
och bilda oss en omfattning om vad som är skrivet inom området i dagsläget, bedrev vi 
en omfattande litteraturstudie. Vi studerade böcker och tidskrifter som behandlade 
organisation, förändring, motstånd, kommunikation och ledarskap. Artiklarna var 
samtliga publicerade i vetenskapliga tidskrifter och vi kunde därmed anta att källorna 
gav pålitlig information.  

Böckerna fann vi genom sökningar i LUCIA, Luleå tekniska universitets 
bibliotekskatalog och via sökningar på Bokus, en nätbokhandel med en omfattande 
sökdatabas. Vi studerade även kurslitteratur från tidigare kurser i vår utbildning. 
Ytterligare litteratur fann vi genom att studera tidigare utgivna vetenskapliga rapporters 
referenslistor. De tidskrifter vi studerade fann vi i huvudsak genom sökningar i 
universitetsdatabaserna Emerald, EBSCO och Proquest. De sökord vi använde var olika 
kombinationer och böjningar av implementering, organisation, förändring, 
kommunikation, informationsspridning, mellanchefer och strategi, samt de engelska 
motsvarigheterna implementation, organization, change, spread of information, middle 
management, strategy och communication. Vid sökningarna använde vi oss av 
trunkering för att nå samtliga former av sökorden. 

3.5 Datainsamling 
Vi valde att främst samla in primära data, eftersom vi behövde data som var anpassat till 
Minelcos situation, för att sedan kunna analysera detta och svara på vårt huvudsyfte: 

Att beskriva hur mellanchefer kan utnyttja kommunikationsstrategier för att uppnå 
effektiv och bestående implementering av förändringar. 

För att producera data till fallstudien använde vi två olika frågemetoder; kvalitativa 
intervjuer och enkäter. Som Daly et al (2003) påpekar, har vi med denna kvalitativa 
ansats möjlighet att genom intervjuer nå attityder, åsikter och erfarenheter på ett sätt 
som inte en kvantitativ ansats gör. Eftersom vårt syfte avgränsades till att studera 
Minelco i Sverige och England, valde vi att fokusera på respondenter i dessa två länder. 
För att få en personligare kontakt försökte vi så långt det geografiskt var möjligt att 
genomföra personliga intervjuer, i övriga fall genomförde vi telefonintervjuer. 

Vi valde att intervjua samtliga 18 anställda vid Minelco i Sverige för att få en så 
omfattande bild som möjligt av situationen, samtidigt som vi ansåg det viktigt att ta del 
av samtligas åsikter i ämnet. Målet med intervjuerna var att få en djupare inblick i hur 
respondenterna upplevt de förändringar som Minelco genomfört och vad de har för 
inställning till kommunikation och förändringsarbete generellt. I England intervjuade vi 
två administrativa chefer med personalansvar, eftersom dessa innehar viktiga roller som 
kommunikatörer inom företaget. Vi intervjuade även två andra VD:ar för utländska 
Minelcobolag för att få en objektiv syn på Minelco i Sverige och England. Sammanlagt 
intervjuade vi 22 personer anställda inom Minelco Group. 

Vi genomförde tre enkätundersökningar där respondenterna fick svara på 
standardiserade frågeformulär. Enkäterna skickade vi ut till samtliga anställda inom 
Minelco AB, 21 stycken, samt 30 stycken enkäter vardera till Minelco Minerals och 
Minelco Specialities i England. Vårt syfte med enkäterna var att erhålla bred 
information från många undersökningsenheter, samt att kunna styrka eller komplettera 
de uttalanden vi fått i samband med intervjuerna. Fördelen med att använda båda 
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datainsamlingsmetoderna var att de kompletterade varandra och gav oss en omfattande 
helhetsbild som även gick på djupet. 

3.5.1 Konstruktion av intervjuguider och enkäter 
Vi utformade intervjuguiderna och enkäterna med bas i teorin för att vi i analysdelen 
skulle kunna knyta samman teori och empiri och på så sätt kunna svara på vårt 
uppställda syfte. Frågorna byggde på några olika nyckelområden, vilka innefattade 
respondenternas åsikter angående uppköpet, informationsspridningen i samband med 
uppköpet, hur kommunikationen inom Minelco sker idag, samt hur respondenterna 
skulle vilja ha kommunikationen i framtiden.  

Vi skapade två olika typer av intervjuguider (bilaga 1-2) beroende på vem de var riktade 
till. Den mer utförliga versionen använde vi till de utländska respondenterna, som har 
nyckelroller i form av mellanchefspositioner. Till de svenska medarbetarna använde vi 
en annan version, eftersom vi i de flesta fall hade möjlighet till personliga intervjuer och 
kunde nå djupare med våra frågor. Innan vi använde intervjuguiderna diskuterade vi 
utformandet med både vår handledare vid universitet och vår handledare på Minelco.  

Även enkäterna (bilaga 3-5) gjorde vi i olika versioner, baserat på respondenternas 
positioner. Detta för att vi ville ställa relevanta och varierande frågor, med koppling till 
hur deras arbetssituation ser ut. En version av enkäten skickade vi till mellanchefer i 
englandsbolagen, en annan version till arbetarna i England och en tredje version till alla 
anställda inom Minelco AB. Vi diskuterade även enkäternas utformande i förväg med 
våra båda handledare. 

3.6 Analysmetod 
Vi valde att ta med teori som behandlar organisationsförändringar för att sätta in läsaren 
i ämnet och förklara grundläggande begrepp. Det kapitlet finns därför inte med i 
analysen. De återstående teorikapitlen delade vi upp i fyra huvudområden, se figur 7 
nedan; Motstånd (kap 2.3), Kommunikation vid förändringar (kap 2.4), 
Kommunikationsstrategier (kap 2.4) och Att leda förändringar (kap 2.2). Kapitlet om 
kommunikation valde vi att göra två områden av, eftersom vi hade två 
huvudinriktningar. Empirin valde vi att gruppera i tre större områden; Dåtid, Nutid och 
Framtid, för att sedan koppla samman varje område med relevant avsnitt i teorin.  
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Figur 7: Analysmodell 

 
Empiriområdet Dåtid innefattar de resultat som handlar om personalens reaktioner före 
och under uppköpet, samt hur kommunikationen sköttes under uppköpet. Området 
knyter an till den teori som handlar om Motstånd och Kommunikation vid förändringar. 
Här ville vi ställa teorin mot verkligheten för att besvara frågan: 

FRAMTID 

FÖRBÄTTRINGAR 

STRATEGIER 

RUTINER 

NUTID 

KOMMUNIKATION

STRATEGIER 

DAGENS CHEFER 

STYRKOR & 
SVAGHETER 

DÅTID 
 

REAKTIONER PÅ 
UPPKÖPET 

 
KOMMUNIKATION 

SLUTSATS 

EMPIRI ANALYS TEORI 

ATT LEDA 
FÖRÄNDRINGAR 

KOMMUNIKATIONS 
-STRATEGIER 

 

KOMMUNIKATION
VID 

FÖRÄNDRINGAR 

MOTSTÅND 

Hur påverkar kommunikationen, före och under en organisationsförändring, 
medarbetarnas attityder gentemot förändringen? 

Empiriområdet Nutid handlar om hur dagen kommunikation fungerar, huruvida det 
finns några kommunikationsstrategier inom företaget, hur cheferna kommunicerar vid 
förändringar, samt vilka styrkor och svagheter det finns med dagens kommunikation. 
Området kopplas ihop med den teori som handlar om Kommunikationsstrategier och Att 
leda förändringar. Här ville vi besvara frågan: 

Vilka är styrkorna och svagheterna i det sätt på vilket Minelcos mellanchefer 
kommunicerar med medarbetarna idag? 

Empiriområdet Framtid tar upp personalens och chefernas egna förslag på förbättringar 
när det gäller kommunikation, samt olika önskemål om strategier och rutiner. Även 
detta område kopplas ihop med den teori som handlar om Kommunikationsstrategier 
och Att leda förändringar. Aktuell fråga var i detta fall: 

Hur ser en kommunikationsstrategi ut för Minelco vid framtida förändringsarbeten? 

Vi analyserade först varje empiriområde för sig och sedan helheten för att kunna 
besvara våra forskningsfrågor och därmed även vårt huvudsyfte.  

Att beskriva hur mellanchefer kan utnyttja kommunikationsstrategier för att uppnå 
effektiv och bestående implementering av förändringar. 
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3.7 Metodproblem 
För att ett arbete ska anses som trovärdigt är det viktigt att det uppnår en hög grad av 
validitet och reliabilitet. Enligt Saunders et al (2003) så innebär validitet att mätningar 
mäter det som faktiskt är avsett och denna giltighet uppnås bland annat genom att 
använda lämpliga metoder och genomarbetade mätverktyg. Reliabilitet betyder enligt 
Saunders et al att mätningarna saknar slumpmässiga mätfel. Det som eftersträvas är 
stabila och tillförlitliga resultat så att mätningarna ska kunna upprepas med samma 
resultat vid en annan tidpunkt. 

För att höja validiteten formulerade vi frågorna till intervjuguider och enkäter noggrant, 
så att de inte skulle gå att missförstå, dessutom lät vi våra handledare granska och 
kommentera frågorna i förväg. Vi valde att genomföra personliga intervjuer och 
telefonintervjuer för att vara närvarande vid svarstillfället. Därmed kunde vi både ställa 
följdfrågor och förvissa oss om att respondenten förstod vad vi avsåg och att vi inte 
misstolkade något svar. För att ytterligare minimera risken för missförstånd gav vi 
samtliga respondenter möjlighet att granska våra intervjuprotokoll efter renskrivning, 
där vi i löpande text tolkat vad som framkommit under intervjun.  

Reliabiliteten höjde vi genom att vi försökte skapa så avstressande och lugna miljöer 
som möjligt för respondenterna. Vi avtalade tid för mötet i förväg och gav alla 
respondenter möjlighet att granska intervjuguiden innan intervjun. För att höja 
tillförlitligheten spelade vi även in intervjuerna på band eller förde noggranna 
anteckningar. De åsikter och svar som framkom vid intervjuer och enkäter, behandlades 
anonymt genom hela arbetet. 

Metodproblem som vi stötte på var att inte alla respondenter i Sverige och England 
svarade på vår enkät, dessutom blev antalet utskickade enkäter i England betydligt färre 
än vad vi först räknat med. Det finns även en risk att det uppstod frågor vid 
enkätundersökningarna som ingen kunde svara på, eftersom vi inte kunde närvara vid 
utfyllandet av enkäterna. Dock försökte vi minimera denna risk genom att med varje 
enkät bifoga motiv till undersökningen, samt förklaringar och kontaktuppgifter för 
eventuella frågor eller funderingar. 
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4 RESULTAT FRÅN INTERVJUER OCH ENKÄTER 

I det här kapitlet redovisar vi resultatet av de intervjuer och enkätundersökningar som vi 
genomfört i Minelco Group. Vi redovisar hur kommunikationen skett före och under 
uppköpet av Frank & Schulte Fillers and Minerals Division och vilka åsikter 
medarbetarna haft angående detta. Vi redovisar även hur kommunikationen sker och 
fungerar mellan medarbetare och mellanchefer inom Minelco idag, samt hur de 
anställda inom Minelco vill att kommunikationen ska ske i framtiden.  

Vi har genomgående valt att fokusera på de åsikter som kommit fram i intervjuer och 
enkäter och vi redovisar om det är bara några stycken, eller de flesta av medarbetarna 
som delar en viss åsikt. Vi lyfter även fram enstaka och helt avvikande åsikter. Vi har 
däremot inte skrivit exakt hur många personer som delar en viss åsikt, eftersom vi inte 
anser att det är relevant för varken vårt forskningssyfte eller våra läsare. 

Vi har även valt att redovisa intervjuresultaten från de olika bolagen i Sverige och 
England separat, för att det ska bli enklare att se var åsikter och arbetssätt skiljer sig åt. 
För att göra resultaten än mer översiktliga redovisar vi i vissa avsnitt resultaten från 
enkäterna separat. Fullständiga intervjuguider och enkätformulär finns i bilaga 1-5. 

4.1 Kommunikation och reaktioner vid uppköpet 
De resultat som presenteras i detta avsnitt, är de som i analysmodellen (figur 7, avsnitt 
3.6) går in under avsnittet Dåtid. Vi vill med denna empiri senare i analyskapitlet, 
tillsammans med relevant teori, kunna svara på vår första forskningsfråga: 

Hur påverkar kommunikationen, före och under en organisationsförändring, 
medarbetarnas attityder gentemot förändringen? 

4.1.1 Sverige 

Kommunikation vid uppköpet 
Under de tidiga skedena informerades medarbetarna i Sverige kontinuerligt om 
förhandlingarnas utveckling genom de informationsmöten som hölls på VD:s kontor 
varje måndag. VD:n och ekonomichefen kallade även till särskilda möten för att 
informera enbart om uppköpet. Vid slutskedet i förhandlingarna var dock ledningen för 
Minelco ofta utomlands, vilket ledde till att det ibland kunde dröja innan personalen 
fick ny information. 

De medarbetare som anställdes i samband med, eller strax efter uppköpet, har uppgett 
att de fick viss information om uppköpet vid anställningsintervjun, via platsannonsen 
och även genom extern press. En del har efter anställningen även fått information 
informellt från någon kollega eller från sin närmsta chef.  

Personalen i Sverige känner till, utan att kunna ange detaljer, vilka ekonomiska och 
produktionsmässiga mål och synergieffekter som Minelco avsåg att nå i och med 
uppköpet. Hur utvecklingen efter uppköpet sett ut verkar det dock som att inte all 
personal har uppfattat, trots att det enligt personal i Sverige har spridits officiell 
information.  
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De flesta medarbetarna uppfattade att de blev väl informerade om vad som hände i 
organisationen både före och under uppköpet och att de fick en bra förståelse för 
utvecklingen. 

Reaktioner vid uppköpet 
På chefsnivå fanns det initialt olika åsikter om huruvida uppköpet var rätt väg att gå, 
men det var inget som påverkade beslutet. De personer som var emot uppköpet var 
tvungna att fundera över sin egen framtid i bolaget, eftersom de på chefsnivå skulle vara 
tvungna att helt stå bakom uppköpet om det skulle lyckas. Ett antal möten hölls där 
frågan diskuterades öppet.  

Bland personalen fanns det i början en viss oro huruvida Minelco skulle klara av att 
växa så snabbt i storlek, men trots det har de anställda i Sverige hela tiden varit positiva 
till uppköpet.  

Många upplevde uppköpet som en spännande och vågad förändring, eftersom 
medarbetarna i och med expansionen har fått möjligheter till att personligen växa med 
sina arbetsuppgifter De internationella kontakterna och det faktum att verksamheten har 
breddats har skapat en extra dimension som gör att inställningen till arbetet, trots hög 
arbetsbelastning, är mycket positiv och medarbetarna upplever arbetet som mer 
utmanande än tidigare. Det upplevs även som positivt att ha fått fler medarbetare och att 
det händer saker kontinuerligt.  

Enkätsvar 
Attityderna inför och efter uppköpet har enbart varit positiva. Majoriteten av de 
anställda är nöjda eller mycket nöjda med den kommunikation som skedde i samband 
med uppköpet. Informationen nådde de flesta anställda genom informationsmöte eller 
på ett informellt sätt från ledningen. 

4.1.2 England 

Kommunikation vid uppköpet 
Personal och chefer i de uppköpta bolagen informerades först när alla beslut rörande 
förvärvsprocessen var tagna. Dock hade det redan innan detta börjat gå rykten inom 
vissa av bolagen att Minelco var den framtida ägaren.  

Företagsledningarna för alla nya bolag var de första som, genom ett möte i London, 
informerades om Minelco, vad Minelco står för och att Minelco i framtiden kommer att 
utveckla deras bolag. VD:n och ekonomichefen åkte sedan runt och presenterade 
Minelco och LKAB för de olika uppköpta bolagen, främst för befattningshavare.  

Olika chefer från de uppköpta bolagen utomlands bjöds även in till en mycket 
uppskattad kick-off i Kiruna, tillsammans med personalen från Sverige. Vid detta 
tillfälle informerades det om Minelco och LKAB, dessutom gav det medarbetarna 
möjlighet att knyta kontakter med nya kollegor som de i framtiden skulle arbeta med.  

De anställda i de olika englandsbolagen fick information om uppköpet, dock ej om mål 
och orsaker, antingen via interna möten med enskilda avdelningar, eller via respektive 
VD. Informationen sköttes på olika sätt vid de olika bolagen och det var inte alla som 
hade något gemensamt informationsmöte om uppköpet. Samtliga anställda i de 
uppköpta bolagen fick ett personligt brev från Minelcos ledning, i samband med den 
första lönespecifikationen, där Minelco och företagets intentioner presenterades.  
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Reaktioner vid uppköpet 
Enligt de engelska cheferna så var både chefer och anställda inom det engelska bolaget 
generellt sett positivt inställda till uppköpet. Det var välkommet att hamna i en koncern 
vars huvudområde är industrimineraler och de såg Minelco som en aktiv ägare som vill 
utveckla bolagen och prioritera deras verksamhet, till skillnad från de tidigare ägarna. 
De upplevde att Minelco var ett företag med fokus på människor, dessutom hade de en 
positiv bild av svenskar, som öppna och ärliga, och deras sätt att leda organisationer.  

Medarbetare i Sverige har dock fått höra från sina engelska kollegor att det fanns en viss 
oro om hur utfallet skulle bli och hur de personligen skulle påverkas av förändringen. 
Svenska medarbetare har även fått uppfattningen att engelsmännen var lite skeptiska på 
grund av att de inte visste vad Minelco kunde tillföra eller hur starka de var ekonomiskt. 
Denna oro har dock minskat nu när de ser vad Minelco kan göra. Denna uppfattning 
bekräftas även av en av de engelska cheferna. 

Uppköpet föregicks, enligt medarbetare i Sverige, även av rykten och spekulationer, 
som inte enbart var positiva; till exempel befarades neddragningar på tjänstenivå, 
speciellt på de platser som inte hade någon produktion, men så snart uppköpet var i 
hamn och korrekt information började spridas, dämpades både missnöjet och farhågorna 
och attityderna blev positiva.  

Enkätsvar – Minelco Minerals 
Attityderna vid Minelco Minerals var enbart positiva både inför och efter uppköpet. Det 
var stor spridning på hur medarbetarna fick information angående uppköpet, men 
vanligaste vägarna var genom medarbetare, informationsmöte eller från en chef. Det 
finns inga som svarat att de är missnöjda med den information de fick rörande 
uppköpet. 

Enkätsvar – Minelco Specialities 
Inför uppköpet var majoriteten likgiltiga eller positiva inför förändringen. Efter 
uppköpet skedde en viss förändring i attityder då de flesta istället var positiva eller 
mycket positiva. Samtliga medarbetare uppger att de fick information angående 
uppköpet från sin chef. De är även alla nöjda med den information som spreds då. 

4.2 Dagens kommunikation inom Minelco 
I analysmodellen faller detta avsnitt in under rubriken Nutid (figur 7, avsnitt 3.6) och 
tillsammans med relevant teori vill vi i analyskapitlet med denna empiri svara på vår 
andra forskningsfråga: 

Vilka är styrkorna och svagheterna i det sätt på vilket Minelcos mellanchefer 
kommunicerar med medarbetarna idag? 

4.2.1 Kommunikationskanaler inom Minelco 
I tabell 1 nedan följer en beskrivning av de formella kommunikationskanaler som 
används på koncernnivå inom Minelco Group, därefter redogör vi kortfattat för de 
kommunikationskanaler som används på bolagsnivå inom Minelco AB, Minelco 
Minerals och Minelco Specialities. 



 RESULTAT FRÅN INTERVJUER OCH ENKÄTER 
 

 45
 

Tabell 1: Kommunikationskanaler inom Minelcokoncernen 

BRM Business Review Meeting. Ledningsmöten som leds av VD. Vid mötena ingår 
Minelcos ledning samt ett affärsområde i taget, möten hålls en gång per kvartal. 
Vid mötena följs en särskild agenda. VD skriver även en rapport från mötet som 
förmedlas till alla bolagsansvariga. 

MMM Minelco Management Meeting. Sker 3-4 gånger per år. VD är sammankallande 
för denna grupp där Minelcos ledning, samt VD och affärsområdeschefer för de 
olika bolagen och ingår. Verksamhetsplaner för de olika bolagen och även 
koncernövergripande information bearbetas.  

Telefonmöten MMM-gruppen sammanträder även en gång i månaden per telefon, där VD 
återigen är sammankallande. Dessa möten baseras på den månadsrapport som 
varje bolagschef skrivit och de följer en given dagordning. Inga protokoll förs vid 
dessa möten, men mötet avslutas med att de bestämmer vad som ska spridas 
vidare till övriga medarbetare inom de olika bolagen. 

Ekonomimöten Årligen hålls ett stort informationsmöte för alla ekonomichefer inom Minelco, där 
alla får ge frågor och komma med synpunkter, i övrigt sköts den löpande 
kommunikationen mellan dessa parter via e-post och telefon. 

Insite Minelcos interna hemsida. Syftet är att all personal ska få ta del av nyheter 
samtidigt. Varje månad skriver VD en informationsrapport som bland annat 
innehåller viss ekonomisk information.  

 

Minelco AB 
Muntlig kommunikation är det som är vanligast inom Minelco AB i Sverige och denna 
sker genom både formella och informella möten, samt i korridorer och fikarum. Det är 
bestämt att det på kontoret i Luleå ska hållas informella fikamöten, där VD:n och 
ekonomichefen är närvarande, men respondenterna har varierande uppfattning om när 
dessa ska äga rum och i praktiken blir mötesfrekvensen väldigt ojämn. Utöver dessa 
fikamöten händer det att VD kallar till informationsmöten när han anser att det finns 
behov. 

VD försöker sammankalla alla anställda till informationsmöte (Minelcodagar) i Luleå 
två gånger per år. Dessa möten är formella och informativa, men de ger även de 
anställda på de olika orterna i Sverige att umgås utanför det ordinarie arbetet. 

De olika arbetsområdena inom företaget (exempelvis logistik, ekonomi eller marknad) 
utgör egna informationsgrupper som utbyter information internt, mer eller mindre 
kontinuerligt, via fysiska möten, telefonmöten och e-post. Mellan de olika orterna i 
Sverige sker daglig kommunikation, främst via telefon, men även via e-post och fysiska 
möten. 

Minelco Minerals 
Ledningsmöten hålls en gång i månaden där cheferna diskuterar produktion, ekonomi, 
teknik, personalfrågor etc. Arbetsmöten hålls varannan månad där mellanchefer och 
arbetare deltar och diskuterar hälsofrågor och annat som är aktuellt. Mellanchefer har 
enskilda möten med anställda några gånger per år där målsättningar och andra 
eventuella problem eller frågor diskuteras. 

Information rörande förändringar inom Minelco Group sprids genom VD som antingen 
sammankallar alla anställda till ett möte eller informerar via intranätet. Även 
anslagstavlor och e-post används när allmän information ska spridas. 
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Det sker en kontinuerlig, daglig, kommunikation med mellanchefer för att genom dem 
nå ut med information till övriga medarbetare. Kontinuerligt utbyts även information 
med chefer i Sverige, främst genom telefonkontakt. Från Sverige tar de även emot 
information som rör hur de ska använda intranätet för att sprida information till de 
anställda. 

Minelco Specialities 
Mycket av informationsspridningen inom Minelco Specialities sker genom informell 
kommunikation. 

Information som kommer från högre chefer sprids initialt till mellanchefer. Därefter 
ansvarar dessa för att informationen kommuniceras till resterande medarbetare. Är det 
information rörande mindre ärenden används ibland bara företagets anslagstavlor. 
Information rörande en förändring som gäller hela företaget sprids vanligtvis först till 
mellanchefer som sedan kommunicerar med varje skiftlag genom möten, massutskick 
av e-post eller genom notiser på anslagstavla. 

Inom företaget hålls även avdelningsmöten och möten med de olika skiftlagen. Det är 
vid dessa tillfällen som de anställda har möjlighet att uttrycka sina åsikter och diskutera 
olika frågor.  

4.2.2 Styrkor med dagens kommunikation – enligt medarbetare 

Minelco AB 
Högre upp i hierarkin och även inom vissa av avdelningarna finns en tydlig 
kommunikationsstruktur. Detta innebär dels att möten är planerade i god tid och att det 
finns en given agenda och dels att protokoll förs och distribueras till deltagare och andra 
berörda efter mötet. Detta uppskattas av de anställda på dessa avdelningar, eftersom alla 
då har möjlighet att planera sitt deltagande och eventuella frågor, samt att de har lätt att 
hämta in information om det skulle vara så att de missar något möte.  

Både Minelcodagarna och idén med fikamöten uppskattas av alla respondenter, och 
enligt många medarbetare finns ambitionen och viljan att informera hos alla. Alla är 
medvetna om att information och kommunikation är nödvändigt, dessutom finns en 
förståelse för att företaget just genomgått en stor förändring, att nyckelpersoner som VD 
och ekonomichef reser väldigt mycket och att tillräckliga rutiner ännu inte hunnit bli 
uppbyggda. 

Anställda i Sverige uppger att de själva är aktiva sökare av information, främst då de 
behöver informationen för att sköta sitt arbete, och att de oftast finner den information 
de söker. Sökningen sker oftast genom personligt frågande, telefonkontakt eller via 
sökning i datasystem. Vidare har många anställda i Minelco i Sverige ett förflutet inom 
LKAB vilket gör att de har ett stort kontaktnät som underlättar då de söker information. 
Från ledningshåll uppfattas det som positivt att de anställda har möjlighet att prata med 
andra medarbetare för att finna information som inte är känd, eftersom det händer 
mycket inom organisationen. 

Minelco har ett gemensamt fildelningssystem med lagringsutrymmen och filer som alla 
kommer åt och det är bra när medarbetare behöver dela information med varandra. Alla 
har även tillgång till intranätssidan, Insite, som fungerar som en virtuell träffpunkt, 
eftersom medarbetarna är spridda på olika geografiska platser.  
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Fördelar med att använda e-post som kommunikationskanal har lyfts fram i samband 
med att mycket kommunikation sker med medarbetare utomlands där minst en av 
parterna inte har engelska som modersmål. Dels underlättar e-post vid eventuella 
tidsskillnader och dels är det praktiskt då medarbetarna får tid på sig att läsa och skriva 
brev, vilket kan minimera missförstånd. Dessutom är det enligt vissa, bra att ha 
skriftliga överenskommelser om exempelvis priser.  

De fåtal anställda som använder sig av en personlig kommunikationsstrategi upplever 
detta som något bra för egen del och de har även fått positiva reaktioner från 
medarbetare. Inom Minelco upplever de flesta medarbetare, chefer och övrig personal, 
att de oftast blir förstådda. Vid eventuella missförstånd åtgärdas felen snarast på 
antingen mottagarens eller sändarens initiativ. Många förväntar sig att alla tar ett 
personligt ansvar när det gäller informationssökning och ställer frågor om de inte har all 
information.  

Minelco Minerals 
VD:n kommunicerar ansikte mot ansikte med cheferna, när det gäller information som 
rör förändringar inom bolaget, vilket gör att feedback och eventuella frågor kan ställas 
direkt. Dessa chefer ser sedan till att återstående personal snabbt informeras. 

Genom att regelbundet kommunicera med de anställda försöker cheferna undvika rykten 
och spekulationer som kan orsaka problem. Kommunikation ansikte mot ansikte 
eftersträvas med samtliga anställda, och i många fall utnyttjas mellancheferna för att 
sprida informationen vidare till sina respektive avdelningar. Informell kommunikation 
uppmuntras genom att dörren till en av cheferna alltid är öppen.  

Trots att det inte finns några regler eller förordningar om hur kommunikation ska ske 
upplever en av cheferna det som att en viss kommunikationsstrategi används genom att 
bestämda medium brukas och att denna kommunikation fungerar. 

Alla tillfrågade mellanchefer anser att kommunikationen med kollegorna och den 
närmaste chefen fungerar bra. Även många av de tillfrågade arbetarna tycker att 
kommunikationen med kollegor och respektive närmaste chef fungerar bra.  

Minelco Specialities 
Kommunikationskanalerna upplevs som tillräckliga från chefernas håll. Dessutom 
upplevs det som mycket viktigt att kommunikationen mellan chefer och anställda 
fungerar effektivt, eftersom det annars kan uppstå rykten och missuppfattningar som 
leder till att medarbetarna drar egna felaktiga slutsatser.  

Ingen av respondenterna uppger sig vara missnöjd med kommunikationen varken med 
sin närmaste chef, högsta chefen eller med sina kollegor. När det gäller den allmänna 
spridningen av information rörande förändringar så är de allra flesta nöjda. Samtliga 
tillfrågade mellanchefer är idag nöjda med hur deras position utnyttjas vid intern 
kommunikation. 

Personliga kommunikationsstrategier 
Det är flera anställda inom Minelco som medvetet eller omedvetet använder en viss 
kommunikationsstrategi. Några exempel är att skicka kopior på e-post till andra, 
förutom ursprungsmottagaren, som kan vara intresserade, eller att använda e-post när 
det gäller information som är särskilt viktig och de vill ha bevis för att informationen 
spridits. Även brev och fax används av anställda för att dokumentera utskick, eftersom 
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det i vissa fall är viktigt att kunna visa varifrån informationen kommer och att 
meddelandet skickats. Några uppger att de medvetet följer upp utskickade 
e-postmeddelanden med telefonsamtal. Vissa försöker också kommunicera med en 
medarbetare i taget och endast sprida relevant information. En chef anger att han följer 
en viss personlig kommunikationsstrategi som innebär att de anställda söks upp för 
kommunikation ansikte mot ansikte vid deras arbetsplats, för att undvika det formella 
chefskontoret. Är det inte möjligt att personligen informera tar chefen hjälp av den 
mellanchef som är relevant. 

Vissa anser att det dagliga arbetet underlättas om man personligen har träffat dem man 
jobbar med. Det är omöjligt att träffa alla inom Minelco, men att träffa dem man ofta 
jobbar med är värt att eftersträva. De flesta anser att det bästa sättet att motta 
information är genom möten då deltagarna träffas fysiskt. 

Många av medarbetarna anstränger sig för att anpassa sitt kommunikationssätt och 
medium efter varje situation och strävar efter att vara raka och öppna i 
kommunikationen. Generellt så försöker medarbetarna vara tydliga i sin information så 
att inte missförstånd uppstår. Många ställer även kontrollfrågor och liknande för att vara 
säkra på att budskapet gått fram. 

Anställda på Minelco håller ibland medvetet inne med information. Detta sker när de 
inte vet om den är korrekt eller om viss information inte berör alla. Information kan 
också undanhållas då det är av strategisk natur, exempelvis då det gäller förändringar 
men inga beslut är tagna. Detta bland annat för att minimera risken av att information 
kan nå konkurrenter. Då besluten är tagna är de ofta angelägna om att snabbt 
kommunicera ut förändringarna.  

4.2.3 Svagheter med dagens kommunikation – enligt medarbetare 

Minelco AB 
Innan uppköpet fanns det en informationstradition inom Minelco AB, med väl 
fungerande informella veckomöten där samtliga i personalen deltog, men i och med 
uppköpet, då många nya anställdes, blev dessa veckomöten inte längre genomförbara 
och Minelco AB har inte lyckats ersätta dessa med likvärdiga möten.  

Då det inte finns någon uttalad intern informationsstrategi upplever somliga Minelco 
som ostrukturerat, trots att möten förekommer, både övergripande och inom olika 
avdelningar. Många möten är oplanerade, dessutom är det många planerade möten som 
skjuts framåt i tiden eller ställs in på grund av tidsbrist. Detta gör det svårt att planera 
både frågor och information utåt från den egna avdelningen. 

Som det är i dagsläget sammankallar VD till möten med relativt kort varsel vilket 
innebär att personal lätt missar dem, i synnerhet medarbetare som inte är stationerade i 
Luleå. Det händer dessutom att både anställda och chefer inte prioriterar inplanerade 
informationsmöten och många upplever att detta accepteras.  

Mötena följer ingen särskild agenda, vilket innebär att det är svårt att förbereda sig. Det 
är dessutom mycket information som tas upp, vilket gör att det kan bli stressigt och 
eftersom protokoll inte förs anser de anställda att det är svårt att ta igen den information 
som de missat. Det sker heller ingen regelbunden uppföljning till dessa möten och 
anställda saknar kompletterande information rörande mötena på intranätet. 

De fikamöten som de anställda kommit överens om sker ibland utan ledningens närvaro, 
vilket gör att de upplevs som väldigt ostrukturerade, där medarbetare till och med 
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kunnat komma och gå under mötets gång. Mötena har hittills bara hållits ett fåtal gånger 
och de har blivit lite trevande och inte så strukturerade. I dagsläget deltar inte de 
anställda i Kiruna och Malmberget i dessa möten och att kräva att de skulle komma hit, 
enbart av den anledningen, skulle vara svårt på grund av de långa restiderna.  

I ledningen finns åsikten att de informella mötena inom Minelco är tillräckligt många 
för att nästan alla ska känna till vad som händer inom företaget. Dock anser endast en 
mindre del av de anställda i Sverige att de får all den information som de behöver i sitt 
dagliga arbete.  

Enligt respondenterna sker kommunikationen med den närmsta chefen med varierad 
frekvens och flera lyfter fram att den sker för sällan och på fel sätt. Många anser att 
även kommunikationen med VD sker för sällan eller på fel sätt. Majoriteten av 
Minelcos anställda anser att den informationsspridning som idag sker rörande 
förändringar kan bli bättre och det finns även respondenter som uppger att de är mycket 
missnöjda. 

Då Minelco inte har någon formell strategi för informationsspridning går det åt mycket 
tid för de anställda att leta information, dock är det få som har tid att söka information 
som inte direkt rör deras arbete, till exempel ny forskning, information om kunder, 
omvärldsnyheter eller förvärv. Den informella informationsspridningen i korridorer som 
blir en följd av detta, upplevs som mycket ineffektiv av de anställda, eftersom 
meddelande ofta måste upprepas flera gånger för att det ska nå alla.  

Att mycket information måste sökas medför även andra problem, eftersom 
medarbetarna är olika duktiga på att leta information och således blir olika 
välinformerade om vad som händer inom företaget. Det är dessutom olika svårt att söka 
upp information beroende på hur väl man känner sina medarbetare. Då många anställda 
har ett stort kontaktnät inom LKAB sedan tidigare, har dessa relativt lätt för att hitta den 
information de söker. Detta kan vara ett problem för nyanställda som inte har samma 
kontaktnät.  

Många inom Minelco AB har även insett att de ofta tar för givet att andra innehar 
samma kunskap och information som de själva har. Detta medför att de inte 
kommunicerar och informerar kollegor så mycket som skulle behövas, vilket kan skapa 
irritation. Många ser ett behov av att själva vara mer utförliga, tydliga och 
sammanhängande i sin kommunikation.  

Flera upplever problem med informationsspridningen om den måste gå genom flera led, 
eftersom det ofta medför missförstånd och fel. Flera medarbetare har upplevt att viktig 
information som berör deras arbete och som de borde ha nåtts av, har gått dem förbi. 
Ibland kan det också vara så information inte når medarbetare på grund av att den 
stoppas på vägen då informationen passerar alltför många medarbetare. En orsak till 
detta kan vara att alla inte vet varandras roller och därför inte heller vet vilken 
information de behöver.  

Förutom för att komma åt telefonboken, är det ingen som frekvent använder sig av 
Insite, eftersom de flesta upplever sidan som bristfällig och att det är för lite aktivitet på 
sidan. Vissa ser inte att de har något större behov av information därifrån, och som följd 
av de få besöken på sidan vet de heller inte vilken information som egentligen finns där. 
Medarbetare har även lyft fram att det är fel typ av information som finns på Insite. De 
upplever att det ofta finns information av personlig karaktär och inte alltid den 
information som de behöver i sitt dagliga arbete.  

Vissa medarbetare upplever att Minelco som organisation inte helt ställt om från att vara 
den lilla organisationen som existerade innan uppköpet. Detta innebär att gamla vanor 
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fortfarande lever kvar, vilket medför svårigheter för nya delar av Minelco att göra sig 
hörda och sedda. Nya delar kan lätt komma i andra hand eller till och med glömmas 
bort, eftersom de inte fanns med från början. Detta problem upplever dock medarbetare 
som avtagande ju längre tiden går. Att alla inom Minelco AB inte är lokaliserade 
tillsammans upplevs som ett problem då vissa medarbetare går miste om informell 
informationsspridning i korridoren. Detta gäller ibland även viktig information som inte 
når utlokaliserade medarbetare förrän senare.  

Minelco Minerals  
Den interna kommunikationen uppges vara ett problem. Mellancheferna delar inte med 
sig tillräckligt med information om den löpande verksamheten, vilket skapar oro på 
högre hierarkisk nivå. Om mellancheferna frivilligt skulle sprida mer information, 
skulle chefen få en bättre överblick av arbetet och därmed få en uppfattning om de 
förstått arbetsuppgifter och följer reglementen.  

Det är inte alla arbetare som har tillgång till intranätet, vilket ses som ett problem, 
eftersom det begränsar vilken information som kan spridas genom det mediumet. Detta 
informationsglapp kompenseras idag med kommunikation ansikte mot ansikte och 
genom ett nyhetsbrev som ska spridas till alla anställda varannan månad.  

Det har lyfts fram ett allmänt behov av att informera mera. En av cheferna tror att den 
allmänna uppfattningen bland de anställda är att cheferna ska stå för all 
informationsspridning och att de anställda inte har så mycket att säga till om.  

I de fall det finns formella regler om hur kommunikation ska genomföras, upplever 
anställda att reglerna i stor utsträckning ignoreras. Underställda upplever att de inte får 
ta del av information från sina överordnade och då detta orsakar problem får de 
underställda skulden. 

Uppfattningarna bland de anställda är spridda angående huruvida kommunikationen 
med högsta chefen är bra eller inte. Respondenterna anser att den är allt från mycket 
dålig till väldigt bra. Även kommunikationen till den närmsta chefen upplever 
medarbetarna med varierande tillfredställning. Från chefers perspektiv upplevs den dock 
enbart som bra. Kommunikationen mellan medarbetare och deras jämställda kollegor 
upplevs generellt som bra, men även här finns anställda som inte anser att den är 
tillräcklig. 

Vad gäller den generella spridningen av information rörande förändringar så ställer sig 
majoriteten likgiltiga och det finns de som är missnöjda. Av mellancheferna är ett fåtal 
missnöjda med hur deras roll som kommunikationspart utnyttjas. 

Minelco Specialities 
Ingen av respondenterna vid Minelco Specialities har under arbetets gång angett några 
svagheter i varken sin egen eller företagets kommunikation. 

Mellan Sverige och England 
För vissa delar inom Minelco i Sverige är det viktigt att få ta del av information rörande 
de förändringar som sker i bolagen i England. Ibland uppstår dock problem, eftersom 
vissa anställda i England inte alltid är så benägna att frivilligt kommunicera dessa 
förändringar. Några av de svenska medarbetarna tror att detta kan ha kulturella orsaker. 

En annan orsak till ovanstående problem, kan vara att de engelska bolagen inte har full 
förståelse för varför informationen efterfrågas och vikten av att spridningen sker. För att 
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minimera dessa problem anser medarbetare i Sverige att de måste förklara och 
tydliggöra varför de vill ha in viss information.  

Ett annat problem som kommit fram i intervjuerna är att det uppstår missförstånd i den 
löpande kommunikationen med medarbetare utanför Sverige. Ofta är det meddelanden 
som misstolkas och leder till vidare problem. Problemen upplevs dock som avtagande i 
takt med att medarbetarna lär sig förstå hur motparten tänker och agerar. 

Enligt personal i Sverige är inte englandsmedarbetarna (inte heller övriga medarbetare 
utanför Luleå) helt nöjda med informationsspridningen från Luleå. De anser sig inte få 
tillräckligt med information för att de ska kunna sköta det löpande arbetet effektivt. 
Vissa upplever Minelco i Sverige som ostrukturerat, eftersom den information som de 
får ta del av ofta är ostrukturerad och ibland sen, eller så når informationen dem inte 
alls.  

Medarbetare i Sverige har även fått höra från utländska medarbetare att svarstiderna 
från Sverige är för långa och att informationsflödet går trögt, vilket kan medföra att de 
drabbade utför arbete i onödan. Exempelvis kan Minelco göra förändringar i 
gemensamma datasystem utan att medarbetarna i England får reda på detta i förväg, 
eller information om varför ändringarna gjorts.  

4.3 Medarbetares förslag till förbättringar 
Detta avsnitt faller i analysmodellen in under rubriken Framtid (figur 7, avsnitt 3.6) och 
i analyskapitlet vill vi med denna empiri, tillsammans med relevant teori, svara på vår 
tredje forskningsfråga: 

Hur ser en kommunikationsstrategi ut för Minelco vid framtida förändringsarbeten? 

4.3.1 Sverige 
Informationsspridningen inom Minelco anser många är bristfällig och det har kommit 
fram åsikter om att företaget måste göra något åt detta snarast för att undvika negativa 
konsekvenser för framtida samarbeten inom Minelco.  

Generellt så efterfrågar många en högre grad av informationsspridning, vilket föreslås 
ske genom att alla anställda får ta del av särskilda informationsutskick via e-post. Även 
skriftlig, strukturerad information om ekonomiska resultat efterfrågas. Mellanchefer 
anser att de måste få mer information från ledningen, för att de i sin tur ska kunna 
kommunicera vidare ut i organisationen. Många är av åsikten att alla måste bli mer 
delaktiga och införstådda i varandras arbeten, men det är inte nödvändigtvis mängden 
information som behöver ökas, utan det viktiga är istället att informera rätt personer 
inom företaget.  

Personalen upplever att kommunikationen och informationsspridningen mellan 
avdelningarna och mellan de olika bolagen kan bli bättre, eftersom det är lättare att 
samarbeta och lösa eventuella problem om de känner till varandras arbetssituationer och 
vad som händer i företaget. De flesta som arbetar på Minelco är relativt nyanställda och 
intresserade av vad som händer inom företaget och många upplever det som viktigt att 
känna till vad Minelco gör idag och planerar att göra i framtiden, dels för att få en 
helhetsbild av företaget och dels för att det inte verkar trovärdigt utåt om inte Minelcos 
egna anställda känner till vad som är på gång inom företaget  

Personalen vill ha rutiner och struktur för att nå en högre effektivitet när det gäller 
informationsspridningen inom Minelco. Genom en gemensam kommunikationsstrategi 



 RESULTAT FRÅN INTERVJUER OCH ENKÄTER 
 

 52
 

tror vissa av medarbetarna att problem med missförstånd och irritationer skulle kunna 
bli mindre, eftersom alla då skulle känna till sitt eget och andras ansvar rörande 
kommunikation.  

Det finns en önskan att skapa ett informationsforum där strategiska planer, företagets 
inriktning och hur det går för verksamheten förmedlas. I de fall det handlar om 
konfidentiell information, kan det informeras om att något är på gång, men detaljer kan 
undvikas för att sedan när allt är klart informera om resten. Via detta forum kan de 
anställda att ta del av den information de önskar, utan att för den skull bli tvingade.  

En intressant åsikt som lyfts fram är att det är kommunikationen som är viktig, inte 
informationsspridning, vilket kan ske resultatlöst i det oändliga. För att nå en bra 
kommunikation inom Minelco så krävs att det finns en vilja hos alla att dela med sig 
och ta del av andras information och att vara en del av teamet Minelco. 

Det kan vara svårt att få tillbaka den informella informationstradition som förut fanns 
inom Minelco. Istället anser många att företaget borde satsa på andra sätt, som är mer 
anpassade efter den nuvarande verksamheten. 

Inför kommande förändringar skulle Minelco enligt många gynnas av att ha en färdig 
struktur för informationsspridning, för om allt redan är uppbyggt med tydliga möten och 
tydliga kommunikationskanaler, blir förändringen inte svårare att informera om än 
vardagliga saker, vilket gör att rykten många gånger kan undvikas.  

Mötesstruktur 
Generellt så önskar de flesta anställda inom Minelco tätare, mer strukturerade möten 
med respektive avdelning och chef. Detta behov har vuxit fram i och med Minelcos 
expansion och att fler medarbetare därmed berörs av olika händelser. Strukturerade 
möten är viktigt så att inte tid läggs på ovidkommande diskussioner. Vissa påpekar dock 
att det inte är antalet möten som behöver öka, utan att de som hålls ska vara mer 
strukturerade.  

Då mer strukturerade arbetssätt används framgångsrikt på vissa håll inom företaget så 
anser anställda att det bör vara fullt möjligt att genomföra för hela Minelco AB. De 
flesta i personalen anser att detta skulle kunna öka effektiviteten i arbetet genom att 
osäkerheten i det dagliga arbetet minimeras och att personalen inte behöver göra 
antagande i sitt löpande arbete. 

Minelcodagarna som alla medarbetare i Sverige sammankallas till ett par gånger per år 
upplevs av vissa som att de dött ut lite. Många anser att de kan ske oftare och att de inte 
nödvändigtvis behöver innebära kringarrangemang. Det räcker för många att endast 
träffa varandra och utbyta information. 

En majoritet av personalen vill ha inplanerade möten med alla anställda inom Minelco 
AB. Detta kan förslagsvis ske en gång i månaden (eller 3-4 gånger per år) och om mötet 
sker samma datum eller dag varje månad (kvartal), har alla möjlighet att planera sin 
arbetstid efter detta. Det vore också bra om en dagordning för mötet spreds i förväg så 
att deltagarna kan förbereda sitt område och eventuella frågor. Även möten med alla 
medarbetare inom Minelco Group som jobbar inom samma område har efterfrågats.  

Möten i allmänhet ska vara inbokade i förväg och deltagarna vill veta om de ska vara 
aktiva eller passiva lyssnare så att alla kan förbereda sig på ett lämpligt sätt. Det bör 
även funderas över vilka frågor som ska tas upp och vilka som ska vara närvarande vid 
informationsmöten. För mycket information eller för täta möten är inte bra, det skapar 
bara irritation, det är bättre att sortera och fundera över vem som behöver vilken 
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information. Mötena bör även ha klara mål och protokollföras så att uppföljning är 
möjlig att genomföra. Om protokollen läggs ut på intranätet i efterhand, kan de som vill 
och är intresserade gå in och läsa, även om de själva inte deltagit i mötet.  

Särskilda rutiner efterfrågas även så att protokoll förs över alla ledningsmöten. I 
dagsläget sker det enligt många alltför många möten utan protokoll, vilket upplevs som 
en kvalitetsbrist. Det är inte nödvändigt att protokollen är tillgängliga för alla 
medarbetare, men många anser att de ska finnas. 

Informationsansvarig 
Många upplever att Minelco är för beroende av VD som informationsspridare och att 
information fastnar då han ofta är upptagen eller bortrest. Även många av 
mellancheferna och de övriga anställda är tungt belastade i jobbet och hinner därför inte 
informera alla på rätt sätt. Något som skulle underlätta vore en person som ansvarar för 
kommunikation och informationsspridning internt och som skapar struktur och leder 
möten. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara den personen som informerar vid 
mötena. Medarbetarna ser helst att VD alternativt ekonomichefen håller i möten, men 
om det inte är möjligt vill de ha en annan ansvarig i deras ställe. Den som är ansvarig 
för marknadsinformation eller personalchefen föreslås som lämpliga personer.  

Det efterfrågas även en person som letar fram material och skriver artiklar till Insite och 
som uppmuntrar till att andra medarbetare ska bidra med material. I dagsläget kan inte 
alla publicera texter på Insite, men genom att förändra rutiner kan man exempelvis ge 
samtliga Minelcobolags VD:ar möjlighet att publicera texter. De anställda tror att om 
Insite blev en mer aktiv sida, skulle de även själva bidra med mer information. En 
person med detta ansvar skulle även ha i uppgift att samordna och driva 
informationsfrågor framåt och få igång ett informationsarbete initialt. 

Dock varnas det för risker som kan uppstå om en särskild person får ansvar för dessa 
arbetsuppgifter. En sådan förändring kan innebära att medarbetare släpper det 
personliga ansvaret för att kommunicera med varandra, om det inte klart och tydligt 
framgår att informationsspridning och kommunikation är ett gemensamt ansvar inom 
företaget. 

Insite 
Information ansikte mot ansikte är enligt de flesta anställda att föredra, exempelvis 
genom möten, men som komplement till dessa är det bra med e-post och intranätssidan 
Insite.  

Många påpekar dock att LKAB:s intranät, Insidan, har en bättre utformning än Insite 
och därför besöks mer frekvent. En detalj som påverkar användandet, är att Insidan 
öppnas automatiskt när ett nytt webbfönster öppnas på de anställdas datorer. Många av 
Minelcos medarbetare vill hellre att det ska vara Insite som kommer upp och hävdar att 
deras användande då skulle öka.  

Insite lyfts av de flesta anställda fram som en kommunikationskanal med stor 
förbättringspotential; genom att skapa mer aktivitet på sidan kan Minelco nå en större 
gemenskapskänsla inom företaget. Medarbetare i Sverige har uppfattningen att 
utländska kollegor anser att informationsspridningen från Sverige är bristfällig. Detta 
tror somliga kan avhjälpas genom att bättre utnyttja Insite som kommunikationskanal. 

Strukturen på Insite bör enligt de flesta ses över och många efterfrågar en medveten 
plan med respektive Minelcobolag för att få in regelbundna rapporter för publicering på 
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Insite. Anställda anser även att det behövs bättre marknadsföring av Insite och om 
vilken information som finns där, för att användandet ska öka. Ett förslag för att öka 
användandet av Insite är att de anställda får ett e-postmeddelande varje gång det kommit 
någon ny information, rörande större, viktiga händelser.  

Den information som de anställda vill ha på Insite är bland annat information om hur 
det går för de olika Minelcobolagen utanför Sverige, information om de olika 
avdelningarna samt mer allmän information rörande företaget, ekonomiska resultat och 
personalförändringar. Anställda har även efterfrågat mer information om speciella 
händelser och betydande nyheter som rör framtiden, eftersom informationen inte alltid 
kommer spontant från de medarbetare som är involverade i uppköp, affärer och andra 
beslutsprocesser. De upplever att det många gånger inte kommer information förrän alla 
beslut är tagna. De skulle hellre tidigare vilja veta hur det går, om allt går som planerat, 
eller varför det blivit förseningar i olika projekt och händelser.  

Även små kortare notiser efterfrågas som komplement till de längre artiklar som finns 
idag, för att nå en levande, aktiv informationssida som berör både stora och små ämnen. 
Det varnas dock för att ha för mycket information på Insite som kan orsaka problem 
med att hitta den information som söks. Löpande information en gång i månaden 
upplevs av flera som lagom, om det inte händer något särskilt, vilket skulle göra att det 
krävdes mer frekvent uppdatering. Det månadsbrev som VD vanligtvis skriver kommer 
lite oregelbundet, många medarbetare skulle hellre se att dessa informationsbrev kom på 
en given dag varje månad. 

Övriga förbättringsförslag 
LKAB-bladet är ett fysiskt nyhetsblad som distribueras till samtliga anställda inom 
LKAB. Ett förslag från Minelco-anställda är att genom en strukturerad och medveten 
plan i ett antal nummer av detta nyhetsblad publicera artiklar rörande Minelco. 
Exempelvis skulle olika delar av Minelco presenteras genom rapporter inför och/eller 
efter olika officiella möten. 

Personligen vill flera medarbetare förbättra sin egen kommunikation och de ser även 
fördelarna med att arbeta efter en kommunikationsstrategi. Bland annat så är det 
mängden information som medarbetarna sprider som de vill öka. De vill även vara mer 
utförliga, tydliga och sammanhängande i sin kommunikation. Vissa medarbetare har 
information som ingen annan har tillgång till, denna information skulle de vilja kunna 
sprida på ett systematiskt och strukturerat sätt. Ofta är det tidsbrist som uppges som 
orsak till denna bristande informationsspridning och därför anser en tillfrågad chef att 
alla borde göra sig större besvär för att hitta den tid som behövs för att öka 
informationsspridningen.  

Flera av de anställda och även några chefer känner att de har behov av mer kunskap om 
kommunikation och informationsspridning. Ett förslag för att öka kunskapen är att ta 
upp ämnet för diskussion vid möten där alla Minelcobolag finns representerade. 

4.3.2 England 
Ett förslag som dykt upp är att ha särskilda grupper där chefer och anställda 
kommunicerar. Detta för att nå en högre grad av lyssnande hos cheferna, så att inte bara 
de står för all informationsspridning. De anställda måste också få ha en åsikt som blir 
hörd. Detta är enligt en av cheferna fullt möjligt att genomföra då VD är en person som 
vill det bästa för alla anställda. 
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Det har på sina håll i England diskuterats om att upprätta en dataterminal som alla ska 
ha möjlighet att använda, för att undvika det informationsglapp som idag uppstår genom 
att alla arbetare inte har tillgång till intranätssidan Insite.  

En av cheferna i England är övertygad om att kommunikationen kommer att förbättras 
och inser att en bra kommunikation är nödvändig och alltid måste förbättras. Ofta är det 
tiden som är den kritiska faktorn för att nå en tillfredställande informationsspridning, 
men en av de intervjuade cheferna anser att det är en fråga om prioritering. En idé som 
framförts hos en av de engelska cheferna är att införa en kommunikationsstrategi. En 
sådan skulle kunna hjälpa till att förbättra kommunikation och informationsspridning 
internt. 

Vissa anställda ser ett behov av en personlig kommunikationsstrategi men de lyfter även 
fram att det finns en viss problematik med detta, då de ofta måste anpassa sin 
kommunikation till den specifika situationen. 

Enkätsvar – Minelco Minerals 
Medarbetare har lyft fram ett behov av månatliga möten med mindre grupper för att på 
så sätt nå en bättre kommunikationsnivå angående nyheter, idéer och förändringar. 
Anställda önskar även att mer information som är praktisk och verklig istället för 
statistisk information. Medarbetare upplever att mycket av informationsspridningen 
idag sker genom ryktesspridning, vilket de anser måste förändras. 

Enkätsvar – Minelco Specialities 
Inom detta bolag så föredrar medarbetarna att få ta del av information om förändringar 
genom Insite/e-post.  Många av de anställda vill även använda informella möten eller 
nyhetsblad som kommunikationskanaler. Arbetarna vill få informationen i första hand 
från sin närmsta chef och i andra hand från bolagets VD, mellancheferna vill helst få 
information från VD. Spridning av information gör mellanchefer helst via Insite/e-post, 
och flera vill använda sig av informella möten och nyhetsblad. 
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5 ANALYS 

I detta kapitel kopplar vi ihop teori och empiri enligt den analysmodell som vi beskriver 
i avsnitt 3.6. Vi besvarar våra tre forskningsfrågor separat för att göra vårt resonemang 
tydligt för läsaren. 

5.1 Besvarande av forskningsfråga 1 
Hur påverkar kommunikationen, före och under en organisationsförändring, 
medarbetarnas attityder gentemot förändringen? 

Vi visar först betydelsen av kommunikation vid förändringar, enligt den teori vi 
studerat, därefter visar vi medarbetarnas attityder angående den kommunikation och de 
förändringar som genomfördes i samband med Minelcos uppköp. Från detta drar vi våra 
slutsatser om hur kommunikationen påverkar medarbetarnas attityder gentemot 
förändring. 

Sammanfattning av relevant teori 
Enligt de författare vi har studerat och vars teorier och tankegångar vi beskriver i 
teorikapitlet, är kommunikation en avgörande faktor till huruvida implementeringen av 
en förändring lyckas eller inte. Företaget måste kommunicera ut förändringens syfte, 
utveckling och konsekvenser för att skapa en gemensam bild av förändringen.  

Michlitsch (2000) och Klein (1994) anser att människorna inom en organisation måste 
få veta vad som förväntas av dem för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter 
framgångsrikt. Det är genom missförstånd och bristfällig kommunikation som det 
skapas rykten, oro och negativa attityder. Enligt Klein kan en förändringsledare genom 
kontinuerlig kommunikation med de anställda, minska såväl skadliga rykten och 
beteenden som nivån av frustration hos de anställda, men aldrig eliminera dessa. 

Bruzelius och Skärvad (2004) menar att motstånd uppkommer, oavsett vilken typ av 
förändring det handlar om, eftersom det är en naturlig del av förändringsprocessen. de 
Jager (2001) menar att människor blir motsträviga när de ska lämna något bekant 
bakom sig, eftersom de är rädda att de inte ska klara av det nya som förväntas av dem.  

Företag kan dock enligt Waddell och Sohal (1998) dra nytta av motståndet, om det 
bemöts med kommunikation på rätt sätt. Om förändringsledare tar del av åsikterna som 
kommer fram, kan förändringarna förbättras samtidigt som de blir lättare för de 
anställda att acceptera. 

Enligt Moran och Brightman (2001) kommer människor som inte kan integrera 
förändringen på ett personligt plan inte heller att kunna göra det på ett organisatoriskt 
plan. Klein (1994) menar därför att det är viktigt att framkalla stöd hos de anställda, 
genom att berätta för de inblandade vad som gått bra, men att det även är viktigt att 
angripa problem offentligt och visa hur feedback påverkat förändringens utveckling. 

Aaltonen och Ikävalko (2002) menar att det många gånger är stora mängder information 
som sprids, men att det inte är någon garanti för en lyckad implementering. Ahrenfelt 
(2001) lyfter fram att det är kommunikation som ska eftersträvas, inte spridandet av 
information. Det experiment som Andersson (1971) genomförde visar på detta behov av 
kommunikation i stället för enkelriktad informationsspridning. 
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Förutom att kommunicera vid förändringar så är det även viktigt att kommunicera på 
rätt sätt med avseende på den rådande situationen. Balogun och Hope Hailey (2004) 
menar att kommunikationen måste vara rikare, exempelvis genom möten, när det gäller 
komplexa förändringar och enklare när det gäller mer rutinmässiga ärenden. 

Sammanfattningsvis belyser teorin att bristande eller dålig kommunikation före och 
under ett förändringsarbete leder till oro, negativa attityder och ökat 
förändringsmotstånd, men att rätt kommunikation kan ta hand om motståndet och göra 
det konstruktivt. 

Sammanfattning av relevant empiri 
Innan och under uppköpet informerades de anställda inom Minelco AB kontinuerligt av 
ledningen, både informellt och formellt genom möten. Medarbetarna i Sverige har 
genom intervjuer och enkäter visat att de är nöjda med hur kommunikationen rörande 
uppköpet sköttes.  

Det fanns initialt en viss oro bland de anställda, eftersom uppköpet skulle innebära en 
omvälvande förändring och de inte i förtid kunde förutse utfallet. Trots detta var de 
anställda övervägande positiva till uppköpet av Frank & Schulte Fillers and Minerals 
Division redan innan det skedde och attityderna förändrades inte efter att förändringen 
hade genomförts. Tvärtom kan man se en ökande trend av positiva åsikter efter 
uppköpet och medarbetarna gläds åt nya arbetsuppgifter, fler kollegor och ett mer 
utmanande arbete. 

De engelska bolagen mottog ingen formell information om uppköpet innan affären var 
helt klar. Den kommunikation som då skedde gick huvudsakligen genom de engelska 
cheferna. Minelcos ledning informerade först cheferna och dessa informerade sedan 
respektive grupper av anställda. Minelcos ledning informerade även de anställda direkt 
genom de introduktionsbrev som samtliga anställda i de nya bolagen fick i samband 
med det första lönebeskedet. Även de flesta respondenterna i England har angivit att de 
är nöjda med den kommunikation som skedde i samband med uppköpet.  

Det fanns även i England en viss oro inför uppköpet, eftersom den engelska personalen 
inte visste vad och hur de personligen skulle påverkas av denna organisatoriska 
förändring, men genom den information som spreds minskade denna oro.  

Sammanfattningsvis var de anställda både i Sverige och i England nöjda med den 
kommunikation som genomfördes före och under uppköpet och deras attityder var 
positiva. 

Svar på forskningsfråga 1 
Resultatet från vår empiriska undersökning visar att de negativa känslor och attityder 
som uppkommer vid förändringar, minskar när en tillfredsställande kommunikation 
uppnås, vilket ligger helt i linje med vår teoretiska studie.  

I Minelcos fall var en övervägande del av de anställda nöjda med den kommunikation 
som ägde rum i samband med uppköpet och de var även positivt inställda till 
förändringen.  

Minelco använde i huvudsak kommunikation ansikte mot ansikte, som är en rik 
kommunikationskanal, i samband med denna stora förändring, vilket är det teorin 
förespråkar. För att lyckas med implementeringen och för att de berörda individerna 
personligen ska kunna ta till sig och acceptera förändringen, är det enligt teorin 
nödvändigt att kommunicera genom hela förändringsprocessen.  
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Sammanfattningsvis visar både vårt teoretiska och empiriska material att det finns ett 
tydligt samband mellan kommunikation under ett förändringsarbete och de anställdas 
attityder gentemot förändringen. Vi anser att den positiva inställningen till 
förändringarna inom Minelco har sin orsak i att kommunikationen genomfördes på ett 
för de anställda tillfredsställande sätt. På motsvarande sätt anser vi att en bristande 
kommunikation i samband med denna förändring skulle ha påverkat medarbetarnas 
attityder på ett negativt sätt. 

Det sätt på vilket kommunikationen påverkar människors attityder gentemot en 
förändring, vill vi likna vid den betydelse som karta, kompass och ficklampa har för den 
som är ute och vandrar i mörker. Om vandraren inte kan se hur omgivningen ser ut 
längre fram och heller inte kan navigera sig fram till slutmålet, blir han mer negativt 
inställd till att genomföra den nattliga vandringen, än vad han skulle ha varit om han 
hade haft tillgång till alla hjälpmedel; vid förändringsarbete består dessa hjälpmedel av 
information och kommunikation. 

5.2 Besvarande av forskningsfråga 2 
Vilka är styrkorna och svagheterna i det sätt på vilket Minelcos mellanchefer 
kommunicerar med medarbetarna idag? 

Först belyser vi hur en kommunikationsstrategi bör vara uppbyggd enligt teorin och 
vilka aspekter som mellanchefer i egenskap av förändringsledare ska ta hänsyn till för 
att lyckas med sin kommunikation, därefter redovisar vi hur Minelcos mellanchefer 
bedriver sin kommunikation idag. Genom att sedan jämföra teorin med empirin visar vi 
vilka styrkor och svagheter mellanchefernas kommunikation har. 

Sammanfattning av relevant teori 
Balogun och Hope Hailey (2004) utgår från fyra olika aspekter (Vem, vad, hur och när) 
när de beskriver vad en kommunikationsstrategi bör innehålla och dessa fyra aspekter 
rymmer även flera av de övriga studerade författarnas åsikter. 

Först måste företaget vara på det klara över vem som ska sköta kommunikationen vid 
olika tillfällen. Här lyfter Larkin och Larkin (1996) fram mellanchefers viktiga roll när 
det gäller att kommunicera förändringar. De menar att medarbetare förväntar sig att få 
information rörande förändringar från sina närmaste chefer. Mellanchefer har en 
förmåga att kommunicera på ett sätt som de anställda förstår och uppskattar och därför 
är det viktigt att mellanchefer tidigt i processen är involverade och insatta i 
förändringsarbetet. Dock anser Klein (1994) och Balogun och Hope Hailey (2004) att 
det initialt är den högsta ledningen som ska informera medarbetarna om det rör en stor 
förändring, eftersom detta annars kan uppfattas som brist på deltagande och legitimitet. 

Nästa aspekt gäller vad det är som ska kommuniceras. Enligt Hoag et al (2002) så 
förväntar sig anställda vid förändringar att få höra vad företaget vill och vad de 
förväntar sig av de anställda. Larkin och Larkin (1996) påpekar att förändringsledaren 
alltid ska kommunicera fakta och undvika värderingar och Balogun och Hope Hailey 
(2004) menar dessutom att det är viktigt att mellanchefer enbart kommunicerar de 
detaljer som är relevanta för mottagaren, eftersom de har lättare att förstå och komma 
ihåg information de direkt kan relatera till. Moran och Brightman (2001) menar att 
specifika mål ska kommuniceras, eftersom det gör förändringen mer påtaglig och ökar 
motivationen hos de anställda. Förutom detta så är det helt avgörande enligt Schutz 
(1997) att kommunikationen även är sanningsenlig, han anser dessutom att inget skall 
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undanhållas för medarbetarna. Ärlighet är även enligt Balogun och Hope Hailey 
nödvändigt för att nå trovärdighet. 

När det gäller hur kommunikationen ska ske, anser bland andra Andersson (1971), 
Klein (1994) och Larkin och Larkin (1996) att den effektivaste vägen för 
kommunikation är ansikte mot ansikte, eftersom denna kommunikationskanal ger 
möjlighet till direkt återkoppling och minimerar risker för missförstånd. Enligt Balogun 
och Hope Hailey (2004) kan mellanchefer med fördel kombinera olika 
kommunikationskanaler, både informella och formella. Genom att dessutom repetera 
samma information på flera olika sätt, genom flera olika kommunikationskanaler ökar 
chansen att budskapet blir ihågkommet och dessutom tolkat på avsett vis. Dessutom 
menar de, som tidigare nämnts, att det är viktigt att anpassa valet av 
kommunikationskanal efter den rådande situationen. En komplex och stor förändring 
kräver rika kanaler genom kommunikation ansikte mot ansikte och enklare information 
kan förmedlas genom enklare kanaler.  

Hur kommunikationen ska ske får ännu en dimension, när Schutz (1958) och Dahlström 
(1999) lyfter fram sina åsikter. De anser att struktur är viktigt för att de anställda ska 
känna sig trygga och detta är speciellt viktigt vid förändringsarbeten när så mycket 
annat i omgivningen är osäkert. Schutz anser att med rädda människor på en arbetsplats 
hämmas både kreativiteten och engagemanget och det får till följd att människor lägger 
sin energi på maktkamper och konflikter istället för på sina arbetsuppgifter. För att 
struktur ska kunna skapas inom ett företag är det viktigt att även kommunikationen är 
strukturerad. 

Att veta när man ska kommunicera är svårt, men Balogun och Hope Hailey (2004) 
menar att en så tidig tidpunkt som möjligt är att eftersträva, även om detta innebär att all 
information om detaljer inte kan ges. Fördelen med att informera i ett tidigt skede om en 
förestående förändring, är att de anställda hinner vänja sig vid tanken och känner sig 
delaktiga i större utsträckning. Dessutom minskar enligt Duck (1993) risken för oro och 
ryktesspridning bland de anställda vid tidig kommunikation. Enligt Larkin och Larkin 
(1996) så är det även viktigt att informera mellanchefer först så att dessa är väl 
införstådda i förändringen innan deras underställda blir informerade, eftersom dessa 
förväntar sig att mellancheferna är välinformerade och kan svara på frågor. 

Sammanfattning av relevant empiri 
Genom de intervjuer vi genomförde framgick det att endast en mindre del av 
medarbetarna är nöjda med den kommunikation som sker inom Minelco idag främst 
inom bolaget i Sverige, men även inom bolagen i England. Många anser, både bland 
chefer och anställda, att den interna kommunikationen bör förbättras och den rätta 
inställningen redan finns, eftersom de flesta inser att kommunikation är något 
nödvändigt och att Minelco befinner sig i en känslig situation i och med de stora 
förändringarna som uppköpet medför. 

Vem sköter kommunikationen? 
Inom de högre hierarkierna i Minelco Group är kommunikationskanalerna klara och det 
är tydligt vem som ska sköta vilken kommunikation. Möten med ledningsgrupperna 
mellan de olika bolagen sker regelbundet och varje grupp har en uttalat sammankallande 
person, i de flesta fall VD. Möten och information på denna nivå uppfattar vi som 
prioriterade av de inblandade. 

I dagens Minelco AB utgör VD en viktig informationskälla, både när det gäller 
information som rör bolaget och koncernen i stort. Inom de olika affärsområdena i 
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Minelco AB, finns dock mellancheferna som klara sammankallande personer, men 
strukturen på kommunikationen skiljer sig åt mellan de olika områdena.  

De båda englandsbolagen har regelbundna arbets- och avdelningsmöten, där 
mellanchefer och arbetare diskuterar aktuella ärenden. Mellanchefer i England 
involveras även av högre chefer på ett kontinuerligt sätt genom att de ofta förväntas 
sköta kommunikationen till de underställda. Vid stora förändringar informerar 
ledningen dessa mellanchefer först och de ansvarar sedan för kommunikationen till 
övriga anställda. Mellanchefer i England uppmuntrar även till informell 
kommunikation.  

Vad kommuniceras? 
I våra genomförda intervjuer i Sverige framgår det tydligt att medarbetare, förutom 
information om arbetsuppgifter, önskar att de även fick mer allmän information rörande 
hela Minelco Group och olika avdelningar. De anser inte att det alltid har tid att söka 
denna information själva, dessutom tycker många att det är svårt att veta vad och var de 
ska söka. 

Det har framkommit att mellanchefer i England inte frivilligt sprider tillräckligt med 
information till vare sig medarbetare i Sverige eller till egna chefer i England. Även i 
Sverige får mellanchefer kritik för att inte informera tillräckligt till medarbetare som 
arbetar på andra orter än Luleå, detta gäller både Sverige och England. 

Hur sker kommunikationen? 
Mycket av dagens kommunikation sker informellt genom samtal. Detta är dock inte 
bara positivt, eftersom det leder till ineffektiv kommunikation då budskapet måste 
upprepas vid många tillfällen till olika medarbetare. Då information sprids uppstår 
ibland missförstånd och fel, vilket har sin orsak i att informationen passerar genom 
många led och ibland stoppas på väg till mottagaren.  

Vissa mellanchefer i Sverige kallar till möten på ett oplanerat sätt och de ställer även 
ibland in möten. Både för mellancheferna och de anställda innebär detta att de får svårt 
att planera det dagliga arbetet. 

Det finns dock även mellanchefer i Sverige som kommunicerar med sina underställda 
på ett mer strukturerat sätt, genom bestämda och varierade kommunikationskanaler. 
Dessa chefer annonserar avdelningsmöten i förväg, ser till att protokoll förs och att 
mötena följer en given agenda. I England har mellanchefer regelbundna formella möten 
med sina respektive avdelningar. 

När sker kommunikationen? 
Mellanchefer håller inne med information om de har särskilda skäl, som exempelvis vid 
förändringar. Då beslut är tagna är de dock angelägna om att sprida informationen 
vidare till medarbetare så fort de kan eller får.  

I Sverige är medarbetarna inte direkt missnöjda med mellanchefernas kommunikation, 
dock anser vissa att mellancheferna kommunicerar för sällan. De anställda skulle även 
vilja ha fler möten på avdelningsnivå.  

I England anser samtliga respondenter på mellanchefsposition att deras kommunikation 
med de anställda är bra, dock är de inte alla nöjda med hur företaget drar nytta av deras 
roll som kommunikationspart. De anställda är inte i samma utsträckning nöjda med 
kommunikationen med sina respektive mellanchefer. Det finns anställda som anser att 
den information som finns tillgänglig cirkulerar på arbetsplatsen i form av rykten. 
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Svar på forskningsfråga 2 
Styrkor med dagens kommunikation 
Mellancheferna inom Minelco är uttalat positiva till kommunikation och 
informationsspridning och säger att de inser att kommunikation med medarbetare är 
viktigt. De har även ambitionen att kommunicera ut förändringar så snart de är 
officiella. Detta är en styrka, i och med att de då enligt oss har de rätta förutsättningarna 
för att kunna ta till sig nya kommunikationsstrategier. 

Vissa av mellancheferna i dag har en klar och tydlig struktur i sin kommunikation med 
de anställda, genom att de använder bestämda kanaler på ett kontinuerligt sätt. Detta 
visar sig även genom att de håller i strukturerade möten med respektive avdelning. 
Mötena följer en given agenda och protokollförs. Protokollen distribueras också till 
medarbetare utanför avdelningen. Vi anser att detta är en styrka, eftersom struktur i 
enlighet med Schutz (1958) och Dahlström (1999) bidrar till att de anställda upplever en 
större trygghet i den aktuella situationen och om de anställda är trygga blir det enklare 
för dem att ta till sig en förändring. Att de anställda dessutom uppskattar strukturen, 
förstärker denna uppfattning. 

Många av mellancheferna, både i Sverige och England, anser att kommunikation ansikte 
mot ansikte är den effektivaste kommunikationskanalen och detta är även den mest 
använda kommunikationskanalen. Detta anser vi är positivt, eftersom det ligger helt i 
linje med vad Andersson (1971), Klein (1994) och Larkin och Larkin (1996) anser.  

I England använder Minelco i stor omfattning mellanchefer vid kommunikation med 
övriga medarbetare, och även detta stöds av Larkin och Larkin, eftersom mellanchefer 
utgör en nyckelroll vid kommunikation. 

Svagheter med dagens kommunikation 
Vårt arbete har även tydligt visat att det finns svagheter med hur Minelcos olika 
mellanchefer sköter dagens kommunikation. Den främsta bristen är att flera av 
medarbetarna upplever avsaknad av struktur och genomtänkta kommunikationsvägar. 
De upplever att mellanchefer i Sverige kallar till möten på ett oplanerat sätt med sen 
annonsering, vilket medför att både de själva, men framför allt övriga medarbetare 
känner sig oförberedda. Många möten som mellanchefer håller uppfattas av 
medarbetarna som ostrukturerade, inga protokoll förs och det finns ingen särskild 
agenda som mötet följer. Detta innebär att medarbetare som missar möten eller inte 
ingår i aktuell avdelning missar mycket information, dessutom blir det svårt för dem 
som är med på mötet att planera och förbereda sig på ett lämpligt sätt. Att mellanchefer 
även ibland ställer in möten upplever anställda som störande. Förutom att medarbetarna 
upplever det som en svaghet är det även enligt teorin en svaghet, eftersom det går rakt 
emot det handlande som Schutz (1958) och Dahlström (1999) förespråkar för att uppnå 
trygghet, vilket vi påpekat under avsnittet ”Styrkor med dagens kommunikation” ovan. 

Ytterligare svagheter som finns i mellanchefernas kommunikation är att de enligt 
anställda sprider för lite information och för sällan. Mellancheferna har ofta ont om tid 
och det kan dröja lång tid mellan gångerna som informationen kommer. De anställda i 
Sverige förlitar sig dessutom i hög grad på att VD ska sköta mycket 
informationsspridning. Detta anser vi tyder på att mellancheferna inte alltid prioriterar 
kommunikation med medarbetarna, eller att deras arbetssituation inte ger dem möjlighet 
att kommunicera på det sätt de önskar. Enligt teorisammanfattningen ökar detta risken 
för att rykten uppstår och i och med det även oron och otryggheten bland de anställda. 
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Det är inte uttalat att mellancheferna ska informera om något annat än sitt 
verksamhetsområde, men medarbetarna i Sverige önskar att de fick mer allmän 
information om koncernen i stort och de olika avdelningarna från sina respektive 
mellanchefer. De får heller inte information om vad som händer i omvärlden i den 
utsträckning som de önskar. Detta strider inte mot vad någon författare tagit upp, men 
om de anställda inte är nöjda med den information deras respektive mellanchefer 
kommunicerar anser vi det vara en tydlig svaghet. 

Enligt medarbetare, både i Sverige och England, sprider inte heller alla mellanchefer i 
England tillräckligt med information vare sig till kollegor eller överordnade. 
Mellancheferna i England anser även själva att företaget skulle kunna använda deras 
positioner på ett bättre sätt vid kommunikation. 

Att inga respondenter vid Minelco Specialities angav några svagheter i varken sin egen 
eller företagets kommunikation anser vi vara anmärkningsvärt. De uteblivna åsikterna 
kan antingen ha sin orsak i att de är helt nöjda med dagens kommunikation, att de inte 
inser eventuella brister, eller att de inte vågar framföra sina kritiska åsikter. 

5.3 Besvarande av forskningsfråga 3 
Hur ser en kommunikationsstrategi ut för Minelco vid framtida förändringsarbeten? 

Enligt redovisad teori framgår det att mellanchefer bör använda en till situationen 
anpassad strategi och struktur när de kommunicerar med sina medarbetare. I 
besvarandet av forskningsfråga två, gick vi igenom styrkor och svagheter med hur 
kommunikationen sköts idag, med hänsyn till de fyra olika aspekterna vem, vad, hur 
och när. Genom att nu lyfta fram och belysa hur en sådan kommunikationsstrategi bör 
vara uppbyggd enligt teorin, samt ta hänsyn till hur Minelcos medarbetare vill 
kommunicera, vill vi skapa riktlinjer för en kommunikationsstrategi inom Minelco. 

Sammanfattning av relevant teori 
Klein (1994) anser att mellanchefer genom att följa vissa principer vid 
kommunikationen kan minska oklarheter som leder till rykten, oro och negativa 
attityder, även om det inte helt kan undvikas. Flera av de studerade författarna är 
överens om att man har mycket att vinna på att försöka skapa en strategi för hur 
organisationen ska kommunicera.  

Moran och Brightman (2001) menar dessutom att det är effektivare att införa 
permanenta strukturer för hur kommunikation ska ske och göra detta arbetssätt till en 
del av vardagen, än att utforma särskilda aktiviteter vid enstaka tillfällen. De 
permanenta strukturerna för kommunikation gör nämligen att de anställda lättare tar till 
sig förändringen, eftersom den uppfattas som mer naturlig. 

Balogun och Hope Hailey (2004) betonar vikten av att använda kommunikations-
strategier som är anpassade efter den aktuella organisationen. Detta innebär även att 
mellanchefer bör utforma en kommunikationsstrategi som är lämpad för den specifika 
avdelningen inom organisationen. 

Enligt Balogun och Hope Hailey (2004) bör man ha fyra olika utgångspunkter när man 
formulerar en kommunikationsstrategi. Dessa är Vem ska kommunicera, Vad ska 
kommuniceras samt Hur och När ska kommunikationen ske. 

Att rent praktiskt kommunicera är en konst enligt Andersson (1971) och 
kommunikatörer måste vara medvetna om att det meddelande som sänds ut, kanske inte 
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alltid uppfattas på det sätt som är förväntat. De måste därför känna till vad de ska göra 
för att minska risken för missförstånd. Upprepningar och multipla 
kommunikationskanaler är åtgärder som enligt Balogun och Hope Hailey (2004) kan 
vidtas för att minska denna risk. 

Balogun och Hope Hailey (2004) menar även att mottagare uppfattar mycket mer än de 
ord om sägs och att faktorer som kroppsspråk och känslor spelar stor roll för 
kommunikationens resultat. Symboliska hjälpmedel som kläder, språk och beteenden är 
handlingar som enligt Balogun och Hope Hailey också är viktiga vid kommunikation 
och som påverkar hur mottagare uppfattar meddelanden.  

Mellanchefer måste även ha kunskaper om människor och hur de reagerar i olika 
förändringssituationer. Bland andra Schutz (1958) och Dahlström (1999) diskuterar 
denna nödvändiga kunskap och att mellanchefer måste kunna variera sitt ledarskap 
beroende på i vilken utvecklingsfas som gruppen och individerna befinner sig. Detta för 
att människorna i de olika faserna ägnar olika mängd energi åt arbete respektive interna 
relationer. Genom att variera sitt ledarskap, vilket inkluderar kommunikationen, efter 
deras behov, kan ledaren styra deras energi så att den i så hög grad som möjligt leder till 
effektivt arbete. 

Ytterligare en viktig förmåga som mellanchefer bör besitta, enligt bland andra Ahrenfelt 
(2001), är konsten att lyssna. Kommunikation genom aktivt lyssnande medför att 
medarbetare känner trygghet och dessutom har underställda ofta viktig information och 
kunskap som mellanchefer bör ta del av.  

Samtliga grupper har informella ledare som har stor påverkan på gruppmedlemmars 
åsikter och attityder. Detta menar bland andra Ahrenfelt (2001) är en viktig detalj att ta i 
beaktande; den som kommunicerar bör försöka nå dessa personer för att på så sätt 
lättare av hela gruppen få acceptans av meddelandet. 

Enligt Andersson (1971) finns det fyra minnesregler alla bör utgå från då de 
kommunicerar. Dessa innefattar att den som kommunicerar ska använda rätt signal, ren 
signal, stark signal samt hjälpa mottagaren. 

Klein (1994) tar också upp vikten av att anpassa kommunikationen efter i vilken 
förändringsfas organisationen befinner sig; upptining, rörelse eller återfrysning. Det är 
här viktigt att skilja Kleins faser, som handlar om förändringen i sig, från Schutz faser 
som handlar om människornas och gruppens utveckling. 

Sammanfattning av relevant empiri 
De flesta anställda inom Minelco ser ett behov av att skapa en intern 
kommunikationsstrategi. Genom att ha klara strukturer hur information ska spridas 
anser många att de kan nå en högre effektivitet och organisering. 

Även på individuell nivå efterfrågar medarbetare en kommunikationsstrategi. Genom att 
följa en given struktur anser de att de kan kommunicera på ett bättre sätt, exempelvis 
genom att inte glömma vem eller vad som ska informeras. Detta skulle även hjälpa dem 
som anser sig kommunicera för lite med sina kollegor. 

Många anser att de möten som idag hålls saknar struktur och de anställda vill se klara 
förbättringar, både inom enskilda avdelningar och inom företaget som helhet. Att 
annonsera om möten i förväg, ha givna agendor och att dessutom föra protokoll, som i 
efterhand publiceras internt, är enligt de anställda något som Minelco bör eftersträva. 
Medarbetarna föreslår även att både avdelningsmöten och företagsövergripande möten 
hålls mer regelbundet för att förbättra informationsnivån hos de anställda. Genom att ha 
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mer strukturerade möten med en högre frekvens minskar även mängden information 
som måste kommuniceras vid varje enskilt tillfälle.  

Ett förslag är att även ha möten som inte är så fokuserade på att en chef ska sprida 
information, utan att även övriga deltagare ska aktivt få delta. Genom denna 
kommunikation kan anställda få göra sig hörda och chefer kan lära av deras kunskaper. 

Generellt så vill medarbetare ta del av mer information än de gör idag. Exempelvis vill 
de ha mer allmän information rörande de olika Minelcobolagen och även mer 
information om de enskilda avdelningarna. Den mest omtyckta kommunikationskanalen 
är ansikte mot ansikte som exempelvis vid möten. I England vill de flesta ta del av 
information rörande förändringar genom informella möten alternativt via Insite.  

Intranätssidan Insite är en kommunikationskanal som alla inom Minelcokoncernen 
anser är viktig, i synnerhet då de flesta medarbetarna i hela världen genom den har 
tillgång till samma information vid samma tillfälle. Dock finns det många aspekter inom 
sidan som enligt medarbetare behöver förbättras. Bland annat så saknar medarbetare en 
särskild plan över hur information rörande de olika bolagen ska spridas. En högre 
aktivitet på sidan, från olika bolag, olika avdelningar och även från enskilda 
medarbetare efterfrågas. Kontinuerlig allmän information från alla olika delar av 
koncernen är något som många vill se på Insite. Medarbetare ser ett behov av att öka 
användandet av sidan, genom en mer frekvent uppdatering kan man nå detta, men även 
en detalj som att låta Insite vara startsida då ett nytt webbfönster öppnas anser många 
kan förbättra användandet. 

På många skilda håll, både bland chefer och anställda, finns åsikten att ha någon 
anställd som ansvarig för den interna kommunikationen. Detta skulle bland annat gälla 
ledande av informationsmöten, administration av Insite och övrig administration av 
interna kommunikationskanaler. Dessutom finns det inom LKAB ett internt nyhetsblad 
som regelbundet distribueras till de anställda. Enligt respondenter har även detta forum 
en förbättringspotential när det gäller att sprida information rörande Minelco. 

Svar på forskningsfråga 3 
Vi anser att kommande förändringar inom Minelco skulle gynnas av att ha en färdig 
struktur och färdiga rutiner för informationsspridning och att Minelco därför bör skapa 
en kommunikationsstrategi som kan användas kontinuerligt i den dagliga verksamheten. 
Om allt redan är uppbyggt med tydliga möten och tydliga kommunikationskanaler, blir 
det inte svårare att informera om förändringen än om vardagliga saker, vilket gör att 
rykten många gånger kan undvikas och den dramatik som ofta uppstår vid 
förändringsarbeten kan tonas ned. Förutom att teorin stöder denna åsikt får vi även 
bekräftat från medarbetare inom Minelco att det finns ett stort behov av en ökad struktur 
för den interna kommunikationen. 

Vi anser att samtliga tre Minelcobolag som vi studerat vinner på om de skapar 
individuella kommunikationsstrategier för de respektive bolagen. Dock föreslår vi att 
Minelco Group skapar övergripande riktlinjer för hur kommunikation ska ske internt 
och att det sedan inom varje enskilt bolag är upp till ledningen och mellancheferna att 
gemensamt skapa en kommunikationsstrategi på detaljnivå. Detta anser vi är viktigt för 
att nå den situationsanpassning som effektiv kommunikation kräver i och med att de 
enskilda bolagen, Minelco AB, Minelco Minerals samt Minelco Specialities består av 
olika individer med olika förutsättningar.  
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Minelco bör ta tillvara på och utveckla de styrkor som finns inom företaget och som 
framkom i svaret till forskningsfråga 2, genom att skapa förutsättningar för 
mellancheferna att dela med sig av sina olika erfarenheter och kunskaper rörande 
kommunikation. 

För att en kommunikationsstrategi ska bli en realitet inom företaget måste samtliga 
medarbetare vara medvetna och aktivt använda strategin i det dagliga arbetet. 
Organisationers samtliga medlemmar bör utgå från och tänka på fyra olika aspekter när 
de kommunicerar:  

• Vem ska kommunicera och vem är mottagare? 
Viktigt är att använda rätt ord i rätt ordning, beroende på vem som är mottagaren. 
Informella ledare har en viktig roll som opinionsbildare och genom att nå dessa kan 
kommunikationen effektiviseras. 

• Vad ska kommuniceras? 
Tvetydiga och ovidkommande ord bör inte användas. Kommunicera endast det som 
mottagaren behöver veta och förmedla endast fakta, inga värderingar. 

• Hur ska det kommuniceras? 
Kommunikationen måste anpassas efter den rådande situationen. Rika 
kommunikationskanaler bör användas vid komplexa budskap och enkla kanaler vid 
rutinmässig kommunikation. Genom att upprepa budskapet och använda olika 
parallella kommunikationskanaler kan sändaren hjälpa mottagaren att förstå 
budskapet. Med  symboliska handlingar och känslor kan kommunikationen 
förbättras. Dessutom bör samtliga medarbetare lägga stor vikt vid att lyssna på 
varandra för att ta del av olika åsikter och kunskaper. 

• När ska det kommuniceras? 
Sändare bör kommunicera sitt budskap så snart som möjligt, för att hålla 
mottagaren så välinformerad som möjligt och därigenom minimera risken för 
rykten. 

När det gäller Minelco finns även ett antal specifika punkter att beakta vid 
uppbyggandet av en kommunikationsstrategi. Dessa punkter redovisas nedan. 

• En tydlig mötesstruktur 
Det är tydligt att detta är något de flesta chefer och medarbetare saknar i dagens 
organisation. Möten, både på företags- och avdelningsnivå ska annonseras i god tid 
för att samtliga deltagare ska komma förberedda. Att även ha regelbundna möten på 
fasta datum bidrar till en ökad trygghet och förberedelse hos de berörda, vilket 
tidigare bekräftats av Schutz (1958) och Dahlström (1999) som en viktig del i de 
anställdas tillvaro. Varje möte bör även följa en i förväg bestämd dagordning som i 
efterhand följs upp av ett mötesprotokoll. Att även göra protokollet tillgängligt i 
efterhand till övriga medarbetare bidrar till en ökad intern kunskap. 

• En ansvarig person för intern kommunikation 
Det bör inom Minelco finnas en person som tar ett övergripande ansvar för den 
interna kommunikationen. Personen bör exempelvis vara sammankallande och även 
leda större informationsmöten, därmed inte sagt att personen själv behöver stå för 
kommunikationen. Den utsedde bör dock vara ansvarig för det praktiska och för att 
struktur upprätthålls. Vad gäller Insite, blir denne ansvarig för publicering av 
artiklar och notiser och bör även ta en aktiv roll för att medarbetare ska bidra med 
material. 
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• Ett förbättrat Insite 
Intranätssidan, Insite, har stor förbättringspotential enligt både medarbetare och oss. 
Det är ett viktigt verktyg för att nå ut till samtliga medarbetare inom Minelco med 
samma information vid samma tillfälle. Dock krävs det att samtliga medarbetare 
har regelbunden tillgång till Insite, vilket inte är fallet i englandsbolagen. Insite 
behöver bli ett mer aktivt forum med fler bidrag rörande både stora och små 
nyheter. För att öka användandet föreslår vi att mellanchefer och högsta chefer blir 
skyldiga att regelbundet bidra med information rörande sina respektive 
arbetsområden. 

• Ett nyhetsblad 
LKAB distribuerar varje vecka ett nyhetsblad till samtliga medarbetare i Sverige. 
Liknande strategi finns hos Minelcos engelska bolag och uppskattas av anställda 
och chefer. Detta är en effektiv kommunikationskanal genom att stora delar av 
medarbetarna tar del av informationen. Vi föreslår att Minelco AB drar nytta av 
LKAB:s nyhetsblad genom att på ett regelbundet, strukturerat sätt publicera 
information.
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6 SLUTSATSER 

I detta kapitel vill vi med hjälp av svaren på våra tidigare forskningsfrågor uppfylla vårt 
huvudsyfte: 

Att beskriva hur mellanchefer kan utnyttja kommunikationsstrategier för att uppnå 
effektiv och bestående implementering av förändringar. 

När vi besvarar forskningsfråga 1 slår vi fast att mellanchefers kommunikation påverkar 
medarbetarnas attityder i samband med förändring; en tillfredsställande kommunikation 
bidrar till positiva attityder som i sin tur underlättar implementering av förändringar.  

I svaret till forskningsfråga 3 presenterar vi fyra olika aspekter som en organisation och 
dess medlemmar bör utgå från, både vid skapandet av en kommunikationsstrategi och 
vid den dagliga kommunikationen. Förutom dessa presenterar vi ett antal för Minelco 
specifika punkter att beakta vid uppbyggandet av en strategi. Dessa förslag är baserade 
på de styrkor och svagheter i kommunikationen som redovisades i svaret till 
forskningsfråga 2 och de ger tillsammans med de fyra aspekterna grunden för en 
anpassad kommunikationsstrategi. 

Med hjälp av svaren från de tre forskningsfrågorna har vi kommit fram till att 
mellanchefer kan och bör utnyttja olika typer av kommunikationsstrategier för att uppnå 
effektiva och bestående förändringar. Om organisationer och mellanchefer använder en 
fungerande permanent kommunikationsstrategi med given struktur och kända rutiner, 
finns det inget behov av en särskild kommunikationsstrategi vid förändringsarbete. 

Vi har även kommit fram till att kommunikationsstrategier i stor utsträckning måste 
utformas av mellanchefer och övriga medarbetare själva, eftersom olika organisationer 
har olika behov och förutsättningar, beroende på vilka individer som organisationen 
utgörs av. Dock måste det finnas viss styrning genom riktlinjer från ledningens håll, för 
att hjälpa och stötta det fortsatta utformandet av kommunikationsstrategier och därmed 
säkerställa en framgångsrik kommunikation inom hela organisationen. Dessutom bör 
Minelco och andra organisationer lokalisera sin kommunikations respektive styrkor och 
svagheter för att kunna utnyttja och sprida styrkorna och eliminera svagheterna. 

Genom figur 8 nedan vill vi förtydliga våra tankegångar kring detta förfarande; initialt 
bör ledningen (VD) tillsammans med mellanchefer (MC) diskutera fram hur den interna 
kommunikation ska skötas på ett strukturerat och lämpligt sätt. Dessa riktlinjer ligger 
sedan till grund för hur mellancheferna och deras respektive underställda (A) ska 
kommunicera, men de har alla ett enskilt ansvar att i detalj utforma lämpliga 
kommunikationsstrategier. De horisontella linjerna symboliserar att även de olika 
mellancheferna kontinuerligt bör kommunicera med varandra. Ofta hamnar de i 
likartade situationer och genom kommunikation kan de dra lärdom av varandras olika 
erfarenheter och kunskaper. 
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Figur 8: Utformning av kommunikationsstrategier 

 
De olika kommunikationsstrategierna ska sammanfattningsvis baseras på fyra aspekter, 
vilket framkom vid besvarandet av forskningsfråga 3: 

• Vem ska kommunicera? 
Använd rätt ord i rätt ordning, beroende på vem som är mottagare. Nå informella 
ledare och använde dem för att föra meddelandet vidare. 

• Vad ska kommuniceras? 
Använd inte tvetydlig ord. Berätta bara det som mottagaren behöver veta och tala 
sanning. 

• Hur ska det kommuniceras? 
Använd rika kommunikationskanaler för komplexa budskap och enkla kanaler för 
rutinmässig kommunikation. Hjälp mottagaren att förstå budskapet genom att 
upprepa meddelandet och använda olika parallella kommunikationskanaler. Lyssna 
aktivt och ta tillvara på de reaktioner som kommer tillbaka. 

• När ska det kommuniceras? 
Så snart som möjligt, för att undvika rykten. 

Dessa olika hörnstenar bör samtliga mellanchefer ständigt utgå från vid kommunikation, 
det vill säga både vid personlig kommunikation och vid kommunikation på 
företagsnivå. Dessutom måste den övergripande strategin anpassas för att utveckla de 
styrkor och eliminera de svagheter som, i enlighet med svaret till forskningsfråga 2, 
lokaliserats i den kommunikation som finns inom aktuell organisation. 

Sammanfattningsvis upplever vi inte att kommunikation är något som prioriteras i 
dagens organisationer, trots att mellanchefer i stor utsträckning anger att 
kommunikation med medarbetare är viktigt. Detta tror vi kan ha sin orsak i att de inte 
inser hur viktig kommunikationen i praktiken är. En permanent kommunikationsstrategi 
som är anpassad för och accepterad av mellanchefer och underställda, anser vi kan bidra 
till en omprioritering av den interna kommunikationen och underlätta vid framtida 
förändringsarbete. 
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 

De företag som studerats i teorin har i huvudsak varit större företag och därför kan man 
tänka sig att även Minelcos VD skulle kunna passa in i rollen som mellanchef, eftersom 
han har LKAB-ledningen som en hierarkisk nivå över sig. Minelcobolagen i England är 
dessutom betydligt större än i Sverige, vad gäller antalet anställda, därför är det extra 
viktigt att de respektive bolagen själva utvecklar relevanta och anpassade 
kommunikationsrutiner och strukturer. Enligt vår figur 8 i slutsatser blir det då även en 
extra hierarkisk nivå att ta hänsyn till vid utformandet av kommunikations-strategier. 

Som tillägg till Vem, Vad, Hur och När - aspekterna vi tidigare har redovisat, anser vi 
att även Varför bör användas. Detta innebär att då varje aspekt utvärderas ska den som 
kommunicerar fråga sig varför han väljer att göra på ett viss sätt; exempelvis varför just 
den medarbetaren ska ha information eller varför just på det valda sättet. Genom att 
ställa sig frågan Varför, tvingas den som kommunicerar att tänka efter och risken blir 
mindre att han kommunicerar på fel sätt och enbart informerar för sakens skull, utan att 
närmare fundera på om det är rätt sorts information, om den går till rätt person, på rätt 
sätt och vid lämplig tidpunkt. 

Egentligen är inget av det vi kommit fram till i detta arbete speciellt revolutionerande. 
Allt handlar om, när man tänker efter, att som förändringsledare använda sitt sunda 
förnuft och utgå från att det är människor man leder och att dessa vill ha trygghet i sina 
liv. Därför vill de veta hur deras arbetssituation ser ut just nu och hur den kommer att se 
ut i framtiden. Vanligt sunt förnuft verkar dock inte vara särskilt vanligt i förändrings-
sammanhang, för då skulle inte en övervägande majoritet av alla förändringsarbeten 
misslyckas.  

Vi har under arbetets gång funderat över vikten av kommunikation. Vi är på det klara 
med att det är en nödvändighet för att nå framgångsrik förändring, men det finns 
ytterligare en aspekt som är värd att reflektera över. Vi vill dra en parallell med den 
berömda Hawthornestudien, där ledningen på en fabrik utförde experiment vars syfte 
var att se hur variationer i arbetsbelysningen påverkade produktiviteten. Resultatet 
visade att oavsett om förändringarna förbättrade eller försämrade arbetsmiljön, så 
förbättrades produktiviteten. Studien visade att den psykologiska aspekten, att ledningen 
var engagerad och ägnade tid åt de anställda och involverade sig i deras arbetssituation, 
påverkade produktiviteten mer än de faktiska förändringarna.  

På motsvarande sätt tror vi att kommunikation kan vara viktigt för att visa intresse och 
engagemang från ledningens sida. Detta skulle betyda att den information som 
förmedlas blir av underordnad betydelse och det istället blir medarbetarens känsla av att 
vara informerad som är det viktiga. Genom att vara informerade och delta i den interna 
kommunikationen känner de anställda att de blir en del av organisationen. Detta handlar 
om att få medarbetarna att känna sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta, vilket är 
något av det viktigaste som finns för att få tillfredsställda och produktiva medarbetare. 
Oavsett orsak är dock slutsatsen den samma, kommunikation är nödvändigt för att nå 
framgång. 

Förslag till vidare studier  
Vi tror att det för Minelcos del skulle vara intressant att dels genomföra liknande 
undersökningar inom övriga delar av koncernen och dels att utvärdera både utformandet 
och effekten av nya kommunikationsstrategier. Genom att söka styrkorna och 
svagheterna i det genomförda kan kommunikationen då ytterligare förbättras.  
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En aspekt som arbetet inte berör är de kulturella skillnader som måste tas hänsyn till när 
internationella företag utformar kommunikationsstrategier. Eftersom skillnader såsom 
seder och bruk påverkar hur människor kommunicerar anser vi att ett intressant område 
för fortsatta studier kan vara att på djupet studera hur dessa skillnader påverkar den 
interna kommunikationen. Förutom de kulturella skillnader som grundar sig i geografin 
kan det även vara intressant att studera hur företagskulturella skillnader påverkar intern 
kommunikation. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide för utländska respondenter 

Background 
1. Which role/position do you have in the Minelco Group? 

2. Which are your daily tasks?  

3. What positions do your closest co-workers/bosses/employees have? 

4. Do you consider yourself as a transmitter or receiver, concerning the flow of 
information about changes? 

The acquisition of Frank & Schulte Fillers and Minerals Division 
5. When and how did you find out about the acquisition? 

6. What did you find out about the acquisition? 

7. Which were the reasons (strategic issues) for the acquisition, according to you? 

8. What did the Minelco Group expect to gain from the acquisition? 

9. To what extent have these gains been accomplished, according to you? What will be 
gained in the future? 

Consequences of the acquisition 
10. How have your tasks changed since the acquisition? 

11. How have your employees’ tasks changed since the acquisition? 

12. How do you experience the attitudes of the employees toward the acquisition? 
(Comments, reactions) 

13. How do you experience the attitudes from other managers toward the acquisition? 
(comments, reactions)  

The spread of information with you as a receiver 
14. From whom and how (what medium) do you prefer to get information concerning 

changes? 

15. Is it important for you to receive information continuously: 

• Concerning changes in your work?  

• Concerning changes in the Minelco Group and Minelco Minerals in general? 

16. Is there a pronounced strategy for communication in the Minelco Group/Minelco 
Minerals? 

17. Is there anything you would like to change concerning:  

• The way you receive information? 

• How often you receive information? 
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• By whom you receive information? 

• What type of information you receive? 

The spread of information with you as a transmitter 
18. Is it important for you that information concerning changes comes from: 

• You? Why? 

• Somewhere else in the Minelco Group or Minelco Minerals? Why? 

19. How and when do you communicate with the employees about upcoming changes 
concerning specific employees? (meetings with the employees, reports, e-mail, 
Intranet, informal etc.) 

20. How and when do you communicate with the employees about upcoming changes 
concerning the Minelco Group or Minelco Minerals? (meetings with the employees, 
reports, e-mail, Intranet, informal etc.) 

21. Do you ever keep information to yourself for strategic reasons? Why? What kind of 
information? 

22. How does the communication between you and your employees work? 

• How often do you communicate? 

• How do you communicate? (in person, phone, e-mail etc.) 

• Who is the initiator to communication? 

• When do you communicate? (only concerning changes?) 

23. In your communication with the employees, do you follow a certain strategy? What 
kind of strategy? 

24. Do you feel that the receivers understand the information? 

25. Is there anything you would like to change concerning:  

• The way you communicate? 

• How often you communicate? 

• To whom you transmit information? 

• What kind of information you transmit? 
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BILAGA 2 

Intervjuguide för svenska respondenter 
Bakgrund 
1. Vilken är din roll/position i företaget? 

2. Vilka är dina dagliga arbetsuppgifter?  

3. Vilka roller har dina närmaste kollegor/chefer/underställda? 

4. Beskriv kort Minelco AB:s historia. 

Förvärvet av Frank & Schulte Fillers and Minerals Division 
5. Vilka var orsakerna bakom uppköpet? 

6. Vilka var inblandade i beslutsprocessen gällande uppköpet? 

7. Hur såg målen ut för uppköpet? Har de uppfyllts? Kommer de att uppfyllas? 

8. Hur informerades personal i Sverige om denna organisatoriska förändring? 

9. Hur informerades ny personal (utomlands, främst England) angående uppköpet?  

10. Hur upplever du övrig personals inställning till uppköpet? (kommentarer/ 
reaktioner?) 

Konsekvenser av uppköpet 
11. Hur har dina arbetsuppgifter förändrats sedan uppköpet? 

12. Hur har övrig personals arbetsuppgifter förändrats sedan uppköpet? 

Informationsspridning inom Minelco AB 
13. Finns det någon uttalad kommunikationsstrategi inom företaget? 

14. Är det något du skulle vilja förändra när det gäller (vid uppköpet och allmänt): 

• sättet på vilket du får information? 

• hur ofta du får information? 

• av vem du får information? 

• vilken typ av information du får? 

15. I din kommunikation med övrig personal, följer du någon strategi? 

16. Upplever du att ”mottagarna” förstår ”budskapet”? 

17. Är det något du skulle vilja förändra när det gäller (vid uppköpet och allmänt): 

• Sättet på vilket du sprider information? 

• Hur ofta du sprider information? 

• Till vem du sprider information? 

• Vilken typ av information du sprider? 
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BILAGA 3 

Enkät – Minelco AB 
 

Kryssa för flera alternativ om det är passande! 
 
 
 

1. Hur fick du reda på information angående Minelcos uppköp av Frank & Schulte? 
 

Informationsmöte Informellt från chef Medarbetare Intranät Annat (Hur?) 

□ □ □ □ □  
 
 

2. Vad anser du om den information du fick angående Minelcos uppköp? 
 

Mycket missnöjd Missnöjd Ingen åsikt Nöjd Mycket nöjd 

□ □ □ □ □  
 
 

3. Hur var din attityd inför uppköpet? 
 

Mycket  negativ Misstänksam Orolig Ingen åsikt Positiv 

□ □ □ □ □  
 
 

4. Hur var din attityd efter att uppköpet var klart? 
 

Mycket negativ Misstänksam Orolig Ingen åsikt Positiv 

□ □ □ □ □  
 
 

5. Hur ofta kommunicerar du med din närmsta chef? 
 

Aldrig Sällan Då och då Ofta Dagligen  

□ □ □ □ □  
 
 

6. Är du nöjd med din kommunikation med din närmsta chef? 
 

Ja Nej Sker för sällan Sker för ofta Sker på fel sätt  

□ □ □ □ □  
 
 

7. Hur ofta kommunicerar du med VD för Minelco Group? 
 

Aldrig Sällan Då och då Ofta Dagligen 

□ □ □ □ □  
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8. Är du nöjd med din kommunikation med VD för Minelco Group? 
 

Ja Nej Sker för sällan Sker för ofta Sker på fel sätt  

□ □ □ □ □  
 
 

9. Hur ofta kommunicerar du med dina medarbetare? 
 

Aldrig Sällan Då och då Ofta Dagligen 

□ □ □ □ □  
 
 

10. Är du nöjd med din kommunikation med dina medarbetare? 
 

Ja Nej Sker för sällan Sker för ofta Sker på fel sätt  

□ □ □ □ □  
 
 

11. Är du nöjd med informationsspridningen inom Minelco rörande förändringar? 
 

Mycket missnöjd Kan bli bättre Ingen åsikt Nöjd Kan inte förbättras 

□ □ □ □ □  
 
 

12. På vilket sätt föredrar du att få information om organisationsförändringar? 
 

Informationsmöte Informellt samtal E-post/Intranät Nyhetsblad Annat (Hur?) 

□ □ □ □ □  
 
 

13. Från vem föredrar du att få information angående organisationsförändringar? 
 

LKAB VD Närmsta chef Medarbetare Annan (Vem?) 

□ □ □ □ □  
 
 

14. Söker du själv aktivt efter information angående organisationsförändringar? 
 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Dagligen 

□ □ □ □ □  
 
 

15. Om du inte är nöjd med den interna kommunikationen inom Minelco idag, var 
skulle du vilja se förbättringar och hur skulle dessa kunna nås? (Vad kan  du 
personligen förbättra och vad kan Minelco förbättra?)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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BILAGA 4 

Survey - Minelco - Workers 
 

Feel free to fill in more than one option, if you find it appropriate! 
 
 

1. To what extent are you satisfied with your work situation at Minelco Minerals? 
 

Highly dissatisfied Dissatisfied Indifferent Satisfied Completely 
satisfied 

□ □ □ □ □ 
 
 

2. How did you find out about the acquisition that Minelco was about to do? 
 

Formal meeting From manager Co-workers Intranet Other (how?) 

□ □ □ □ □ 
 
 

3. Are you satisfied with the information you received concerning Minelcos 
acquisition of your company? 

 
Highly dissatisfied Dissatisfied Indifferent Satisfied Completely 
satisfied 

□ □ □ □ □ 
 
 

4. What was your attitude towards the acquisition before it was carried out? 
 

Very negative Negative Indifferent Positive Very positive 

□ □ □ □ □ 
 
 

5. What is your attitude towards the acquisition after it has been completed? 
 

Very negative Negative Indifferent Positive Very positive 

□ □ □ □ □ 
 
 

6. How is the communication between you and your closest supervisor? 
 

Very bad Insufficient Sufficient Good Very good 

□ □ □ □ □ 
 
 

7. How is the communication between you and your top supervisor? 
 

Very bad Insufficient Sufficient Good Very good 

□ □ □ □ □ 
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8. How is the communication between you and your co-workers? 
 

Very bad Insufficient Sufficient Good Very good 

□ □ □ □ □ 
 
 

9. Are you satisfied with the overall spread of information concerning organizational 
changes? 

 
Highly dissatisfied Dissatisfied Indifferent Satisfied Completely 
satisfied 

□ □ □ □ □ 
 
 

10. How do you prefer to get information about organizational changes? 
 

Formal meeting Informal meeting E-mail/ Intranet Newsletter Other (How) 

□ □ □ □ □ 
 
 

11. From whom do you prefer to get information about organizational changes? 
 

Minelco Group Managing Director Closest supervisor Co-worker Other (How) 

□ □ □ □ □ 
 
 

12. Do you personally search and find information concerning changes? 
 

Never Rarely Sometimes Often Very often 

□ □ □ □ □ 
 
 

13. If you are not completely satisfied with the internal communication within Minelco 
today, where would you like to see improvements and how should these be 
accomplished?   
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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BILAGA 5 

Survey – Minelco – Line Managers 
 

Feel free to fill in more than one option, if you find it appropriate! 
 
 
1. To what extent are you satisfied with your work situation at Minelco Minerals? 

 
Highly dissatisfied Dissatisfied Indifferent Satisfied Completely 
satisfied 

□ □ □ □ □ 
 
 

2. How did you find out about the acquisition that Minelco was about to do? 
 

Formal meeting From manager Other Line Manager Intranet Other (how?) 

□ □ □ □ □ 
 
 

3. Are you satisfied with the information you received concerning Minelcos 
acquisition of your company? 

 
Highly dissatisfied Dissatisfied Indifferent Satisfied Completely 
satisfied 

□ □ □ □ □ 
 
 

4. What was your attitude towards the acquisition before it was carried out? 
 

Very negative Negative Indifferent Positive Very positive 

□ □ □ □ □ 
 
 

5. What is your attitude towards the acquisition after it has been completed? 
 

Very negative Negative Indifferent Positive Very positive 

□ □ □ □ □ 
 
 

6. How is the communication between you and your supervisor? 
 

Very bad Insufficient Sufficient Good Very good 

□ □ □ □ □ 
 
 

7. How is the communication between you and your workers? 
 

Very bad Insufficient Sufficient Good Very good 

□ □ □ □ □ 
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8. How is the communication between you and the other Line Managers? 
 

Very bad Insufficient Sufficient Good Very good 

□ □ □ □ □ 
 
 

9. Are you satisfied with the overall spread of information concerning organizational 
changes? 

 
Highly dissatisfied Dissatisfied Indifferent Satisfied Completely 
satisfied 

□ □ □ □ □ 
 
 

10. How do you prefer to get information about organizational changes? 
 

Formal meeting Informal meeting E-mail/ Intranet Newsletter Other (How) 

□ □ □ □ □ 
 
 

11. From whom do you prefer to get information about organizational changes? 
 

Minelco Group Managing Director Other supervisor Other Line Manager Other (How) 

□ □ □ □ □ 
 
 

12. How do you prefer to spread information about organisational changes? 
 

Formal meeting Informal meeting E-mail/ Intranet Newsletter Other (How) 

□ □ □ □ □ 
 
 

13. Are you satisfied with the way your position is exploited in the internal 
communication in Minelco? 

 
Highly dissatisfied Dissatisfied Indifferent Satisfied Completely 
satisfied 

□ □ □ □ □ 
 
 

14. Do you personally search and find information concerning changes? 
 

Never Rarely Sometimes Often Very often 

□ □ □ □ □ 
 
 

15. If you are not completely satisfied with the internal communication within Minelco 
today, where would you like to see improvements and how should these be 
accomplished?   

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 




