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Sammanfattning 

 

Titel  Att kommunicera svår förändring - Ett medarbetarperspektiv 

Författare Therése Boija & Fanny Nyberg 

Handledare Catrin Johansson 

Examinator Elisabeth Stúr 

Utbildning Medie- och kommunikationsvetenskap, HT 2011, 

Mittuniversitetet 

Syfte Syftet med studie är att ta reda på hur medarbetare från tre olika 

arbetsplatser inom Spendrups uppfattar kommunikationen kring 

förändringen på Vårby bryggeri. 

Frågeställningar Hur den dagliga kommunikationen mellan chefer och 

medarbetare upplevs av medarbetarna. Hur medarbetarna vill att 

kommunikationen mellan chefer och medarbetare ska fungera. 

Hur medarbetarna upplever kommunikationen kring 

nedläggningen. 

Metod Studien har gjorts i form av nio fokusgrupper bestående av 3-5 

deltagare från Spendrups medarbetare. 

Resultat I studien framgår det att Spendrups förändringskommunikation 

fungerar bra initialt men saknar uppföljning. Dessutom vill 

medarbetarna i regel ha en mer tillgänglig chef. De tillfrågade 

medarbetarna anser att kommunikationen i organisationen oftast 

sker muntligt, och de vill ha det så, men att informationen inte är 

tillräcklig. Detta har resulterat i ryktesspridning och en del oro, 

främst på bryggerierna i Vårby och Hällefors. 

Nyckelord Förändringskommunikation, intern kriskommunikation, 

medarbetarskap, ryktesspridning, kommunikationsprocesser, 

förändringsprocesser. 
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Förord 

Denna uppsats har gett oss möjligheten att studera ett fenomen som i dagens 

organisationsvärld är vanligt men som man sällan får chansen att fördjupa sig i. Vi vill därför 

tacka följande personer:  

Maria Lang för positiv satsning i vår kontakt med Spendrups.  

Deltagarna i våra gruppintervjuer som aktivt bidragit med kunskap och inblick om Spendrups 

kommunikation med sina medarbetare.  

Catrin Johansson som med brinnande intresse bistått oss med inspiration och goda råd under 

arbetets gång. 

Slutligen vill vi tacka Spendrups som tillåtit oss att genomföra vår undersökning hos dem och 

vi hoppas att vår uppsats hjälper dem att bli ett bättre kommunikativt företag än de redan är.   
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1. INLEDNING 

Nu förtiden sker organisationsförändringar i allt högre hastighet.1 Detta har kommit att utgöra 

en hel industri som inbegriper allt från konsultbyråer till tidningar, politik och utbildningar. 

Den allmänna uppfattningen är att organisationsförändringar är ett nödvändigt men positivt 

element i den moderna organisationen.2 Därför har organisationsteoretiker alltmer börjat 

intressera sig för den kommunikation som sker i förändringar och dess nytta för 

organisationer.3 De senaste åren har kommunikationsvetare gjort ett antal fallstudier inom 

förändringskommunikation vilket har lett till en relativt splittrad forskning i området. Vad än 

värre är, är att den spänner över så många ämnesområden.4   

Teoretikerna i detta område är däremot relativt överens om att bara medarbetarna förstår vad 

som ska hända och förstår sin roll i processen kan de acceptera förändringen. Vidare 

förespråkar forskare inom förändringskommunikation öppenhet, eftersom de anser att 

motståndet mot förändringen kan minskas. Genom att kommunicera öppet kan man minska 

osäkerheten om framtiden i organisationen. Det handlar även om att ge tillräcklig och korrekt 

information för att minska ryktesspridning som annars skulle orsaka ökad osäkerhet.5 Svår 

förändring är när en organisation gör en förändring som kan ha negativ effekt på 

organisationen.6 Ett exempel på svår förändring är en nedläggning som kan anses som ett 

extremfall av förändringskommunikation, och i värsta fall riskerar att leda till en större 

organisationskris. Därför finns det anledning att tro att kommunikation kring svår förändring 

samt intern kriskommunikation är närmare besläktad med varandra än vad man tidigare har 

ansett.   

Den forskning som finns inom området utgår oftast från ett ledarskapsperspektiv. Dessutom 

ger forskarna sällan praktiska råd eller rekommendationer till de som är verksamma inom 

kommunikationsbranschen, utan pratar mer om kommunikationen från chefer och nedåt med 

betoning på chefernas perspektiv. De fokuserar sällan på hur medarbetarna uppfattar 

kommunikationen.7 De få studier som har gjorts utifrån ett medarbetarperspektiv är även de 

byggda på studier med ledarskapsperspektiv, på både gott och ont. En del forskare anser att i 

och med ökad konkurrens är det än viktigare för organisationer att kunna erbjuda kunden 

service, vilket medarbetarna är en viktig del av. De argumenterar att medarbetarna alltmer blir 

en viktig del av en organisations framgång. Där av yrkar de på att medarbetarna borde få ta 

                                                 
1
 Weick, K. E. & Quinn, R. E. (1999) Organizational change and development, Annual review psychology 

2
 Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2009) Förändringsarbete i organisationer - om att utveckla företagskulturer, Sid. 11 

3
 Heracleous, L. & Barrett, M. (2001) Organizational change as discourse: Communicative actions and deep structures in the context of 

information technology implementation, The academy of management journal 
4
 Johansson, C. & Heide, M. (2008) Kommunikation i förändringsprocesser, sid. 28 

5
 Johansson, C. & Heide, M. (2008) Speaking of change: Three communication approaches in studies of organizational change, Corporate 

communications: An international journal 
6
 Pfeil, M. P. m. fl. (2003) The art of downsizing: Communicating lay-offs to key stakeholders, Journal of communication management 

7
 Johansson, C. & Heide, M. (2008) Speaking of change: Three communication approaches in studies of organizational change 
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mer plats i forskningen än vad de tidigare har gjort.8 Därför kommer denna studie att utgå från 

ett medarbetarperspektiv. 

Bryggeriföretaget Spendrups är en av många organisationer som under våren 2011 påbörjade 

en svår förändring, nämligen en nedläggning av ett av sina bryggerier. Detta kommer att 

resultera i nedskärning av personal medan verksamheten går över till ett annat bryggeri. Det 

skulle därför vara intressant att se hur medarbetarna på Spendrups upplever kommunikationen 

kring nedläggningen.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur medarbetare från tre olika arbetsplatser inom 

Spendrups uppfattar kommunikationen kring förändringen på Vårby bryggeri.  

1.2 Frågeställningar 

 Hur den dagliga kommunikationen mellan chefer och medarbetare upplevs av 

medarbetarna 

 Hur medarbetarna vill att kommunikationen mellan chefer och medarbetare ska fungera 

 Hur medarbetarna upplever kommunikationen kring nedläggningen  

1.3 Avgränsning 

I den här studien kommer vi att avgränsa oss till att enbart undersöka medarbetarnas syn på 

kommunikationen kring förändringen. Därmed väljer vi att inte gå in vidare på ledningens 

perspektiv då utrymme inte finns i denna studie för detta.  

                                                 
8
 Heide, M. & Simonsson, C. (2011) Putting coworkers in the limelight: New challenges for communication professionals, International journal of 

strategic communication 
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2. TEORI 

I detta kapitel kommer det tas upp teorier kring förändringskommunikation, medarbetarskap, 

intern kriskommunikation och till viss del sociologi. Betoningen kommer att ligga på 

kommunikationen i förändringar.                 

Forskare inom förändringskommunikation vet att förändring är ett vanligt förekommande 

fenomen i organisationer. På grund av organisationers behov av att anpassa sig till en 

föränderlig omvärld måste även organisationerna förändras och detta sker i en allt högre takt.9 

Därför har man närmare börjat undersöka vikten av god kommunikation vid förändringar. 

Forskarna anser att ledningen många gånger missbedömer vart problem kan uppstå vid en 

förändring och satsar alltför lite på kommunikation. När de väl planerar in kommunikation har 

de oftast en föråldrad transmissionssyn, där de själva är sändare och medarbetarna är inaktiva 

mottagare.10 Johansson och Heide är några av de forskare som är av den uppfattningen att: 

”Kommunikationen mellan organisationsmedlemmarna är avgörande för resultatet av en 

planerad förändringsprocess, eftersom det är i den laterala och informella kommunikationen 

som medlemmarnas förståelse uppstår. För att kunna lyckas med organisationsförändringar 

måste ledningen lämna den traditionella utgångspunkten att organisationsmedlemmarna går 

att styra likt marionetter. Snarare måste de inse vikten av kommunikation och vilken betydelse 

som medlemmarna har i skapandet av förändringen.” 11    

Ytterligare exempel på forskare som anser att vikten bör läggas på forskning kring 

medarbetarnas roll i organisationen är Heide och Simonsson. Medarbetarna bör anses som 

aktiva kommunikatörer eftersom de både tolkar budskap som de får samt för sina tolkningar 

vidare inom organisationen. De lägger stor vikt på hur medarbetarskap kan bli förstått ur ett 

kommunikativt perspektiv. Vidare argumenterar de att tidigare ledarskapsforskning har haft 

för stort fokus på chefernas åsikter i strävan efter att hitta den perfekta ledaren. Medarbetarens 

roll förändras i och med att ledarskapet ändras, mycket tack vare den nya tekniken som gör att 

medarbetarna har större tillgång till den information som flödar i organisationen.12  

2.1 Svåra förändringar 

2.1.1 Att berövas sitt arbete 

Att kommunicera svåra förändringar är något som forskare i olika ämnen har börjat intressera 

sig mer för. Bland annat har sociologen Bosse Angelöw gjort en studie kring medarbetarnas 

känslor i och med nedläggningen av Öresundsvarvet i Landskrona.13 Han kom fram till 

följande faktorer man bör beakta när det kommer till en svår förändring: (1) Etik: Företaget 

                                                 
9
 Johansson, C. & Heide, M. (2008) Kommunikation i förändringsprocesser, sid. 11-12 

10
 Johansson, C. & Heide, M. (2008) Kommunikation i förändringsprocesser, sid. 21 

11
 Johansson, C. & Heide, M. (2008) Kommunikation i förändringsprocesser, sid. 21 

12
 Heide, M. & Simonsson, C. (2011) Putting coworkers in the limelight: New challenges for communication professionals 

13
 Angelöw, B. (1989) Att berövas sitt arbete, sid. 12-16 
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bör respektera individen och bete sig etiskt. Man ska alltså inte använda manipulation eller 

andra maktmedel för att tvinga individen att göra något denne inte vill, samtidigt som man ska 

respektera sina anställda och lägga extra uppmärksamhet på de riskgrupper som kan få högre 

stressnivåer av förändringen.14 (2) Motivation: Motivation likställs som förändringsvilja som 

strävar efter att uppnå ett visst mål eller vision. Mål och visioner om vart man vill komma 

med förändringen bör därför arbetas fram gemensamt för att öka medarbetarnas motivation. 

Författaren anser att det är förändringsviljan som är motorn i förändringsarbetet, känner 

medarbetarna behovet av en förändring är de engagerade och villiga att driva igenom 

förändringen.15 (3) Delaktighet: Känner de anställda att de är delaktiga i förändringsprocessen 

ökar deras motivation16. Delaktighet bidrar även till att minska stress eftersom medarbetaren 

får vara med och påverka sin egen situation. Om de anställda inte känner delaktighet kan de 

ställa till med stor skada då deras motivation blir låg.17 (4) Tilltro och självförtroende: Att 

känna tilltro till sina anställda är A och O i en förändring. Genom att visa tilltro belyser 

ledningen (och cheferna) de positiva förväntningar de har på medarbetarna, vilket resulterar i 

att de anställda gör allt de kan för att hjälpa till med förändringen. Än viktigare är det att de 

anställda även känner förtroende för ledningen.18 (5) Trygghet: Om de anställda känner sig 

trygga över en förändring ökar deras motivation till förändringen.19 Trygghet kan bero på att 

de anställda får vara delaktiga i processen, god information om förändringen eller att man har 

sysselsättningsgaranti.20 

2.1.2 Organisatoriska neddragningar 

Andra studier kring svåra förändringar ur ett kommunikativt perspektiv, kommer fram till att 

organisatoriska neddragningar i dagsläget är en oundviklig del av dagens organisationsmiljö. 

En av de största anledningarna till neddragningar är att reglera organisationens utgifter. Det 

enklaste sättet att dra ned på utgifterna är, enligt forskarna, att effektivisera organisationen 

genom att eliminera eller kombinera vissa arbetsuppgifter.21 Förmågan att klara dramatiska 

förändringar har blivit en avgörande konkurrensfördel samt viktig för organisationers 

överlevnad.22  

Eftersom detta är ett fenomen som sker världen över menar Pfeil med flera att en fullt 

utarbetad kommunikationsplan innan neddragningen ska ske är av stor vikt för 

organisationen. Detta eftersom förändringar innebär stress för medarbetarna vilket kan 

resultera i att organisationens nyckelpersoner försvinner. Genom att göra en fallundersökning 

i en organisation som var tvungen att effektivisera, kom forskarna fram till några olika 

                                                 
14

 Angelöw, B. (1991) Det goda förändringsarbetet: Om individ och organisation i förändring, sid. 81-85 
15

 Angelöw, B. (1991) Det goda förändringsarbetet: Om individ och organisation i förändring, sid. 87-89 
16

 Angelöw, B. (1991) Det goda förändringsarbetet: Om individ och organisation i förändring, sid. 90 
17

 Angelöw, B. (2010) Framgångsrikt förändringsarbete, sid. 132 
18

 Angelöw, B. (1991) Det goda förändringsarbetet: Om individ och organisation i förändring, sid. 104 
19

 Angelöw, B. (1991) Det goda förändringsarbetet: Om individ och organisation i förändring, sid. 118 
20

 Angelöw, B. (2010) Framgångsrikt förändringsarbete, sid. 151-153 
21

 Pfeil, M. P. m. fl. (2003) The art of downsizing: Communicating lay-offs to key stakeholders 
22

 Meyer, C. B. & Stensaker, I. G. (2006) Developing capacity for change, Journal of change management 
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riktlinjer för hur en neddragning bör gå till rent kommunikativt: (1) Förbered cheferna. 

Redogör för dem rationaliteten bakom planen och all information kring avgångsvederlag ska 

finnas skriftligen. (2) Nästa steg är att ha en genomgång med personalavdelningen där man 

går igenom vad som ska göras och vem som ska göra vad. (3)Mentala förberedelser bör göras 

inför medarbetarnas reaktioner. (4) Kommunicera tidigt och ofta eftersom detta kan minimera 

chocken bland medarbetarna. Var alltid ärlig i diskussionen med medarbetarna eftersom de 

oftast vet mer om hur det går för organisationen än vad ledningen tror. (5) Låt aldrig media 

veta om neddragningen före organisationens medlemmar. Medarbetarna har rätt att få veta om 

neddragningen först. Dessutom finns en stor risk att meddelandet som sänds ut förvanskas 

genom medier vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. (6) Lägg fokus på de medarbetare 

som ska vara kvar i organisationen. De väntar troligen på att ytterligare neddragningar ska 

ske. (7) Se till att kommunikationsvägarna är öppna för såväl uppsagda medarbetare och de 

medarbetare som stannar kvar i organisationen. Alla ska veta vem de ska vända sig till om de 

har frågor.23       

2.1.3 När förändring leder till kris 

När man pratar om svår förändring bör man ha i åtanke att skillnaderna mellan förändring och 

kris, i forskningen om meningsskapande, oftast är mycket små. Med forskningen om 

meningsskapande ser man på hur människor tolkar sin egen verklighet utifrån sin egen 

bakgrund. Forskare inom meningsskapande menar att en gemensam förståelse först kan 

uppnås när människor får utrymme att tillsammans diskutera fram en gemensam syn på 

verkligheten.24 Maitlis & Sonenshein diskuterar i en artikel de likheter som finns i forskning 

om meningsskapande kring organisatoriska kriser och organisatoriska förändringar. Byggd på 

Weicks forskning definierar forskarna organisatorisk kris som en slagkraftig händelse som 

hotar organisationens lönsamhet. De menar att sådana förhållanden skapar stora tillfällen för 

meningsskapandet eftersom individers pågående rutiner blir avbrutna och de tvingas fråga sig 

själv och andra vad som pågår. Forskarna argumenterar med hjälp av litteratur från tidigare 

forskning vilka paralleller som kan dras mellan organisatorisk kris och organisatorisk 

förändring. De menar att dessa likheter är tillräckligt många för att dessa två områden inom 

forskningen om meningsskapande ska kunna integreras med varandra istället för att, som i 

nuläget, utvecklas oberoende av varandra.25   

Med antagandet att kriskommunikation och förändringskommunikation har många 

gemensamma nämnare har behovet av forskning kring intern kriskommunikation ökat.  

Frandsen & Johansen undersökte i sin studie hur kriskommunikation ser ut internt inom 

offentliga och privata organisationer. De antog ett teoretiskt perspektiv genom att studera 

litteraturen om kriskommunikation och krishantering samt diskuterade vikten av att ha interna 

                                                 
23

 Pfeil, M. P. m. fl. (2003) The art of downsizing: Communicating lay-offs to key stakeholders 
24

 Johansson, C. & Heide, M. (2008) Kommunikation i förändringsprocesser, sid. 98 
25

 Maitlis, S. & Sonenshein, S. (2010) Sensemaking in crisis and change: Inspiration and insights from Weick (1988), Journal of management 
studies 
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intressenter. Författarna kom fram till att intern kriskommunikationsforskning för det första 

måste utformas utifrån en detaljerad studie av relationen mellan organisationen och dess 

interna intressenter, det vill säga medarbetarna. Detta för att klargöra i vilken utsträckning 

intern kriskommunikation skiljer sig från den externa kriskommunikationen. För det andra 

kan intern kriskommunikationsforskning bäst systematiseras om man tillämpar heuristiska 

metoder.26  

I västvärlden har det blivit allt vanligare att organisationer hamnar i kris. Varje organisation 

bör vara medveten om att risken för en kris alltid finns. Den kan ske med liten till ingen 

varning, vart som helst, när som helst. En kris är en obehaglig händelse med tre 

grundläggande karaktärer: det är oförutsägbart; det orsakar enorm påverkan och; efter 

inträffandet, en förklaring hopdiktad som gör att det upplevs mindre slumpmässig och mer 

förutsägbar än vad den egentligen var.27 

2.2 Kommunikationsprocesser, förändringsprocesser och ryktesspridning 

2.2.1 Kommunikationsprocesser och förändringsprocesser 

Inom organisationskommunikation kan många av organisationens budskap försvinna eftersom 

ledningen följer en linjär kommunikationsprocess. Julia Woods, som är professor i 

organisationskommunikation, menar att det finns en mängd begränsningar i de flesta 

interaktiva kommunikationsmodeller. Dessa modeller ser inte alla individer som är inblandade 

i kommunikationen som både sändare och mottagare av budskap och deras mening. 

Modellerna misslyckas även med att fånga dynamiken i kommunikationsprocessen. För att 

lyckas säger Woods att det måste finnas en modell som illustrerar att kommunikationen 

förändras efter tid som ett resultat av vad som händer mellan människor. Hon beskriver 

kommunikation som en dynamisk och varierande process istället för konstant och har därför 

utvecklat den gamla transaktionsmodellen till en mer meningsskapande 

kommunikationsmodell.28  

Chefer            Medarbetare 

             

                                                 
26

 Frandsen, F. & Johansen, W. (2011) The study of internal crisis communication: towards an integrative framework, Corporate communications: 

An international journal 
27

 Heller, V. L. & Darling, J. R. (2011) Toyota in crisis: denial and mismanagement, Journal of business strategy 
28

 Woods, J. T. (2009) Communication in our lives, sid. 11 

Budskap  

 Feedback  
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ta upp, nämligen feedback-

mönstret. Modellen 

illustrerades första gången av 

Schram (1954), översatt och 

omritad av författarna till detta 

arbete.  
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I denna modell är alla parter i kommunikationen likvärdiga och beroende av varandra för att 

budskapet ska uppfattas. Man ger varandra likvärdigt mycket feedback och information i 

själva kommunikationsprocessen för att gemensamt skapa mening.29   

I en förändringsprocess är det viktigt att ha en kunskap om hur kommunikation sker för att 

kunna kommunicera en förändring. I och med detta har tidigare forskning haft ett fokus på att 

hitta den perfekta förändringsmodellen, bland annat kan nämnas Johansson & Heides 

förändringshjul. Förändringshjulet är uppbyggt av fyra delar: (1) Analys; någon form av 

utlösande faktor som gör att man börjar diskutera en förändring. (2) Förankring; som inleds 

med att ett beslut om förändring fattas. (3) Genomförande; själva genomförandet av 

förändringen. (4) Konsolidering; när förändringen är genomförd och det nya förankras i den 

dagliga verksamheten. Märk väl att förändringshjulet är avsedd för enstaka men omfattande 

förändringar, inte för kontinuerliga förändringar. Denna typ av förändringsmodeller är oftast 

mycket förenklade bilder och tar inte hänsyn till de skillnader som olika organisationer har. 

Däremot är de bra för att uppvisa en förenklad bild av den komplexa verkligheten.30 Meyer 

och Stensaker riktar i sin artikel kritik mot att forskning enbart tittar på förändringar som 

isolerade händelser istället för att ta hänsyn till det faktum att förändringar sker kontinuerligt i 

en organisation. Även om organisationer gör liknande tolkningar av omgivningen och initierar 

strategiska förändringar som ser lika ut i sitt innehåll, kvarstår skillnaderna i de faktiska 

relationerna, hur kapabla de är att utföra dessa förändringar samt de resultat de uppnår. 

Dessutom menar de att även om en förändring är väl planerad och utförd kan den ha en 

skadlig inverkan på nästkommande förändringar. Detta eftersom individerna i en organisation 

riskerar att hamna i en förändringströtthet som ökar deras motstånd och minskar deras 

engagemang i en ny förändringsprocess.31           

2.2.2 Ryktesspridning 

Förutom förändringsmodeller försöker kommunikationsforskare bevisa vikten av god 

kommunikation vid en förändringsprocess. Heracleous & Barrett diskuterar den 

samhällsvetenskapliga forskningen som ser språket som både ett sätt att utbyta information 

och som ett verktyg för att bygga social och organisatorisk verklighet, det vill säga skapa 

gemensam mening. De anser att användandet av retorik, som är konsten att övertyga, spelar 

en stor roll i en förändringsprocess. De belyser även en distinktiv skillnad mellan ytlig och 

djup struktur. De menar att en förändring kan förankras och förändras på ytan och man tror att 

förändringen är genomförd men i själva verket har förändringen inte påverkat djupstrukturen. 

Det vill säga att det beteende som fanns innan förändringen lever fortfarande kvar i 

organisationen.32  Forskarna tar upp detta i sin studie om en förändring i en organisation där 

förändringen blev genomförd men förankrades först inte i den dagliga verksamheten. Detta 

                                                 
29

 Woods, J. T. (2009) Communication in our lives, sid. 11 
30

 Johansson, C. & Heide, M. (2008) Kommunikation i förändringsprocesser, sid. 182-183 
31

 Meyer, C. B. & Stensaker, I. G. (2006) Developing capacity for change 
32

 Heracleous, L. & Barrett, M. (2001) Organizational change as discourse: Communicative actions and deep structures in the context of 

information technology implementation 
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ledde till att medarbetarnas beteende och attityder mot det nya var fientligt vilket bidrog till 

att det uppkom osäkerhet och rykten bland medarbetarna. Inte förrän ledningen tog hänsyn till 

den kultur som fanns och började kommunicera med medarbetarna om avsikterna med 

förändringen lyckades de med genomförandet i djupstrukturerna.33 

Brister i en förändringskommunikation kan mynna ut i negativa konsekvenser. 

Ryktesspridning tillhör de mest allvarliga konsekvenser som kan ske i en förändringsprocess. 

Angelöw anser att i en förändring är tydlig och riklig information viktig i en 

förändringsprocess. Antingen bildas rykten som orsakar onödiga stopp i processen eller så kan 

ledningen satsa på upprepade budskap för att minska ryktesspridningen.34 Det är även viktigt 

att forma förändringsinitiativet efter rådande organisationskultur så att det inte upplevs som 

främmande eller avvikande vilket kan orsaka ett ökat motstånd mot förändringen.35 Ett gott 

förändringsarbete handlar om att de anställda erhåller kunskap inom förändringar och om den 

egna organisationen för att öka förståelsen och minska motståndet mot förändringar. 36  

Enligt Botan & Taylor hänger förståelse och meningsskapande ihop vilket illustreras av deras 

teori, the co-creational perspective, som ser intressenter som medskapare av mening och 

kommunikation och vad som gör det möjligt att hålla med om delade meningar, tolkningar 

och mål. Detta perspektiv är byggt på långsiktiga relationer mellan organisationens 

intressenter (exempelvis medarbetare) och organisationen.37 

Ett ytterligare exempel på hur ryktesspridning påverkar en förändringsprocess tas upp i en 

artikel skriven av Bordia med flera som menar att rykten är vanligt förekommande i de flesta 

organisationer och att ledningen minst en gång i veckan tampas med skadliga eller potentiellt 

skadliga rykten. Studien gick ut på att samla in rykten genom en större attitydundersökning i 

en organisation. I studien framgick det att rykten och hörsägen enligt medarbetarna var den 

största källan för information om organisationen. Genom att analysera de rykten som uppstod 

kunde forskarna utröna en utveckling av följande fem huvudtyper av förändringsrelaterade 

rykten: (1) Rykten rörande förändring av arbetsvillkor, (2) bakgrunden till 

organisationsförändringen, (3) dåligt förändringsstyre, (4) att förändringen är en konsekvens 

av dålig produktion av organisationen och (5) skvaller. Negativa rykten var mer vanligt 

förekommande än positiva, och de som rapporterade negativa rykten var även mer benägna att 

även rapportera förändringsrelaterad stress. Författarna föreslår i och med denna studie att 

rykten ska behandlas som tecken på medarbetarnas uttryck för oro under en 

organisationsförändring.38  

                                                 
33

 Heracleous, L. & Barrett, M. (2001) Organizational change as discourse: Communicative actions and deep structures in the context of 

information technology implementation 
34

 Angelöw, B. (1991) Det goda förändringsarbetet: Om individ och organisation i förändring, sid. 109-110 
35

 Angelöw, B. (1991) Det goda förändringsarbetet: Om individ och organisation i förändring, sid. 112-113 
36

 Angelöw, B. (1991) Det goda förändringsarbetet: Om individ och organisation i förändring, sid. 116-117 
37

 Botan, C. H., & Taylor, M. (2004) Public relations: State of the field, Journal of communication  
38

 Bordia, P. m. fl. (2006) Management Are Aliens! Rumors and stress during organizational change, Group & Organization Management 
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2.3 Medarbetarskap 

2.3.1 Medarbetarna - en bortglömd resurs 

Numer har vissa kommunikationsforskare börjat uppmärksamma medarbetarna som resurs 

och bidragare till förändring. Lewis har gjort en studie där hon försökte beskriva hur 

medarbetare uppfattar kommunikation kring förändringsbudskap som de sammankopplar med 

lyckade resultat. Författaren menar att kommunikation är viktigt för att ledningen ska kunna 

kommunicera på ett bra sätt med sina medarbetare. I studien framkom det att medarbetarna 

vill ha mer talan när det kommer till förändring än tillämparna för tillfället är villiga att ge. De 

verkar värdera sin egen insats och vill att den ska uppskattas av beslutsfattare. Dessa resultat 

tyder på att kommunikation har en viktig roll i en förändring och att tillämparnas uppfattning 

om förändringen inte nödvändigtvis stämmer överens med medarbetarnas uppfattning.39  

Hennes argument stöds av Johansson och Heide som menar att för att en förändring ska bli 

genomförd måste medarbetarna ses som medskapare av mening. Ledningen bör inse att 

medarbetarna har en aktiv kommunikationsroll och om man inte får med sig dem blir 

förändringen inte genomförd.40 Därför har forskare på senare tid börjat efterlysa forskning 

som fokuserar på medarbetare och deras alltmer viktiga roll i organisationen.41   

2.3.2 Medarbetarskap i praktiken 

Idag finns det väldigt få teorier kring medarbetarskap. Oftast har man riktat in sig på 

ledarskapet och däri glömt eller inte brytt sig om medarbetarnas perspektiv. De få 

medarbetarteorier som finns är ofta byggda på ledarskapsteorier.42 Casten von Utter väver i en 

studie samman varför det är viktigt med ett bra ledarskap som funktion i organisationen. Som 

en funktion är det en nödvändighet i alla organisatoriska verksamheter där det gäller att 

förhålla sig till målsättningar, val av metoder, prioriteringar och ett effektivt samarbete. De 

har konstaterat att vid studier inom ledarskap som främjar medarbetarnas välbefinnande 

utmärks det av chefer som: (1) Visar omtanke om de underordnade, (2) initierar struktur vid 

behov, särskilt under stress, (3) låter underordnade ha kontroll över sin arbetsmiljö och 

tillfällen till medbestämmande, (4) inspirerar de underordnade att se meningsfullhet i arbetet 

och (5) ger intellektuell stimulans.43  

Von Utter anser att prestationsorientering har på senare tid blivit så stark att många forskare 

varnar för att kraven på överprestationer på medarbetarna kan ha en negativ påverkan på 

organisationens långsiktiga effektivitet. Det kan ses som en fortsättning på den process som 

                                                 
39

 Lewis, L. K. (2006) Employee perspectives on implementation communication as predictors of perceptions of success and resistance, Journal of 

Business Communication 
40

 Johansson, C. & Heide, M. (2008) Kommunikation i förändringsprocesser, 109 
41

 Heide, M. & Simonsson, C. (2011) Putting coworkers in the limelight: New challenges for communication professionals 
42

 Hällsten, F. & Tengblad, S. (2006) Medarbetarskap i praktiken, sid. 223-224 
43

 von Utter, C. (2006) Ledarskap för fria medarbetare, sid. 17 
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gjorde utvecklingen av lean-produktion, nämligen stark underbemanning och utan 

reservresurser.44  

Även Hällstén & Tengblad är inne på att det ställs allt högre krav på medarbetarna i en 

organisation.45 De argumenterar om att organisationer numera kräver mer från sina 

medarbetare än att bara sköta sina arbetsuppgifter. Detta kan enligt författarna orsaka två 

problem. Det första problemet är att ansvaret till gott medarbetarskap kan hamna på 

medarbetarna och inte på cheferna. Det andra problemet gäller de medarbetare som sköter sitt 

jobb men som inte uppfyller de krav som arbetsgivaren ställer. Om det inte finns plats för 

egensinniga medarbetare är risken stor att detta resulterar i anpassningsbara ja-sägare vilket 

leder till att utrymmet för ifrågasättande medarbetare försvinner. Det som är negativt med 

detta är att organisationen slutar att utvecklas i och med att alla säger ja även i de lägen 

någonting är fel.46 Författarna tar upp idéer såsom det transformativa ledarskapet, där ”… 

ledaren hjälper medarbetaren att växa och skapa mening.” Samtidigt betonas det 

relationsinriktade ledarskapet eftersom detta ”… kan också ses som en grund för 

medarbetarskap – det är två sidor av samma mynt. [Ledarskap är] ett ömsesidigt utbyte av 

tankar och idéer, ett experimenterande och skapande av ömsesidig mening, där utvalda 

ledare och deras medarbetare kan byta roller.”47  

2.3.3 Medarbetarskap och förändring 

Medarbetarteorier inom förändringskommunikation utgår till stor del från meningsskapandet. 

I en undersökning av Rooney med flera, försökte de fastställa att medarbetare som arbetar 

långt ner i organisationen reagerar mer kraftigt på organisationsförändringar än chefer och 

medarbetare som finns i högre positioner. Studien gick ut på att definiera Place Identity 

Theory (PIT) och att argumentera för att medarbetares identitet i en organisation influerar 

deras uppfattningar om stora organisationsförändringar. Detta kan bero på att medarbetare i 

högre grad än ledningen, känner större tillhörighet och starkare känsla för sin arbetsplats. I 

resultatet kom man fram till att medarbetare reagerar kraftigare på fysiska förändringar i 

omgivningen för att skydda sin känsla av samhörighet och effektivitet, speciellt om 

förändringen är ett hot mot deras egen identitet i organisationen.48  

De problem som kan uppstå vid en förändring tar Jian upp i sin studie om oavsiktliga 

konsekvenser som sker i samband med en kommunikation människor emellan. Han menar att 

forskare tidigare har argumenterat för att det vid planerad förändring ofta sker oavsiktliga 

konsekvenser. Han har därför sökt att utveckla en processmodell vilken kan förklara 

uppkomsten av oavsiktliga konsekvenser i planerad organisationsförändring. Jian menar 

vidare att oavsiktliga konsekvenser är konsekvenser som inte skulle ha uppkommit om en 

                                                 
44

 von Utter, C. (2006) Ledarskap för fria medarbetare, sid. 18 
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 Hällsten, F. & Tengblad, S. (2006) Medarbetarskap i praktiken, sid. 19-20 
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 Tengblad i Hällsten & Tengblad (2006) Medarbetarskap i praktiken, sid. 42-43 
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 Tengblad i Hällsten & Tengblad (2006) Medarbetarskap i praktiken, sid. 224-225 
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 Rooney, D. m. fl. (2010) A new role for place identity in managing organizational change, Management communication quarterly 
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person skulle ha agerat annorlunda och inte är den konsekvens som denna person avsåg med 

sitt beteende. Han menar att denna processmodell ska kunna bidra både teoretiskt och 

praktiskt när det kommer till organisationskommunikation. Det framgår i studien att i 

planerad förändring uppstår det motstridande sidor som motarbetar varandra.49 

Denna artikel är intressant eftersom den tar upp aspekter såsom medarbetarnas sätt att skapa 

mening i den förändring som sker där tidigare forskning främst har fokuserat på 

ledningskommunikation. I en förändring sker intensiv interaktion på minst två nivåer, 

ledningsnivå och medarbetarnivå. Ledningen initierar till förändringen medan medarbetarna 

ska implementera förändringarna i praktiken. Här uppstår spänningar som enligt Jian kan dra 

nytta av processmodellen som förespråkar dialog och förhandling eftersom de tenderar att ge 

positiva förändringsutslag som kan vara både avsiktliga och oavsiktliga. Han kom fram till att 

det på alla nivåer i organisationen finns det förändringsagenter som påverkar förändringen, 

både vid initiering och vid implementering. Därför är det viktigt att utveckla en processmodell 

som även tar medarbetarnas deltagande i åtanke. Vidare diskuteras det huruvida framtida 

forskning kan bygga en dialektal och dialogisk processmodell med fokus på medarbetarnas 

delaktighet.50 

3. METOD 

I detta kapitel redogör vi för metodval, urval, analysmetod samt metodproblem för hur denna 

undersökning genomfördes.  

3.1 Undersökningsansats 

Vi vill kartlägga ett fenomen som enligt dagens trend troligen kommer att öka men där inom 

är forskningen mycket liten. För att ta reda på medarbetarnas upplevelser kring nedläggningen 

har vi valt att göra en jämförande studie med en kvalitativ ansats. Detta eftersom vi vill öppna 

upp för vidare forskning inom organisationskommunikation vid svår förändring. 51  

Företaget vi har valt att studera är Spendrups Bryggeri AB eftersom de just nu genomgår en 

svår organisationsförändring.  

3.2 Metodval 

Metoden utgjordes av homogena fokusgrupper, det vill säga grupper bestående av 

medarbetare som har gemensamt att de alla är anställda av Spendrups.52 Fokusgrupperna 

bestod av medarbetare i produktionen samt medarbetare vid huvudkontoret med 3-5 deltagare. 

Eftersom vi ställde känsliga frågor kom vi fram till att fokusgrupper är den bästa metoden för 

                                                 
49

 Jian, G. (2007) Unpacking unintended consequences in planned organizational change: A process model, Management communication 

quarterly  
50

 Jian, G. (2007) unpacking unintended consequences in planned organizational change: A process model 
51

 Esaiasson, P. m.fl. (2010) Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och metod, sid. 112-113 
52

 Wibeck, V. (2010) Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, sid. 63 
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vår undersökning. Enligt Esaiasson med flera, är fokusgrupper bra om man vill ställa känsliga 

frågor eftersom individerna då kan känna stöd från de övriga deltagarna, som kan leda till att 

de blir mer öppna än i enskilda intervjuer.53 Wibeck argumenterar för samma åsikt eftersom 

deltagarna då kan ställa frågor till varandra och gemensamt utveckla sina tankegångar. 

Metoden kan användas för att studera innehåll, exempelvis tankar och uppfattningar som 

intervjuobjekten har om ett visst ämne.54  

Vi använde fokusgrupper för att utforska effekterna, det vill säga för att undersöka hur 

budskapet behandlats av medarbetarna och hur förståelse av nedläggningen konstruerats. Vi 

var även medvetna om att fokusgrupper är svårare att styra än exempelvis enskilda intervjuer 

eftersom det är flera deltagare inblandade. Detta kan påverka deras egna attityder om ämnet 

då de samtalar tillsammans med de som har starkare argument än de själva. Men det har även 

en positiv effekt eftersom de kan utveckla sitt resonemang där de får argument, både för och 

emot, av de andra deltagarna.55 Både enskilda intervjuer och gruppintervjuer ger forskaren 

möjlighet att få svar på frågor som annars är näst intill omöjliga att ta reda på med andra 

metoder56 eftersom de besvarar frågan ”varför”.  Vi ville i vår studie få en bredare kunskap 

och då rekommenderas gruppintervjuer framför enskilda intervjuer.57   

Gruppintervjuerna var strukturerade eftersom struktur kan användas när ämnet som ska 

diskuteras är känsligt och deltagarna sårbara och som i detta fall berördes direkt eller indirekt 

av nedläggningen. Genom att ha strukturerade frågor navigerade vi deltagarna att hålla sig till 

ämnet tillvida att de inte strövade iväg för mycket på känslomässiga sidospår.58       

3.3 Urval 

Urvalet för gruppintervjuerna skedde genom en kontaktperson från HR-avdelningen på 

företaget bestämde vilka medarbetare som skulle vara med i fokusgrupperna. Till denna 

person hade vi ställt ett kriterium för urvalet av deltagare.  

Kriteriet var att deltagarna i varje grupp skulle bestå av 4-6 individer som ligger på samma 

hierarkiska nivå. Eftersom deltagarna då kan känna att de får göra sina röster hörda. Annars 

hade risken varit att individen med högre hierarkisk ställning skulle ha hämmat de övriga 

deltagarna.59 Individerna som skulle ingå i grupperna skulle bestå av en jämn fördelning av 

män och kvinnor samt helst komma från olika avdelningar. Detta för att skapa en 

gruppdynamik av blandade intryck. Slutligen skulle samtliga deltagare vara anställda i 

Spendrupskoncernen och inte sitta i en chefsposition.  
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Detta är positivt i den bemärkelsen att det inte var vi som avgjorde urvalet och därmed blev 

risken att vi skulle påverka genomskinlighetsidealet på vår uppsats minskad. En forskning ska 

enlig Esaiasson aspirera till att vara forskaroberoende, genomskinlig och värderingsfri 

eftersom andra forskare ska kunna dra samma slutsatser av resultatet samt kunna se hur 

underökningen gått till.60 

3.4 Analysmetod 

I denna undersökning valde vi att använda oss av en systematisk kvalitativ textanalys av 

utskrifterna från intervjuerna eftersom vi ville se Spendrups som helhet och tolka texterna 

utifrån den kontext de ingår i.61 Jämförelser drogs mellan tre olika delar av organisationen. 

Nämligen tre grupper medarbetare från huvudkontoret i Vårby, tre grupper medarbetare från 

bryggeriet i Vårby samt tre grupper medarbetare från bryggeriet i Hällefors. Dessa utgjorde 

sedan grunden för vårt empiriska material.  

Vi har valt att logiskt ordna vår analys för att med teorier samt resultat kunna argumentera för 

vikten av att låta medarbetare ta större plats i framtida kommunikationsforskning.62   

3.5 Metodproblem 

Ett av de problem vi stötte på i vår undersökning, var att grupperna på bryggeriet i Vårby 

hade ett bortfall på en person per grupp. Vi var positiva över att ha enbart tre personer totalt 

som föll bort. Då vi ändå fick resultat från 36 personer är det totala bortfallet inget problem i 

sig. Däremot ansåg vi att tre personer per grupp var ett för lågt antal som i vissa fall orsakade 

ett trögt flöde under intervjuerna på Vårby bryggeri.63 Det löste vi genom att ställa mer 

följdfrågor för att hålla ett konstant flöde under intervjuerna. Vi beslöt oss därför för att ändå 

genomföra gruppintervjuerna som planerat.    

Ytterligare ett problem var att lokalerna vi satt i oftast inte motsvarade det ideala måttet för 

gruppintervjuer. Esaiasson rekommenderar mindre rum där ingen hamnar i en som av de 

andra kan uppfattas som en ”högre” position genom placering av stolar. Grupprummen ska 

skapa en så behaglig och avslappnad miljö som möjligt för att deltagarna ska känna att de 

vågar prata.64 Vi upplevde att rummen oftast var för stora på grund av att vi vanligtvis blev 

placerade i konferensrum, ett av dem var även bullrigt på grund av tungt trafikerad väg 

belägen strax utanför. Vår lösning var att möblera om bord och stolar innan deltagarna var på 

plats för att skapa en mer vänlig miljö.  

Ett mindre problem vi stötte på, var under en intervju där en av deltagarna dominerade 

samtalet. Eftersom målet med fokusgrupper är att alla ska få utrymme att yttra sig menar 
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 Esaiasson, P. m. fl. (2010) Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och metod, sid. 238 
63
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Esaiasson att sådant inte får hända. Genom att ställa direkta frågor till de övriga deltagarna 

samt fråga dem om de hade något mer att tillägga, kringgick vi detta problem till viss mån.65    

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet avser om undersökningen har genomförts korrekt. För att stärka reliabiliteten har 

vi gjort följande: Bland annat har vi spelat in samtliga nio gruppintervjuer samt transkriberat 

dessa som resulterat i ett skriftligt underlag om 92 sidor, totalt 36 personer deltog i 

undersökningen. Då vi skulle utföra transkriberingarna själva delade vi upp gruppintervjuerna 

mellan oss två så att bara en av oss var moderator. Den person som inte varit moderator under 

en gruppintervju var den som transkriberade den intervjun.   

Validitet avser om man undersökt det man avsåg utifrån syfte och frågeställningar. Vi 

upplever att våra intervjufrågor väl besvarade våra frågeställningar och därigenom uppnår vi 

syftet för denna studie. Vi upprättade intervjumanualen på så sätt att deltagarnas uppfattningar 

kring den dagliga kommunikationen kom först och de jobbigare frågorna kring deltagarnas 

upplevelser av kommunikationen kring nedläggningen kom sist. Vårt beslut grundade sig i att 

nedläggningen påverkade en del av deltagarna negativt och vi ville inte att de skulle ha för 

stort fokus på sina egna känslor i svaren. Det resulterade i att deltagarna redan var inne i 

tankemönstret kring kommunikationsfrågor och besvarade de frågorna med fokus på deras 

upplevelser kring organisationens förändringskommunikation. Vi kände att frågorna flöt bra 

och att upplägget öppnade upp för diskussion mellan deltagarna.        

4. EMPIRISK BAKGRUND 

I detta kapitel redovisar vi kort om bakgrunden för organisationen Spendrups samt om 

nedläggningen av Vårby bryggeri. 

4.1 Om Spendrups 

Spendrups är ett erkänt dryckesföretag som grundades år 1897 och de har idag ca 1000 

medarbetare. Organisationen har bryggerier i Vårby, Grängesberg och Hällefors och samtliga 

bryggerier är BRC-certifierade (British Retailers Consortium). Även mikrobryggeriet och 

tillika dotterbolaget Gotlands Bryggeri i Visby ingår i Spendrupskoncernen.  

I koncernen ingår även de två dotterbolagen Spendrups Vin AB och Hellefors Bryggeri AB. 

Spendrups har ett nära samarbete samt är delägare med 20 procent i Bergstrands Kafferosteri. 

Omsättningen år 2010 var ca 3,1 miljarder. Spendrups Bryggeri AB är ett helägt dotterbolag 

till Spendrups Invest AB.66  
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4.2 Organisationsstruktur 

Nedanstående organisationsschema visar den största delen av organisationen som vår 

undersökning har genomförts på. För utförligare organisationsschema se bilaga.67 

 

 

4.3 Om förändringen 

Under hösten 2011 kommunicerades det ut inom företaget att Vårby bryggeri skulle läggas 

ned och dess verksamhet skulle flyttas till Grängesberg. Detta innebär att bortsett från 

överflyttning av verksamheten kommer även personal att sägas upp på Vårbys bryggeri. 

Samtidigt har man planer på att strukturera om bryggeriet i Hällefors till att bli en renodlad 

vattenfabrik. Denna omstrukturering har för bryggeriet i Hällefors inneburit att en del 

uppsägningar har ägt rum under hösten.   

Eftersom denna förändring är så omfattande har Informationsavdelningen och HR-

avdelningen, som tidigare arbetat separat inom organisationen, valt att samarbeta när det 
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kommer till förändringen. Detta hoppas man ska mildra effekterna på personalens reaktioner. 

Dessa avdelningar menar att detta beslut inte kommit från klar himmel utan diskuterats under 

en tioårs period. En medarbetare från HR - avdelningen ställer sig därför frågande till 

medarbetarnas häftiga reaktioner på bryggeriet i Vårby.  

På bryggeriet i Hällefors står man inför ett annat problem. Spendrups köpte upp detta bryggeri 

2008 för att då bli en driftenhet inom Spendrupskoncernen. Spendrups Bryggeri AB Drift ort 

Hällefors. Enligt HR-ansvarige i Hällefors är det viktigt att trycka på att de nu är Spendrups 

ägt eftersom uppköpet var turbulent. Dock är Hellefors bryggeri fortfarande en egen 

produktionsenhet för produkter på beställning av andra företag.  

Kommunikationen kring nedläggningen av Vårby bryggeri och hur det går i förändringen är 

uppbyggd främst genom chefernas kommunikation med medarbetarna. Dessutom åker 

personer från ledningen på rundresor två gånger per år till samtliga orter där koncernen 

verkar. Vid dessa möten har samtliga medarbetare möjlighet att närvara. Ytterligare 

information ges ut via intranätet samt anslagstavlor där medarbetare som inte har tillgång till 

datorer kan läsa.    

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de resultat vi fått från våra intervjuer samt 

analysera dessa utifrån vår teori som vi presenterat i tidigare kapitel. De delar vi tar upp är 

hur kommunikationen mellan chefer och medarbetare ser ut idag, hur medarbetarna vill att 

kommunikationen ska fungera och hur medarbetarna upplever kommunikationen kring 

förändringen.  

5.1 Hur kommunikationen mellan chefer och medarbetare ser ut idag 

Vi frågade medarbetarna på huvudkontoret, bryggeriet i Vårby och bryggeriet i Hällefors hur 

de upplever den dagliga kommunikationen mellan dem och deras chefer. Deras svar 

redovisas nedan.  

5.1.1 På vilka sätt kommunicerar cheferna med medarbetarna idag 

I överlag verkar de flesta medarbetare på huvudkontoret kommunicera muntligt med sin chef 

men det förekommer även en hel del mail. Vissa av medarbetarna poängterar dock att även 

om de sitter nära sin chef så blir det ändå en del mailkorrespondens, några föredrar att ha det 

så:  

”Jag skulle säga att det är väldigt lite telefonsamtal, jag tycker att telefonsamtalen börjar bli 

nästan borta för att man mailar istället. Ja jag älskar ju mail. Det är toppen då har man det 

nedskrivet och dokumenterat och bra. Och det tycker jag ju om.” Andra menar att närheten 

gör att man kan ta det mesta muntligt som följande citat visar: ”Jag sitter precis bredvid min 
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chef så jag känner att många saker stämmer man av bara direkt då slipper man skriva ett 

mail, man behöver inga, man kan bara knacka på axeln så.”  

Medarbetarna på huvudkontoret upplevs som mer nöjd med kommunikationen då de känner 

att de har nära till sin chef och därigenom kan föra en dialog med denne. Medarbetarna från 

produktionssidan, å andra sidan, upplevde att kommunikationen från cheferna är mer 

enkelriktad som framgår av resultaten nedan. När medarbetarna från bryggerierna berättar om 

den dagliga kommunikationen berättar de flesta hur de får information istället för 

kommunikation. Information är nödvändigtvis inte samma sak, då det mer handlar om att 

enbart ge ett budskap medan kommunikation även väntar på någon form av feedback från 

mottagaren. Lägger man då till otillgängliga chefer, som många av de tillfrågade 

medarbetarna har noterat, kan detta betyda att en del chefer inte lämnar särskilt mycket 

utrymme för medarbetarnas åsikter.  

På bryggeriet i Vårby menar man att kommunikationen mestadels sker muntligt. När det 

kommer till information som berör organisationen i sin helhet informeras medarbetarna via 

mail. Alternativt kan informationen sättas upp på uppsatta anslagstavlor belägna runt om i 

bryggeriet eller via deras intranät. Det senare antyder att det då enbart gäller 

envägskommunikation och inte ger utrymme för respons vilket följande citat visar:  

”Vi ska faktiskt ha arbetsplatsträff efter lunch, fast det är ju mest att det är en 

envägskommunikation, chefen berättar vad som händer och, vad som har hänt, sedan är det 

ju, sedan vet jag inte hur pass engagerade alla medarbetare är, heller i, i och med att det är, 

ja, kommer att ta slut snart.”  

De flesta av de tillfrågade medarbetarna på bryggeriet i Hällefors menar att kommunikationen 

mest sker muntligt men att den fungerar väldigt dåligt. Detta på grund av att de upplever att 

de får knapphändig information från cheferna samt att cheferna upplevs otillgängliga. 

Följande konversation visar på att när medarbetarna tycker att kommunikationen med 

cheferna inte fungerar, vänder de sig till sina kollegor istället:  

” – Ja. Det, jag ser det som, på min avdelning då är det ju, då det passar. Om inte folk vill 

prata så går det bra att skicka ett mail men ingen är anträffbar. Och man kan inte förvänta 

sig ett svar heller.  

– Då är det djungeltelegrafen.  

– Ja, det är nästan mest den som fungerar bäst.”    

Dessa resultat verkar stämma överens med forskaren Lewis åsikter. Hon menar att 

kommunikation är essentiell för att ledningen ska kunna kommunicera på ett bra sätt med sina 

medarbetare.68 Botan & Taylor menar att det är viktigt att kommunikationen sker på ett sådant 

sätt att gemensam förståelse uppstår. Kommunikationen ska fungera som en bro där både 
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ledningen och medarbetarna tar till vara på sin långsiktiga relation med varandra. 69 Vidare 

menar Johansson & Heide att medarbetarna har en aktiv kommunikationsroll.70  Dessa teorier 

och resultatet ovan visar dock att muntlig kommunikation är det som föredras framför 

skriftliga kommunikationsvägar. Det är därför ganska säkert att anta att 

kommunikationskanalerna som används i ett företag borde ge möjlighet för en 

tvåvägskommunikation. Information som ges ut på exempelvis intranätet skall därför enbart 

ses som en informationskälla och inte som en primär kommunikationskanal.      

Vid frågan om medarbetarna tycke att deras chefer kommunicerar tillräckligt med dem blev 

svaren mycket varierande beroende på vilken arbetsplats de hade.  

Medarbetarna på huvudkontoret är generellt nöjda med sina chefers kommunikation men 

skulle ändå önska att de får mer övergripande information om hur det går för företaget. Citatet 

nedan visar hur en av medarbetarna resonerar kring kommunikationen med sin närmaste chef:  

”I mitt fall så tycker jag att det verkligen är en förmån att sitta så nära. Det är mycket frågor 

hela tiden […] så jag tycker han är duktig i överlag på att kommunicera muntligt sen kanske 

man skulle önska ibland att det liksom var mer information allmänt […] om företaget […] 

skulle jag gärna få mer på mail. För sådant kanske man vill läsa igenom när man själv har 

tid att ta till sig informationen.”  

Denna kommentar antyder att ansvaret för informationsflödet fortfarande ligger på chefen 

men sedan är det upp till medarbetaren att själv ta del av den information denne får till sig.  

De flesta av de tillfrågade medarbetarna på bryggeriet i Vårby är av den meningen att 

kommunikationen lämnar något mer att önska eftersom cheferna kommer ut för sent med 

information. Detta lämnar oftast medarbetarna till att söka reda på informationen själv som 

nedanstående citat visar:  

”De [cheferna] är alltid så sent ute med information om det är möten eller någonting då kan 

det komma upp dagen före fastän att det ska vara ute två veckor eller en vecka eller så. Man 

har aldrig tid att förbereda sig för vissa saker. Det går för fort och ibland får man ingen 

information alls och vissa saker får man ta reda på själv.”  

Medarbetaren i detta fall menar att informationen blir deras eget ansvar att ta reda på, vilket 

kan leda till osäkerhet om den information de har hittat verkligen stämmer. Osäkerhet är 

enligt Heracleous & Barrett en av orsakerna till att det uppstår rykten i en organisation.71 

Deras studie omfattar förändringskommunikation men kan visa att förändringskommunikation 

och organisationskommunikation är starkt sammankopplade. Forskare inom dessa två 

områden är överens om att kommunikation bidrar till ökad motivation då medarbetarna får 
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känna delaktighet.72 Om då medarbetarna känner att de inte får den information de behöver för 

att uträtta ett gott arbete kan man därför anta att deras motivation blir låg.  

På bryggeriet i Hällefors menar de flesta av de tillfrågade att de vill ha mycket mer 

kommunikation med sin chef än vad de får i dagsläget. De få som anser att kommunikationen 

med sin chef är bra är de vars chefer som är mer synliga ute i verksamheten:  

”– Ja jag tycker i alla fall det. Eller ja vi har ju olika chefer allihop här. Är det något speciellt 

så blir jag uppringd så tas det här enskilt.  

– Men det blir ju så, din chef är ju mer nere på golvet än vad vår är, vår har jag inte sett på 

golvet på jäkligt länge.  

– Inte vår heller han är aldrig nere på golvet.  

– Nej, det är väl så man ser dem jävligt sällan nere på golvet.”  

Exemplen i resultatet ovan tycks stämma väl överens med Botan & Taylors åsikter att 

relationen mellan ledningen och medarbetarna kan stärkas om medarbetarnas behov av 

kommunikation tillfredställs.73 Här verkar det som, åtminstone på bryggerierna, att det finns 

ett behov i att cheferna är mer synlig ute i den dagliga verksamheten. Woods menar att 

kommunikation är något som sker kontinuerligt och varierar beroende på deltagarna i 

kommunikationsprocessen. Därför ska man se alla parter som likvärdiga och alla har lika stor 

rätt att ta del av samma information.74 I detta fall kan det röra sig om att ledningen anser att 

kommunikationen följer en mer linjär kommunikationsprocess, vilket de inte bör göra. Om så 

är fallet kommer troligen inte medarbetarna att få vara med och skapa mening av den 

organisatoriska verkligheten. Skillnaderna här tycks också röra sig om det faktum att 

medarbetarna på huvudkontoret har större tillgänglighet till sina chefer än medarbetarna i 

bryggerierna.     

5.2 Hur medarbetarna vill att kommunikationen ska se ut 

Av resultaten ovan att döma finns det utrymme för förbättring av chefernas kommunikation. 

Många av medarbetarna tror att kommunikationsbristerna ligger i att cheferna antingen inte 

har tid eller inte finns fysiskt närvarande, vilket skapar en distans mellan chef och 

medarbetare. Nedan kommer vi att redovisa för och analysera hur medarbetarna vill att 

kommunikationen ska se ut mellan chefer och medarbetare.  

5.2.1 Hur medarbetarna vill kommunicera med sina chefer dagligen 

Av de tillfrågade medarbetarna på huvudkontoret framgår det tydligt att de vill vara mer 

delaktiga i beslutsprocesser genom att få vara med på möten och vädra sina åsikter. Merparten 
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anser att mail är ett bra komplement till en redan pågående diskussion eller vid längre 

instruktioner. Några önskar att chefer borde kommunicera ut tydligare ramar för 

medarbetarnas arbetsuppgifter:  

”Jag tycker det är viktigt att man vet vart man ska och sen att man har en kommunikation 

under tiden att man stämmer av och så att man vet att man är på rätt väg. Sedan möten också 

då förstås och då tycker jag kanske att man ska ha lite avdelningsmöten och så där. Sedan 

någon gång per år möten med en själv där chefen får stämma av.”  

Detta är ett bra exempel på det von Utter belyser då han menar att en chef ska främja 

medarbetarnas välbefinnande genom att initiera struktur, låta dem få mer kontroll över sin 

arbetsmiljö samt rätten till medbestämmande.75 Samtidigt kan man ana en önskan att 

medarbetaren i detta fall tycker om att bli sedd av sin chef och uppskattad för det arbete han 

utför genom dessa avstämningsmöten.  

Här kan man se en tydlig skillnad mellan medarbetarna på huvudkontoret och medarbetarna 

på bryggeriet i Vårby. Medan medarbetarna på huvudkontoret gärna vill ha rätt till 

medbestämmande verkar medarbetarna på Vårby bryggeri efterfråga mer struktur. De flesta 

menar att de inte måste vara en del av beslutandeprocessen, de eftersträvar hellre att chefen är 

tillgänglig samt ska kommunicera rakt och tydligt med dem. En av medarbetarna uttrycker det 

på följande sätt:  

”Han ska framförallt ha mer tid för oss […] jag har så svårt att få tag i min. Det funkar inte 

helt enkelt det här med att han är borta till och från och man behöver ha en chef som man kan 

gå till, liksom. Inte att han ska vara överrumplad med massor av jobb där borta, då sitter man 

ju själv i alla fall.”     

Även de tillfrågade medarbetarna i Hällefors anser att chefen borde vara mer tillgänglig och 

synlig ute i verksamheten. Samtidigt poängterar de vikten av att en chef borde lyssna på sina 

medarbetare för att hålla sig a’jour med det dagliga arbetet och hur medarbetarna mår. Två av 

medarbetarna menar att: 

”– Ja, att han bara frågar hur det går och att han […] lyssnar på vad man säger. Det svaret 

man har och […] att han stannar upp och lyssnar på den […]. För det har ju vår chef om 

man säger då. Han har ju väldigt svårt för det, att lyssna.  

– Ja, för om chefen visar sig, visar intresse då blir arbetarna också intresserad.”   

Dessa resultat visar återigen vad von Utter menar med att en sann ledare ska främja 

medarbetarnas välbefinnande.76 Men detta utmärks på de båda bryggerierna genom 

medarbetarnas behov av närheten till sin chef. De tycks ställa sig frågan; Hur ska min chef 

inspirera mig och få mig att se meningsfullhet i mitt arbete när denne inte visar sig eller 
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engagerar sig i mitt arbete? Citaten visar även att en chef kan skapa ett välbefinnande hos 

medarbetarna på olika sätt. För medarbetarna på huvudkontoret är det delaktighet, det vill 

säga rätten till medbestämmande medan medarbetarna på bryggeriet i Vårby vill ha mindre 

avstånd till sin chef. Medarbetarna på bryggeriet i Hällefors tycks vilja ha både och. Man kan 

därför anta att chefen måste känna sina medarbetare för att veta vad som får just dem att 

känna välbefinnande.   

Hällstén & Tengblad menar att det ställs allt högre krav på medarbetarna i organisationen.77 

Resultatet nedan visar på att vissa medarbetare känner av dessa krav i allt högre grad än 

andra:  

”Men sedan är det någonting man vill ta reda på så tar man reda på det. Alltså man kan ju 

inte kräva att man ska i detalj, alltså, det är ju stora riktlinjer man kan dra och sådant där, så 

får man ju själv söka information om man är intresserad av någonting annat.”  

Som citatet från en medarbetare i bryggeriverksamheten visar, så menar Hällstén & Tengblad, 

att om ledningen och cheferna inte kommunicerar ut tillräcklig information upplever en del 

medarbetare att ansvaret ligger på dem att själva ta reda på informationen.78  

5.2.2 Exempel på bra kommunikation mellan chefer och medarbetare 

Medarbetarna på huvudkontoret tog upp många exempel på när chefer kommunicerade på ett 

bra sätt med sina medarbetare. Exemplen betonar vikten av direktkommunikation där chefen 

samlar samtliga medarbetare för gemensam diskussion kring frågorna som tas upp. Samtidigt 

menar några av de tillfrågade att det är viktigt med en chef som vid problem tar upp frågan 

med de berörda parterna för att hitta en gemensam lösning:  

”Ja förra veckan då, vi hade lite problem med prisdifferenser och då tog han in mig och en till 

och så satte vi oss i ett rum helt enkelt och slängde upp allting på storbilds-TV då och tog en 

diskussion om varför vi hade de här differenserna […] där hade vi bra kommunikation för vi 

kom fram till vad ursprungsproblemet var, hittade en lösning på det, där.”   

Några av de tillfrågade medarbetarna på bryggeriet i Vårby menar att bra kommunikation är 

när chefen finns tillgänglig eller om chefen lovat någonting men inte kunnat utföra det att 

denne då uppmärksammar detta:  

”[När cheferna lovat något de inte kunnat hålla.] De kom dagen efter och säger jag ber om 

ursäkt men jag kunde inte komma igår eller ringa och så där. Så då blir man förvånad liksom 

att en chef ber om ursäkt för att han inte hunnit. Det kändes bra på ett sätt.” 
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På bryggeriet i Hällefors är många av de tillfrågade överens med medarbetarna från bryggeriet 

i Vårby, att bra kommunikation är när alla får information samtidigt. Då minskar risken för 

ryktesspridning bland medarbetarna:  

”Ett bra sätt det är ju att alla på en arbetsplats får samma information samtidigt. Det kan ju 

vara ett bra sätt. Så att det inte är en grupp som får reda på en sak lite före någon annan om 

några ganska så viktiga saker. För då är det ju igång med snacket själva, utan det tycker jag 

de kan ge det till alla. Så att det inte liksom läcker ut någonting i förväg. Alla på en gång.”   

Meningsskapande kommunikation är inte enbart begränsat till chefer och medarbetare utan 

även medarbetare till medarbetare. Om chefen är mer synlig i den dagliga verksamheten och 

kommunicerar kontinuerligt på en mer daglig basis kan denne bidra till att ryktesspridning 

minskas. Här kan man dra tydliga paralleller mellan förändringskommunikation och den 

kommunikation som sker dagligen. Heracleous & Barrett belyser att om medarbetarna får rak 

och tydlig kommunikation med sin chef, hjälper de till att sprida vidare korrekt information 

istället för att fabricera en egen verklighet. 79    

5.2.3 Exempel på dålig kommunikation mellan chefer och medarbetare 

De tillfrågade medarbetarna på huvudkontoret kom med många olika exempel på dålig 

kommunikation mellan chef och medarbetare. I stort menar de att när cheferna inte är insatta i 

medarbetarnas arbete, sorterar de bort information de anser vara irrelevant och/eller ger 

inadekvat information om tagna beslut. Detta typiska exempel på dålig kommunikation, för 

det skapar antingen en distans mellan chefen och medarbetarna eller gör så att medarbetarna 

tappar helhetsbilden över organisationen. Vilket i sin tur skapar en vi-och-dem-känsla mellan 

avdelningarna vilket framgår av följande citat:  

”Så känns det när man kommer in här att det är väldigt mycket avdelningar, många 

avdelningar och de jobbar för sitt. Jag har inte fått den här helheten och alla måste ju ha 

samma mål i alla fall.[…] Men det är väldigt mycket avdelningar och det känns lite att man 

jobbar i de grupperna mer att man inte har så mycket kontakt mellan avdelningarna.”  

Den här medarbetaren verkar önska att det fanns mer gemytlighet mellan avdelningarna då det 

kan bidra till en känsla av tillhörighet i organisationen.  

Av de tillfrågade medarbetarna på Bryggeriet i Vårby är de flesta överens om att de vill ha en 

chef som vågar stå för vad denne säger. Något som många upplever saknas hos deras chef i 

dagsläget. Detta resulterar i att medarbetarna inte vågar lita på det chefen säger som en av 

medarbetarna exemplifierar i följande citat:  

”Min förra chef, han lovade en av mina medarbetare att han skulle få semester, det var klart 

muntligt [...]. Sedan pajade någonting [...]och de ville att han skulle ta det [...] men min förra 
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chef då när hans chef i sin tur kommer och sätter press på honom, då sa han att han aldrig 

gett honom semester.”  

Kommentaren antyder att om en chef tar tillbaka muntliga löften kan detta påverka 

medarbetarna negativt. De planer som har gjorts under en lovad ledighet får ställas in och kan 

leda till att medarbetarna blir negativt inställd mot sin chef. Angelöw menar att medarbetarna 

måste kunna känna förtroende för sina chefer och känna att cheferna har förtroende för dem 

för att skapa motivation bland medarbetarna.80          

På bryggeriet i Hällefors var exemplen på dålig kommunikation många bland de tillfrågade 

medarbetarna. Bland annat belyste de problemen med chefer som inte själva kunde föregå 

med gott exempel:  

”Om jag ska ta ett exempel i den frågan […] det är allt tjafs vi har haft sista året om 

mobiltelefoner och speciellt iphones och andriodtelefoner och hur de används. Många av oss 

så använder vi dem i arbetet där företagets utrustning inte räcker till helt enkelt och så. […] 

När det kommer till kommunikation med en chef som reagerar på det någon annan har lagt 

fram, något irritationsmoment att folk använder telefoner istället för att jobba då så kan 

lagledaren eller chefen i det fallet välja att köpa en iphone som jourtelefon. Där har vi 

essensen av dubbelmoral som skapar problemet här.”  

Att en chef inte lever som den lär är något denna medarbetare anser är ett dåligt exempel på 

kommunikation. Som medarbetaren beskriver det, verkar en del chefer på bryggeriet ha för 

vana att göra en uppsättning regler för sig själva medan medarbetarna verkar under andra. 

Samtidigt anser medarbetarna att många av cheferna saknar empatiska förmågor för 

medarbetarnas välbefinnande:  

”Jamen, bara en sådan enkel sak, jag vart ju uppsagd för ett tag sedan och så kommer min, 

ja, högsta chef eller vad man ska säga, han sitter häruppe på kontoret i alla fall och frågade 

hur känns det. Ja, jo det känns väl sådär. Ja, ja! Säger han, så drar han. Happ, jag hann ju 

inte prata färdigt för fem öre. Det var liksom, och det händer, ja, nog varje dag utan att ta i. 

Någon händer det varje dag att han gör så.”  

Detta exempel verkar handla om en av cheferna på bryggeriet som troligen inte känner sig 

bekväm i situationer där medarbetare mår dåligt. Det kan ge sken av att chefen inte bryr sig 

om sina medarbetare. Att visa omtanke för sina medarbetare främjar medarbetarnas 

välbefinnande som är viktig för att skapa effektivitet i organisationen.81      

Ovan angivna resultat lyfter fram att cheferna har många mycket viktiga 

kommunikationsroller i organisationen. De ska hjälpa medarbetarna att skapa mening i arbetet 

för att driva organisationen framåt mot ett gemensamt mål. Ledaren ska, enligt von Utter, 

bistå medarbetarna i att samarbeta effektivt med varandra för att nå organisationens 
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målsättning.82 När detta inte fungerar, såsom många av medarbetarna antytt, kan detta leda till 

omotiverade medarbetare och en dålig effektivitet i den dagliga verksamheten.   

5.3 Hur medarbetarna upplever kommunikationen kring förändringen 

Vad som tydligt framgår av resultaten ovan är att den dagliga kommunikationen i företaget 

har både fördelar och nackdelar. Detta kan återspeglas i resultaten kring medarbetarnas 

uppfattning om kommunikationen kring förändringen. Nedan redovisar vi för hur 

medarbetarna upplever kommunikationen kring förändringen.       

5.3.1 Hur medarbetarna får information om nedläggningen 

De flesta av de tillfrågade medarbetarna får sin information kring nedläggningen via 

informationsträffar och på intranätet. Medarbetarna på bryggeriet i Vårby fick reda på beslutet 

via ett stormöte där ledningen själva gick ut för att informera om läget. Utöver det ska varje 

medarbetare få träffa personalavdelningen i enskilda möten där man går igenom detaljerna för 

vad som gäller för just dem. Dessutom ska ett personligt brev ha skickats ut till samtliga 

anställda i Vårby där de kortfattat informerats om beslutet kring nedläggningen. På bryggeriet 

i Hällefors menar samtliga av de tillfrågade att information enbart har kommit från de 

stormöten som personer från ledningen håller var sjätte månad på Spendrups samtliga 

verksamhetsorter.  

5.3.2 Hur medarbetarna upplever kommunikationen kring nedläggningen 

De tillfrågade medarbetarna på huvudkontoret är inte förvånade över beslutet om 

nedläggningen eftersom detta är något ledningen har diskuterat under många år. En av 

medarbetarna utvecklar hur tankegångarna har varit:  

”[Det] var ju inte precis något bombnedslag när det väl kom utan det har ju varit ett beslut 

man har skjutit på just beroende på att det varit osäkert i marknaden och så vidare. Det här 

har ju varit en lång plan som har legat ute men som inte var verkställd förrän nu. I våras eller 

när man tog beslutet då. Jag såg inte det som en överraskning det har liksom varit på gång 

länge och även nu så är ju planen långsiktig så att det är ju liksom inte här det stoppar utan 

det är ju en successiv förändring under 2012 och 2013 vad jag fattade det som. Så det liksom 

ingenting som att nu stänger vi där sen öppnar vi där i morgon utan det är urfasning.”  

Främst diskuterar man huruvida man ska lösa nedläggningen rent praktiskt, i övrigt pratas det 

relativt lite om själva nedläggningen. Då väldigt få medarbetare på huvudkontoret är insatta i 

vad som sker går det några få spekulationer kring vad som kommer att hända med 

huvudkontoret. Spekulationerna handlar om huruvida huvudkontoret kommer att ligga kvar i 

Vårby eller om det ska flyttas någon annanstans. Väldigt få medarbetare på huvudkontoret 

kommer att beröras av nedläggningen och känner därmed ingen större oro kring den 
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förändringen. Några menar även att ledningen har varit ute i god tid med information kring 

förändringen om vad som ska ske men har varit mindre tydliga på när.  

Det ovan nämnda citatet visar på att Spendrups har under längre tid legat i fas ett av 

Johansson & Heides förändringshjul. Eftersom de har planerat denna förändring i över tio års 

tid kan det ha haft en negativ effekt på de tillfrågade medarbetarna. Forskarna menar på att det 

ska finnas en utlösande faktor som skapar en diskussion kring en nödvändig förändring.83 Tio 

år är en lång tid att prata om något som kommer att ske i framtiden och kan leda till att 

budskapet blir vagt och den utlösande faktorn glöms bort.  

Även om medarbetarna på huvudkontoret inte anser att beslutet om nedläggning kommer som 

en större chock, verkar de tillfrågade medarbetarna på bryggeriet i Vårby ha invaggats i en 

falsk trygghet att denna förändring inte kommer att ske. Vilket ledde till att när fas två, 

förankringen av förändringen, inleddes blev många medarbetare upprörda över beslutet om 

nedläggningen. Dessa medarbetarna är de som berörs mest av denna förändring då det innebär 

att de blir uppsagda från Spendrups. De flesta upplever att det har varit väldigt lite 

kommunikation från cheferna och att deras närmaste chefer går och håller på information som 

direkt kan beröra medarbetarna. De rapporterar om att det är mycket blandade känslor bland 

medarbetarna kring nedläggningen, främst går tankarna kring framtiden. Några tror att de lätt 

ska kunna finna nya arbeten medan de mer utsatta grupperna känner större oro. Som en 

medarbetare i femtioårsåldern upplever att det är: 

 ”[…] en ganska stor omställning. Framförallt när man inte har tänkt söka ett jobb. Liksom, 

jag har inte tänkt och sluta och helt plötsligt får man reda på att du ska sluta om två år. Vad 

vill jag göra liksom, vad finns det för hjälp man kan få då? Kan man prata med någon. 

Kanske att det kommer någon från arbetsförmedlingen som kan förklara lite hur man kan 

söka jobb att man kan få lite hjälp med att skriva CV till exempel, det är inte så lätt alltid.”  

Detta citat visar hur effekterna kan bli av att medarbetarna upplever att de inte får tillräcklig 

information kring förändringen. Medarbetaren i detta fall känner en stark oro inför framtiden 

eftersom det är svårare för äldre personer att hitta ett nytt arbete. Istället för att ha utrymme att 

prata om sin oro med sin chef får medarbetaren leva med denna oro. Det här handlar om hur 

etiskt företaget beter sig mot de grupper som blir extra utsatta av att bli arbetslösa. I detta fall 

känner sig denna medarbetare utsatt och vet inte hur och/eller om denne ska få stöd från 

organisationen vilket kan påverka den tillit som medarbetaren har får organisationen. 

Angelöw menar att etiskt beteende och tillit mellan medarbetare och ledning är viktiga 

faktorer i en kommunikation under förändring.84 Även om ledningen tycker sig bete sig etiskt 

är det inte säkert att medarbetarna upplever det så.      

De tillfrågade medarbetarna i Hällefors är helt ense med medarbetarna i Vårby om att det är 

många chefer som går och håller på information som direkt kan påverka medarbetarna. De 
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upplever hela situationen som mycket negativ eftersom de har fått muntliga löften om att det 

ska bli bättre. De vågar inte lita på dessa löften då det har blivit uppsägningar samt att 

produktionen har gått ned då man tagit bort några linjer för att göra plats för en ny. Samtidigt 

har de märkt av att Spendrups prioriterar byggnationerna i Grängesberg och har därför skjutit 

upp saker som de lovat ska utföras i Hällefors. Däremot är några av de tillfrågade 

medarbetarna hoppfulla om framtiden på grund av det faktum att ledningen har planerat för 

att bryggeriet i Hällefors ska vara kvar och har gått ut med detta budskap:  

”Ja man får väl vara så glad så länge de inte lägger ner. Vi behöver ju bara en linje till så 

finns det hopp att vi kan köra ett antal år till.”  

Här kommer återigen Angelöws faktorer in, nämligen trygghet och delaktighet.85 Om 

medarbetarna ser resultaten av en positiv förändring, såsom öppnandet av en ny linje, kan de 

känna en tro på en tryggare framtid inom organisationen och känna att de är en viktig del av 

Spendrups.   

Uppenbarligen känner de tillfrågade medarbetarna på de båda bryggerierna att motivationen 

till förändringen är låg. För bryggeriet i Vårby är detta inte något mysterium då medarbetarna 

kommer att sägas upp. För bryggeriet i Hällefors borde medarbetarna dock vara mer benägna 

till förändring eftersom denna anses vara en positiv utveckling för deras verksamhet. 

Resultaten ovan tyder på att många av de tillfrågade medarbetarna i Hällefors varken känner 

delaktighet i förändringsprocessen eller förtroende för ledningen. Detta kan ha resulterat i en 

obenägenhet till förändring. En annan anledning till att de tillfrågade medarbetarna reagerat 

negativt på förändringen kan vara att Hällefors, som i och med att de nyligen har genomgått 

en förändring, lider av förändringströtthet. Meyer & Stensaker menar att även om tidigare 

förändringar genomförts bra så kan dess inverkan på organisationens medlemmar resultera i 

att de har minskad motivation och engagemang i nästa förändringsprocess.86  Ytterligare en 

anledning kan vara att medarbetarna visar tecken på att de ligger under en kris vilket framgår i 

nedanstående resultat.    

5.3.3 Exempel på bra respektive dålig kommunikation kring nedläggningen 

De flesta av de tillfrågade medarbetarna på huvudkontoret tycker att informationen har varit 

tydlig men för övergripande och inte gått in på hur detta påverkar huvudkontoret och när 

saker ska ske som framgår av följande citat:  

”Ja det jag inte har fått information om, men det kanske jag har missat men vad gör man med 

Vårby? Lägger man bryggpannor i malpåse eller säljer man ut allting och det blir ett tomt 

skal, sådan information har vi inte fått.”  
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Andra riktar kritik på när det har skett rena misstag i kommunikationen när budskapet orsakat 

kaos bland medarbetare:  

”Jag vet inte, alltså det gick ju lite fel med den här informationen om nedläggningen från, nu 

har vi ju plocket ute i Loviseberg, Tumba, de hade ju tolkat Jens och de som att de skulle vara 

kvar på grund av någon felsägning Jens hade gjort på något sådant informationsmöte och när 

det då kom ut att man inte skulle vara kvar då blev det ju heta känslor och ilska, det var ju 

riktigt dålig kommunikation där. De hade inte varit tydliga nog tidigare, för allt har ju pratats 

i tio år den här nedläggningen men man har inte riktigt kunnat spika när. Så att alla har ju 

varit medvetna om det men så hade de vid något tillfälle råkat säga någonting som de [i 

Loviseberg]tolkade så pass att de skulle vara kvar. Vilket var, som sagt, inte var tanken.”  

Det här citatet visar på hur fel det kan bli när medarbetarna upplever att kommunikationen har 

lämnats öppen för tolkning. Samtidigt visar medarbetarna på huvudkontoret förståelse för hur 

svårt kommunikationen kan vara när någonting som är positivt för organisationen ändå 

påverkar en stor del av medarbetarna negativt. De resultat som forskaren Jian har i sin studie 

verkar till viss del stämma överens med citatet ovan eftersom den belyser oavsiktliga 

konsekvenser som kan ske i kommunikationen. Jian menar att konsekvenser kan uppstå när en 

person agerar annorlunda än vad denne först avsåg, som då kan bidra till missuppfattningar.87 I 

detta fall verkar det även som att ledningen inte varit tillräckligt tydlig i sin kommunikation 

med Loviseberg. Hade de varit tydligare hade kanske inte ett missförstånd uppstått.         

Bristen på reaktion hos medarbetarna på huvudkontoret kan härröra till det Rooney med flera 

menar med Place Identity Theory (PIT). Denna teori utgår från att medarbetare som befinner 

sig lägre ner i organisationen identifierar sig starkare med sin arbetsplats och därför reagerar 

de häftigt mot händelser som direkt hotar deras identitet i organisationen.88 Medarbetarna på 

huvudkontoret är  och kan i detta fall räknas till de högre nivåerna inom organisationen.  

Medarbetarna på bryggeriet i Vårby hade inte mycket att säga kring det här ämnet. Några 

resonerar kring att de är glada att ha fått någon information överhuvudtaget medan andra 

tycker att ledningen har varit tydliga med informationen kring nedläggningen. Däremot 

upplevde några att det blev fel när beslutet om nedläggningen togs upp på ett stormöte:  

”Men det lustiga var när vi var där i matsalen, du vet, då var det Jens eller Ulf, han började 

hela med att det går så himla bra för Spendrups, jag menar det är dubbla budskap. Ja, det 

går så himla bra för Spendrups men vi ska lägga ned det här bryggeriet. Så det kändes lite 

sådär. Det behövde de inte säga att det går så himla bra utan då räcker det med att säga att 

vi ska lägga ned det här på grund av si och så. Det var ju inte bara en mening det går så bra 

utan det var ganska länge där i början. Att vi var duktiga och bra och. Nej men alltså, eller i 

och för sig, vissa kanske är, kändes det bra för att höra men alltså, jag vet inte.”  

                                                 
87

 Jian, G. (2007) Unpacking unintended consequences in planned organizational change: A process model  
88

 Rooney, D. m. fl. (2010) A new role for place identity in managing organizational change 



MITTUNIVERSITETET  Sundsvall 2012-01-12  

C-Uppsats  Therése Boija & Fanny Nyberg 

 

32 

 

När det kommer till att komma med tråkiga budskap menar denna medarbetare att hela 

budskapet ska vara utformat på ett bra sätt. Att till en början berätta om hur lönsam 

organisationen är, är enligt medarbetaren som att strö salt på sår. Denne tycks ställa sig 

frågan; men om det går så bra för Spendrups varför ska ni lägga ned detta bryggeri?    

I Hällefors menar de tillfrågade medarbetarna att det i regel har varit väldigt lite information 

kring förändringen och att det inte fanns mycket positivt att säga om den. Medarbetarna 

känner frustration kring att de inte får veta när saker ska ske och att det har gått ut dubbla 

budskap kring de uppsägningar som skett:  

”Ja, när produktionen försvinner och vi levererar inte ut pall härifrån liksom i den mängden 

som vi har gjort och ändå så går det bra? Och så säger de nästa gång att det är inga 

uppsägningar på gång och så blir det ändå, så det, bara där ser man ju att det är bättre att 

säga att det går inte så bra. Risk finns för uppsägningar, ännu fler. Istället för att säga att det 

går bra. Sticker liksom huvudet i sanden och tror att folk köper det.”  

Rekommendationerna från Pfeil med flera är att kommunicera ärligt, tidigt och ofta för att 

minska chocken bland medarbetarna. Resultaten ovan visar det som Pfeil med flera säger, att 

oftast vet medarbetarna mer än ledningen tycks tro och att kommunikationen kring 

nedläggningen brister på många vitala punkter.89 Förutom detta tycks de tillfrågade 

medarbetarna inte enbart lyssna på vad ledningen säger utan de ser även på händelser som 

bevis på hur det verkligen är i organisationen. Exempelvis om produktionen går ned kan detta 

ses som ett tecken på att det inte går bra för organisationen och kan leda till oro bland 

medarbetarna.  

5.3.4 Vad händer när kommunikationen inte är tillräcklig? 

Av de tillfrågade medarbetarna på huvudkontoret framgick det tydligt att eftersom det inte 

diskuteras särskilt mycket kring nedläggningen, har det hänt att rykten och spekulationer 

kring huvudkontorets framtid uppstått bland personalen. Samtidigt har nedläggningen orsakat 

att vissa nyckelpersoner redan har försvunnit från bryggeriet:  

”Det är väl inte så mycket att prata om det är väl mera att de människor som har valt att sluta 

i förtid och hur det har påverkat servicegraden som vi har varit vana vid tidigare har funkat 

tillfredställande och kanske fungerar mindre tillfredställande idag för att det kommit in nya 

medarbetare som försöker fylla de luckor som då har uppstått och där vi har tagit för givet 

liksom att ja så här har vi alltid gjort och det brukar alltid fungera men nu helt plötsligt så 

funkar det inte alls.”  

Medarbetarens kommentar är ett typiskt exempel på det som Pfeil med flera tar upp som en 

effekt av den stress som uppstår kring en förändring. De menar att denna stress kan bidra till 
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att nyckelpersoner lämnar organisationen.90 Enligt medarbetaren är detta precis vad som skett 

på bryggeriet i Vårby. Det finns många mellanchefer som slutat i förtid som med sin frånvaro 

orsakar problem för servicegraden enligt medarbetaren. 

Dock pratar medarbetarna på huvudkontoret främst om hur man praktiskt ska lösa flytten av 

linjer till Grängesberg och när detta ska ske. En av medarbetarna berättade att det har skett 

enstaka händelser där personer har missförstått informationen kring nedläggningen:  

”Ja det var en miss med [en av mina kollegor] när han anställdes, att han inte fick veta, för 

han började samtidigt som brevet kom ut ungefär och trodde att han skulle behöva flytta till 

Grängesberg. Ja, det var han inte alls nöjd med.”  

Brevet som denna medarbetare syftar till är det personliga brev som skickades ut till 

medarbetarna där beslutet om nedläggning av bryggeriet i Vårby tillkännagavs. Inga planer 

finns i dagsläget om flytt av huvudkontoret vilket kanske inte framgick för eventuellt 

nyanställda medarbetare.    

De tillfrågade medarbetarna på bryggeriet i Vårby pratar varje dag om nedläggningen som ska 

ske. Några tycker att de har fått informationen i god tid för att hitta ett annat jobb medan 

andra är mer oroliga inför framtiden. De flesta anser att eftersom det inte blivit någon 

uppföljning från cheferna kring denna nedläggning går man omkring och väntar på mer 

information. Detta har skapat en låg stämning bland personalen samtidigt som det går rykten 

om nedläggningen. Främst har dessa rykten handlat om när saker ska ske och varje gång 

nyheter om Grängesberg har kommit har man levt mellan hopp och förtvivlan som framgår av 

följande konversation:  

”– Men nästa år ska de lägga ned en kolonn, och åter efter det ska de lägga ned två kolonner 

sen ska de lägga ned den sista kolonnen, jag tror det sista skulle vara brygghuset eller 

någonting sådant där. Men jag menar om det går så fruktansvärt bra eller om någonting bara 

skulle hända i Grängesberg så vet jag inte ifall de kan börja stänga ned en massa maskiner 

här för då står två bryggerier stilla, så jag vet inte hur de riktigt ska klara av det där men, vi 

får väl se. Jag menar det kan ju ändras, någon kan ju ändra på det där hur mycket som helst.  

– Alla spekulerar på det här sättet.” 

Resultaten ovan visar på att medarbetarna kan lida av förändringsrelaterad stress som Bordia 

med flera varnar för och som kan ske i och med rykten som uppstår vid en förändring. Dessa 

rykten menar Bordia med flera bör tolkas som tecken på medarbetarnas uttryck för oro kring 

nedläggningen.91  

På bryggeriet i Hällefors är medarbetarna mycket upprörda kring förändringen, särskilt 

eftersom de känner att cheferna inte är helt öppna om vad som sker. Som tidigare nämnts 
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köptes Hellefors Bryggeri upp av Spendrups år 2008 och de flesta av de tillfrågade 

medarbetarna känner sig inte som en del av Spendrups utan mer som ”kusinerna på landet” 

som alltid får informationen sist. De känner att maktstrukturen inte förändrats sedan uppköpet 

och detta kan vara en orsak till att de upplever en distans till Spendrups. Från att ha varit ett 

litet företag ingår de nu i en större koncern men mentaliteten upplevs inte ha förändrats 

nämnvärt:  

”– Det är säkert bättre kommunikation på andra Spendrups. Andra avdelningar. Just den 

här… 

– För vi har ju samma personal som vi hade innan vi vart Spendrups. 

– Ja de arbetar på samma sätt som innan. Just det här, det har inte blivit någon skillnad för 

oss. 

 – Nej, det är liksom en gubbe som är ny här.”     

Konversationen ovan visar att medarbetarna som pratar tror att kommunikationen sker bättre i 

andra delar av Spendrups-koncernen än vad den gör i Hällefors. Många av dem menar att 

detta är på grund av att de flesta mellanchefer har för vana att hålla på informationen som 

kommer uppifrån. Detta resulterar i att medarbetarna vänder sig till varandra för information 

och det är i den kommunikationen som stor ryktesspridning sker, vilket leder till upprörda 

känslor. Nedan följer en konversation som visar hur det låter bland medarbetarna:  

”– Tillslut skiter det sig väl.  

– Ställ linjen vart ni vill. 

– Ja men det blir ju litegrann sådär att ja men de skiter ju i oss så då skiter vi i dem. Så blir ju 

snacket. Folk blir slarviga på linjen. Ta en sån enkel sak som städning, uppföljningar och 

sånt här. Folk skiter ju i det. För de upplever ju att de skiter i oss i alla fall.”    

De flesta av de tillfrågade medarbetarna är av den uppfattningen att om kommunikationen 

mellan cheferna och medarbetarna blir bättre på bryggeriet i Hällefors skulle ryktena minskas: 

”– Ja, om någon berättar för oss vad som händer och att det är så, då behöver man ju inte gå 

och fundera, spekulera.  

– Ja, då blir det ju inga rykten heller. 

– Och sedan att de informerar undan för undan när de får ny information själva så måste de 

ju lämna det vidare till, det är ju ändå vi som är drabbade. På något vis. För man går ju och 

väntar. Personligen jag känner liksom att det är, om tre år, har vi något jobb kvar någon av 

oss? Liksom som det ser ut just idag.  

– Ja, vore ju vara bra om man fick vara kvar till nästa jul.” 
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Medarbetarnas reaktioner på bryggeriet i Hällefors visar tydligast tecken på att de anser att 

kommunikationen kring förändringen inte är lyckad eftersom de går i ovisshet om 

arbetsplatsens framtid. Detta kan bero på flera faktorer. Bland dessa kan nämnas att kulturen i 

Hällefors är en annan än den i övriga organisationen. De kommentarer som nämns ovan, kan 

visa på att hela bryggeriet ligger i en kris. Mailis & Sonenshein definierar organisatorisk kris 

som en händelse som hotar organisationens lönsamhet.92 Det vill säga att om medarbetarna 

inte sköter sina arbetsuppgifter påverkar detta onekligen lönsamheten.  

Ytterligare en faktor kan vara bristen på kommunikation från cheferna till medarbetarna vilket 

resultaten ovan antyder. Woods kommunikationsmodell utgår från att kommunikation är 

dynamisk och varierande process där alla parter i kommunikationen är likvärdiga. Vilket 

enligt resultaten tydligt framgår att cheferna anses vara otillgängliga och använder 

informationen som ett maktmedel över medarbetarna. När kommunikationen har brustit 

mellan cheferna och medarbetarna vänder sig medarbetarna istället till sina kollegor och 

därmed uppstår rykten i och med att de försöker skapa mening i vad som sker i 

organisationen. Nedanstående illustration ger en förenklad bild på hur rykten kan uppstå när 

cheferna håller inne med information och lämnar medarbetarna till sina egna tolkningar av 

verkligheten. 

 

                     Chefer                          Medarbetare            Medarbetare 

                                                                      

 

Ryktesspridningsmodell utvecklad från Woods kommunikationsmodell, utvecklad och ritad av författarna till detta 

arbete.    

Denna ryktesspridningsmodell beskriver hur rykten kan uppstå i en organisation. När chefen, 

som är medarbetarnas största informationskälla, inte kommunicerar med medarbetarna 

uppstår en distans dem emellan. Detta resulterar i att medarbetarna lämnas att själva skapa 

mening av vad som sker, då är det vanligt att medarbetarna vänder sig till varandra istället. 

Spekulationer uppstår eftersom medarbetarna inte med säkerhet kan veta om den mening de 

skapar återspeglar verkligheten eftersom chefen varken bekräftar eller motsäger dem.      
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6. SLUTSATS 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de slutsatser som kan dras utifrån de 

frågeställningar vi ställt i denna undersökning. 

6.1 Hur kommunikationen mellan chefer och medarbetare ser ut idag 

Av resultaten att döma var det delade uppfattningar kring hur den dagliga kommunikationen 

ser ut. Främst ansåg de flesta att kommunikationen sker muntligt men det förekommer även 

mail. Ytterligare kommunikationskanaler finns men bör ses mer som informationskanaler i 

form av intranät och anslagstavlor. Vidare tycks det som att medarbetarna på huvudkontoret 

förfaller mer nöjda med kommunikationen med sina chefer än vad medarbetarna på de två 

bryggerierna gör. Teoretiker inom organisationskommunikation tar upp att bra 

kommunikation är av stor vikt för meningsskapande och att medarbetarna har en aktiv 

kommunikationsroll i organisationen. Det kan upplevas som att det saknas hos Spendrups då 

de tillfrågade medarbetarna inte känner att de får tillhandahålla ovan nämnda 

kommunikationsroll samt de brister kommunikationen har. Bristerna är bland annat att vissa 

chefer är otillgängliga, otydliga och lämnar inte tillräckligt utrymme för medarbetarnas 

åsikter.         

6.2 Hur medarbetarna vill att kommunikationen ska se ut 

I resultaten framgår det att medarbetarna på huvudkontoret upplever en nära relation med sin 

chef i kontrast till medarbetarna på de två bryggerierna. Medarbetarna på huvudkontoret 

strävar efter att bli mer delaktiga i beslutsprocesser eftersom detta ökar deras motivation 

medan medarbetarna på de två bryggerierna efterfrågar en mer synlig chef som kommunicerar 

på ett rakt och ärligt sätt. Detta är något teoretiker menar är några av många faktorer som 

påverkar medarbetarnas engagemang i organisationen.  

Genom att medarbetarna tog upp exempel på bra och dålig kommunikation mellan chefer och 

medarbetare gav de en tydlig bild på hur de önskar att kommunikationen bör se ut. Främst vill 

de tillfrågade ha en muntlig kommunikation med sin chef som även ska finns synlig i den 

dagliga verksamheten. Chefen ska vara insatt i vad medarbetarna gör men samtidigt inte i 

detalj styra medarbetarna. En chef ska vara empatisk och bry sig om sina medarbetare. 

Teorierna kring detta belyser vikten av ledaren som inspiratör för att skapa engagemang hos 

medarbetarna. De flesta exempel som togs upp på dålig kommunikation var gånger då chefen 

varken visat engagemang eller inte lyssnat på sina medarbetare. Många av de exemplen på 

god kommunikation som nämndes var vid just de tillfällen som chefen verkligen tog sig tid 

och lyssnade på medarbetarna. Därmed kan slutsatsen dras att en stor brist i organisationen är 

att chefer aldrig eller sällan har tid för kommunikation med sina medarbetare.  
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6.3 Hur medarbetarna upplever kommunikationen kring förändringen 

Genom resultaten framgår det att medarbetarna på huvudkontoret upplever att 

kommunikationen har överlag varit bra men de önskar att de kunde få något mer specifik 

information kring hur det påverkar dem samt när nedläggningen kommer att ske. 

Medarbetarna från de två bryggerierna anser främst att informationen har varit bristfällig i den 

aspekten att de inte fått uppföljning om vad som sker med förändringen. Teorin tar upp vikten 

av att låta medarbetarna få tydlig och kontinuerlig information under en förändringsprocess 

annars kan det bli allvarliga konsekvenser för organisationen. Där av kan slutsatsen dras att 

Spendrups till viss del har lyckats med initieringen av förändringsprocessen men inte har följt 

upp med ytterligare kommunikation med medarbetarna.  

Vidare rapporteras att rena kommunikationsmissar har skett vilket har orsakat kaos som 

vidare lett till kris. Några av teoretikerna tar upp att det finns många liknelser mellan 

kriskommunikation och förändringskommunikation ur ett meningsskapande perspektiv. Av 

resultaten att döma framgår det att Spendrups inte räknat med att kris skulle uppstå på andra 

ställen än det bryggeri som ska läggas ned och har därför varit oförberedd på medarbetarnas 

reaktioner på bryggeriet i Hällefors.  

Samtliga av de tillfrågade ansåg att när kommunikationen mellan chefer och medarbetare 

brister uppstår det onödiga rykten och spekulationer. Detta är så fallet i huvudsak hos 

bryggerierna där medarbetarna har vänt sig till varandra för att tillsammans skapa mening i 

det som sker. Enligt teorin är ryktesspridning en av de allvarligaste konsekvenserna av 

bristande förändringskommunikation som kan skada verksamheten. Detta framstår tydligast 

på bryggeriet i Hällefors. Där av kan slutsatsen dras att chefernas frånvaro och bristfälliga 

kommunikation är den största bidragande faktorn till ryktesspridningen i organisationen.   

Teorin tar upp att djupstrukturerna i en förändring sällan påverkas då ledningen i 

medarbetarnas ögon inte kommunicerar tillräckligt och tar hänsyn till den rådande kulturen. 

Den förändring som pågick i Hällefors under 2008 har gjort att man till namnet tillhör 

Spendrups men under ytan är de i största bemärkelse Hellefors Bryggeri. Detta ger en bild av 

hur komplex en förändring i själva verket är och bör inte ske utan noggrann planering och 

tydlig kommunikation från ledningens sida.  

6.4 Medarbetarna som kommunikativ resurs 

Förutom de slutsatser som framkommit ovan har de tillfrågade medarbetarna visat en vilja att 

ha en större kommunikativ roll än de har i dagsläget, någonting som tidigare forskning inte 

tagit upp. Många av de tillfrågade medarbetarna har sagt att de vill ha bättre kommunikation 

mellan de olika leden mellan ledning och medarbetare. Men även vill de ha bättre 

kommunikation mellan avdelningarna som ligger på samma nivå som deras. Några av 

medarbetarna menar att om avdelningarna är avskärmade från varandra så förlorar de 

helhetsbilden över organisationen. Om medarbetarna får en större bild av organisationen kan 
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detta leda till att medarbetarna tydligare förstår sin roll i organisationen. Därför kan antas att 

kommunikationen inte enbart ska ske mellan chef och medarbetare i ett rakt led uppifrån och 

ned. Utan även sidledes så att alla känner att de arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. 

Detta kan öka den delaktighet som många av teoretikerna tycker är viktig i en 

förändringskommunikation. Men medarbetarnas åsikter om delaktighet antyder även att denna 

är viktig även i den kommunikation som sker dagligen. 

7. EGNA REFLEKTIONER 

I detta kapitel kommer vi att ge våra reflektioner kring denna uppsats samt ge förslag om 

förbättring kring Spendrups kommunikation med medarbetarna.   

7.1 Tankar kring uppsatsen 

Under arbetets gång har vi både kunnat svara på de frågeställningar vi har haft kring 

Spendrups förändringskommunikation samtidigt som vi fått en möjlighet att studera ett 

komplext fenomen. Vi menar naturligtvis de olika nivåer som tillsammans bildar en 

organisation och dess interna kommunikation. Därmed är det inte sagt att vi nu vet allt som 

går att veta kring organisationskommunikation.  

De resultat vi har fått i detta arbete har gett oss en något tydligare bild av Spendrups 

kommunikation med sina medarbetare. Generellt tycker vi att Spendrups kommunikation 

kring förändringen var lyckad till en början men har under tidens gång mattats av. Vi upplever 

att bristen ligger i uppföljningen av det initiala budskapet. Dessa har skapat en del 

kommunikationsproblem i organisationen. För de tillfrågade medarbetarna på huvudkontoret 

verkar de flesta vara rätt nöjd med kommunikationen, dels på grund av att de känner att de 

inte berörs av förändringen och dels på grund av att de inte är oroliga att hitta ett nytt arbete 

om de skulle behöva det. Dessutom verkar de inte rädda för att kräva mer information från 

sina chefer och sitter i regel nära dem. Det här med tillgängligheten är en central fråga i detta 

arbete. Vi har sett en skillnad mellan medarbetarna på huvudkontoret och medarbetarna på 

bryggerisidan kring denna fråga. Ju mer chefen visar sig synlig desto mer nöjd verkar 

medarbetarna vara. Att ha en så kallad ”öppen dörr” där chefen lever som den lär, det vill säga 

verkligen har tid för medarbetaren och verkligen finns tillgänglig, är viktig för samtliga av de 

tillfrågade medarbetarna. Men det verkar som det bara är de tillfrågade medarbetarna på 

huvudkontoret som upplever att de har det. 

För medarbetarna på bryggeriet i Vårby upplevde vi att de vi träffade antingen var i chock 

över eller helt skjutit ifrån sig beslutet om nedläggning. De ställer sig positiva till att de har 

fått veta beslutet så lång tid innan nedläggningen ska genomföras men riktar kritik mot vad 

som händer sedan. Återigen handlar det om uppföljning. Vi, liksom Pfeil med flera, anser att 

kommunikationskanalerna ska finnas öppna för samtliga medarbetare, både de som sägs upp 

och de som ska vara kvar. Detta för att de ska kunna ventilera sin oro inför framtiden hos 
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personer som kan ge svar på frågor. Istället för att vända sig till sina medarbetare som enbart 

kan svara med sina spekulationer. Vi menar att detta är det som skapar onödiga rykten i 

organisationen. Rykten är som en cancer för en organisation och vi anser att denna ska 

bekämpas med tydlig och korrekt information. Alla ska veta vem de ska vända sig till och då 

gäller det för dessa personer att kunna ta ansvar för att besvara de frågor som uppstår på ett 

sätt som den som frågar förstår.    

Rykten är något som de tillfrågade medarbetarna på bryggeriet i Hällefors i synnerhet 

upplever. De menar att de flesta chefer håller inne med information som är viktig för dem. Vi 

upplevde en situation som har blivit infekterad och medarbetarna vi träffade rapporterade en 

stor oro på arbetsplatsen. Inte nog med att de inte känner sig som en del av Spendrups då 

maktstrukturen är densamma som när de var Hellefors Bryggeri, vilket har orsakat en misstro 

bland medarbetarna. De vågar helt enkelt inte tro på att denna förändring är positiv för dem. 

Vi tror att detta beror på sättet de fått till sig information. Budskapet har ändrats från att inga 

personer skulle sägas upp till att minst åtta personer har fått gå. De tillfrågade medarbetarna 

vet inte heller det exakta antalet personer som sagts upp och verkar övertygade att fler står på 

tur. Vi ställer oss därför frågande till hur situationen, som egentligen borde vara positiv, har 

skapat så häftiga reaktioner bland medarbetarna.       

Under arbetets gång har det även väckts nya frågeställningar kring ämnet. Bland annat hur en 

organisation kan kommunicera i en förändring som är positiv för organisationen men påverkar 

en stor del medarbetare negativt. Precis som Angelöw skriver anser vi att det är viktigt att 

organisationen beter sig etiskt mot sina medarbetare i en förändring samtidigt som man vill att 

de medarbetare som blir kvar i organisationen ska motiveras att arbeta på som vanligt. Det är 

en svår balansgång eftersom ett positivt budskap kan tyckas som ett slag under bältet för de 

medarbetare som påverkas negativt av förändringen medan ett negativt budskap kan oroa de 

medarbetare som blir kvar.  

En annan frågeställning vi har fått är kring bryggeriet i Hällefors. Hur har de egentligen 

påverkats av att ha börjat som ett litet bolag till att ingå i en koncern med 1000 arbetare? Nu 

för tiden är det vanligt att företag blir uppköpta eller slås ihop. Framtida studier inom detta 

ämne kan ge oss en inblick i vad som sker med medarbetarna i en sådan situation. 

När vi påbörjade vårt arbete med denna uppsats var vi av den åsikten att medarbetarna är en 

bortglömd resurs och detta står vi fast vid ännu. Medarbetare vill precis som ledningen att det 

ska gå bra för organisationen eftersom detta innebär en större anställningstrygghet för dem. 

De besitter kunskaper som kan vara av nytta för organisationen och genom att ta rätt på dessa 

kunskaper ökar deras känsla av att vara en viktig del av organisationen.  

7.2 Förslag på kommunikativa åtgärder till Spendrups 

Som vi upplever det finns det utrymme för förbättring i Spendrups kommunikation med sina 

medarbetare. Av resultaten och teorin föreslår vi följande förbättringsförslag:  
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 Kommunikationsvägarna bör bli tydligare, alla medarbetare ska kunna veta vem de 

ska vända sig till för att få ta del av informationen från ledningen och ha utrymme för 

att komma med feedback.  

 Cheferna borde ha stort utrymme att kunna vara tillgänglig för sina medarbetare. 

Dessutom bör cheferna vara synliga i den dagliga verksamheten. Förslagsvis även sitta 

med på raster för att snappa upp eventuella rykten som kan stävjas. 

 Cheferna ska vara konsekventa och tydliga med sina budskap och upprepa dem tills 

dess att medarbetarna verkligen förstår dem. Detta innebär ett större fokus på 

uppföljning.   

 Medarbetarna vet oftast mer än cheferna tror. De tolkar inte enbart vad cheferna säger 

utan hur de säger det och hur de beter sig. Därmed bör chefer inte förringa de åsikter 

som medarbetarna lyfter fram utan ta till sig av den feedbacken och oron medarbetare 

uppger. 

 Kommunikation handlar inte enbart om att informera om nya händelser utan är en 

kontinuerlig process. Hellre bör man berätta att man inte har något nytt att delge 

istället för att vänta. Särskilt under en förändringsprocess då medarbetare i regel har 

behov av mer information. 

 Medarbetare vill kunna förstå sin roll i organisationen. Därför kan det vara bra att se 

över kommunikationen mellan avdelningarna eftersom detta kan öka medarbetarnas 

helhetsbild över organisationen. Förslagsvis kan organisationen anordna studiebesök 

så att medarbetarna kan komma och se vad olika avdelningar gör och hur de bidrar till 

den dagliga verksamheten.       

8. Förslag på vidare forskning  

I detta kapitel tar vi upp förslag på vidare forskning kring ämnet förändringskommunikation.  

I framtiden ser vi gärna forskning med ett större fokus på medarbetarna inom organisationers 

kommunikation. Vår syn om att medarbetarna är en bortglömd resurs som kan bidra till 

organisationens utveckling är ett ämne som organisationer kan ha ett ekonomiskt intresse av. 

Genom studier om medarbetarnas kommunikativa roll i en organisation kan framtida 

forskning påvisa vikten av att även låta medarbetare utbildas inom kommunikation.  

Det finns även utrymme för att forska kring gemensamma nämnare som antyder att 

förändringskommunikation och intern kriskommunikation är närmare än man tidigare har 

trott. Om man finner många paralleller kan en god förändringskommunikation minska risken 

för att en kris ska inträffa vid en organisationsförändring. 
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Något som vi inte har funnit teorier kring är kommunikationen som sker mellan medarbetare 

och/eller mellan avdelningar i en organisation under en förändring. De teorier som nämner 

kommunikationen mellan medarbetare handlar om negativa aspekter såsom ryktesspridning. 

Därför skulle det behövas forskning kring de positiva effekter en god kommunikation mellan 

medarbetare har och hur detta kan påverka medarbetarnas attityd mot förändringen.  

Slutligen kan framtida forskning inbegripa studier om kommunikationen i små företag som 

blir uppköpta av större organisationer och hur man bäst interagerar denna i en ny kultur. 

Självklart med fokus på medarbetarna eftersom det är främst de som bidrar till 

organisationens kultur.       
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Bilaga 1 

Intervjuguide; Att kommunicera svår förändring 

Medarbetare - fokusgrupper 

Introduktion:  

 Presentera dig själv.  

 Berätta att du är studerande vid Mittuniversitetet där du gör ditt examensarbete i 

förändringskommunikation. Syftet är att ta reda på hur medarbetarna upplever att 

deras chefer kommunicerar med sina medarbetare och hur de upplever 

kommunikationen kring nedläggningen. 

 Tala om att vi spelar in intervjun – och att alla som blir citerade är anonyma. 

 Be alla runt bordet säga vad de heter och vad de jobbar med.  

Frågor: 

1. På vilka olika sätt kommunicerar era chefer med er? 

2. Tycker ni att era chefer kommunicerar tillräckligt med er? 

a. Om nej – vad skulle kunna bli bättre 

b. Vad tror ni att det beror på att det inte fungerar så bra? 

3. Hur ska en bra chef vara? 

4. Vad är bra kommunikation för er? 

5. Tänk på ett tillfälle när ni tyckte att er chef kommunicerade på ett bra sätt 

(ge lite betänketid) Berätta om det tillfället! 

6. Vad betyder det att vara en kommunikativ ledare – hur är man då? 

7. Har ni exempel på händelser när chefer inte kommunicerat på ett bra sätt? 

Berätta om vad som inte var bra.  

8. Det finns säkert chefer här som är duktiga på kommunikation – vad får det för 

konsekvenser? 

a. För er personligen b. För er grupp c. För Spendrups 

9. Hur vill ni att era chefer ska kommunicera? 

a. Om jobbet 

b. Om personliga förhållanden som rör jobbet 

c. Om hur det går för Spendrups 

Berätta att du nu kommer att ställa frågor kring den nedläggning som är på väg att ske och 

att vi är intresserade att veta vad de anser om kommunikationen kring denna.  

10. Hur får ni information kring nedläggningen? (t.ex. från chef, kollega, intranät, e-post.) 

11. Hur upplever ni kommunikationen kring nedläggningen?  

12. Upplever ni att ni har fått tillräcklig information om nedläggningen? 

a. Vad gör ni om ni inte får det?  

13. Vad är bra respektive vad är dåligt med kommunikationen kring nedläggningen? 

14. Hur diskuterar ni sinsemellan kring nedläggningen? 

Lämna ordet öppet kvarvarande tid... 

Avsluta intervjun genom att tacka för att de ställde upp.

 



Bilaga 2, Organisationsschema för Spendrups Bryggeri AB 

 

  

VD 

HR-direktör Varuförsörjning 

vise VD 

Sekreterare Säkerhetschef 

Informations-
direktör 

Informatör, Web 
master 

Besöksverksamhet 

Miljöchef 

Bolagsjurist 

HR-avdelning 

Stockholm 

Lönekontor 

Produktion 

Vårby 

Logistik Produktion 

Grängesberg 

Öl/läsk 

process 

Fastighet/ 

Media 

Tappning 

Logistikenheten 

Grängesberg 

Logistikenheten 

Stockholm 

Öl/läsk 

process 

Projekt-
koordingering 

Inköp 

Central teknik Central kvalitet/ 

Miljömyndighet 

Fastighet/ 

Media 

Tappning 

LAB 

Ekonomi & IT 

direktör 

Ekonomichef 

Controller 

Kommersiell 
Direktör 

Kundmarknad Information 

Affärssupport 

Planering & 
Analys 

Detaljistför- 
säljning 

Restaurang-
service 

AO Restaurang 

AO ICA 

Kategorisäljare 

Fem regioner 

Kundcenter 

Administration 

AO Axfood 

VI & övr. privathandel 

AO Coop, DDP & 

Bergendahls 

AO SSV 

AO 
Systembolaget 

Region syd/väst 

Mellan, Öst & Norr 

KAM 

Marknadsdirektör 

Marknadschef 

Öl 

Marknads-
assistent 

Marknadschef 
C/F/K/S 

Produktchefer 

Produktutveckling 

Produktchefer 

Produktutveckling 

Kategorichef 

Vatten 

Produktchefer 

Kategorichef 

L/J/S 

Konsumentinsikt 

& Innovation 

Servicetekniker 

Reg. syd, väst & norr 

vise VD 

Produktion 

Hällefors 

Tappning 

Kvalitet/Miljö 

Informations-
assistent 

LAB 

Logistikenheten 

Hällefors 

HR-avdelning 

Grängesberg 

Teknik 

Underhåll Underhåll 

Exportchef 

Export Manager 

Produktutveckle 

Produktchef 

Produkt-
utvecklare 

Redovisningschef 

Leverantörs-
reskontra 

Kreditchef 

Kreditjurister 

Kredithand-
läggare 

Kundreskontra 

IT Drift 

IT Utveckling 

IT Process 

IT Arkitekt 

IT Support 

Växel 

Verkstad & Lager 

Helpdesk 

Kontorsservice 

Central planering 


