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Abstract 
 
The purpose with this thesis was to evaluate if Scandinavian Airlines Sweden has anchored 
the current organizational change towards the employees. We have analyzed how 
Scandinavian Airlines Sweden is working with motivation of the employees and change their 
values and norms. The starting point was Strategy 2011 and we have evaluated the part that 
touch the employees’ perspective and the cultural turnaround that takes place within the SAS 
group. In our own research we have made a delimitation to only investigate Scandinavian 
Airlines Sweden and their interpretation of the strategy, which they name”Framtidsresan 
(future trip)”. 
 
The theoretical model that has been prepared gives us the possibility to analyze the 
organizational change for Scandinavian Airlines Sweden and evaluate how the changes affect 
the employees in the organization. The model uses the variables Communication, 
Organizational change, Employees behavior and Employees conditions. 
 
Conclusion from the research is that the internal communication within Scandinavian Airlines 
Sweden mostly has been biased and formal from the company’s side. In most of the cases the 
employees have not been able to have an active dialogue. Support of the organizational 
change has been affected by the fact that information not fully have considered what will 
happen to the employees and their workplace. We strongly feel that anchorage of the 
organizational change can be improved if Scandinavian Airlines Sweden involves more 
managerial staff from the organization than the 40 middle level managers that were involved 
during introduction of ”Framtidsresan (future trip)” with its vision and strategies. That would 
improve the possibility for a dialogue with the employees and compensate for cultural 
differences as well as generate a better future result with the organizational change. Another 
way is to work on the changes in smaller groups where the employees can feel more involved 
and have a better dialogue. By open up for dialogue and involvement in smaller groups as 
well as give feedback and cooperate more are some ways to increase motivation. We feel that 
these steps are necessary to take to be successful with the big cultural change that takes place 
right now.  
 
Keywords: managing change, employee perspective, Scandinavian Airlines Sweden, 
commitment, anchor and organizational change. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                         

 

Sammanfattning 
 
Syftet med vårt arbete var att utvärdera om Scandinavian Airlines Sverige har förankrat de 
pågående förändringarna i organisationen hos sina medarbetare. Vi har analyserat hur 
Scandinavian Airlines Sverige arbetar med att motivera medarbetarna och förändra 
värderingar och normer bland dem. Vi har utgått ifrån Strategi 2011 och belyst den del som 
berör medarbetarperspektivet av den kulturella turnaround som sker inom SAS koncernen. I 
vår undersökning har vi avgränsat oss till Scandinavian Airlines Sverige och utgår ifrån deras 
tolkning av strategin som de benämner ”Framtidsresan”. 
 
Den teoretiska modellen som utarbetats har givit oss möjlighet att analysera 
förändringsarbetet för Scandinavian Airlines Sverige och utvärdera hur förändringarna 
påverkar organisationens medarbetare. Den utgår ifrån variablerna Kommunikation, 
Förändringsarbetet, Medarbetarnas förhållningssätt och Medarbetarnas förutsättningar. 
 
De slutsatser som vi kommit fram till är att Scandinavian Airlines Sveriges interna 
kommunikation till stor del har varit en ensidig och formell kommunikation från företagets 
sida. Medarbetarna har inte i någon större utsträckning fått vara aktiva i en dialog.  
Förankringen av förändringsarbetet har påverkats av att informationen inte fullt ut behandlat 
vad som ska ske med medarbetaren eller på arbetsplatsen. Vi anser att förankringen av 
förändringen förbättras om Scandinavian Airlines Sverige kunde ha involverat fler personer 
från organisationen än de 40 underchefer som skedde när de utvecklade ”Framtidsresan” med 
dess vision och strategier. Det skulle öka möjligheten till dialog med medarbetarna och 
utjämna kulturella skillnader samt generera ett bättre framtida resultat med förändringsarbetet. 
Ett annat sätt är att arbeta med förändring i mindre grupper där medarbetarna kan känna sig 
mer delaktiga och bättre föra en dialog. Genom att öppna för dialog och delaktighet i mindre 
grupper, ge feedback och samverka mer är flera sätt att förbättra motivationen. Det anser vi 
vara en nödvändighet för att lyckas med den stora kulturella förändringen.  
 
Nyckelord: förändringsarbete, medarbetarperspektiv, Scandinavian Airlines Sverige, 
engagemang,  förankring och organisationsförändring. 
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1 Inledning 
 

Inledningsvis beskriver vi bakgrunden och problemdiskussionen till vår undersökning. 
Därefter ges en beskrivning av syftet med arbetet och hur vi har avgränsat oss. För att göra 
arbetet översiktligt för läsaren så avslutas denna del med en disposition av vår studie. 
 
Flygbolaget Scandinavian Airlines, SAS grundades år 1946, och har verkat på flygmarknaden 
länge, även när den tidigare var reglerad. Vid avregleringen, år 1994, förändrades konkurrens-
situationen och flera lågprisbolag etablerades på marknaden. SAS koncernen blev tvingad att 
påbörja ett förändringsarbete och utveckla sin organisation för att möta dessa nya krav på 
marknaden.  
 
Jan Carlzon, före detta VD för SAS (mellan år 1981-93) sade redan för 20 år sedan att det är 
dags att riva pyramiderna. Det var starten på en organisationsförändring inom SAS koncernen 
som uppmärksammades i näringslivet. Han gjorde sig känd för ett affärsmässigt och 
nytänkande sätt samt betonade vikten av ett bra personligt bemötande för att behålla kunder 
(Företagarna, 2008). 
 
SAS koncernen har decentraliserat organisationen och bolagiserat flera affärsenheter till 
fristående dotterbolag. De har även gjort betydande kostnadsbesparingar som har varit 
nödvändiga för bolagets överlevnad (SAS Årsredovisning 2006, s 7). SAS koncernen har 
ställt om sin verksamhet genom sitt förändringsarbete och överlevt några turbulenta år. Enligt 
koncernen (SAS Strategi 2011, 2007 s 4) har en ekonomisk turnaround utförts och koncernen 
avser att framöver också göra en kulturell turnaround.  
 
Förändringar i en organisation påverkar naturligtvis medarbetarna i densamma och det är inte 
särskilt svårt att förstå varför en del reser motstånd mot förändringar eftersom de ofta 
resulterar i att många människor drabbas negativt (Alvesson 2007, s 260).  
 
1.1 Bakgrund 
 
SAS förändringsarbete har utlösts av lönsamhetsproblem och har enligt koncernen bestått av 
effektivitetsåtgärder och förbättrad hållbarhet i organisationen (SAS Årsredovisning 2006, s 
6). Flygbranschen har kännetecknats av hård konkurrens delvis orsakad av avregleringen av 
flygmarknaden inom den Europeiska gemenskapen år 1994. Terrorhot, miljöhotet jämfört 
med tåg och bilresor, den stora kapitalkostnaden som flygbolag har och det nationella 
intresset av en rikstäckande och internationell flygmarknad är andra faktorer. SAS koncernen 
har decentraliserat organisationen och bolagiserat flera affärsenheter till fristående dotterbolag 
samt utfört betydande kostnadsbesparingar som har varit nödvändiga för bolagets överlevnad 
(SAS Årsredovisning 2006, s 7).  
 
SAS har tvingats till neddragningar av personal som ett led i förändringsarbetet. Det blev 
nödvändigt att tänka nytt inom många områden, vilket inte var så lätt i ett företag med gamla, 
stolta traditioner och starka fackföreningar. 350 heltidstjänster blev övertaliga och SAS erbjöd 
personalen olika stimulanspaket med avgångsvederlag, förtidspensioner mm, men SAS 
tvingades också säga upp ett stort antal kabinanställda. Åtgärderna ledde i sin tur till ett behov 
att rekrytera nya arbetsledare, så kallade pursers, som basar över personalen i kabin under 
flygning. Tidigare gällde senioritetsprincipen, dvs. äldst i anställning bland kabinpersonalen 
blev erbjuden befordran i turordning när en tjänst blev ledig. Nu ville SAS även rekrytera 
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efter kompetens. Enligt det nya kollektivavtalet ska rekrytering ske i senioritetsordning under 
förutsättning att kvalifikationskraven är uppfyllda. Det var en viktig princip för det nya SAS 
som aldrig skulle klara av den hårda konkurrensen utan bra ledare med utvecklingsförmåga 
(Sveriges HR Förening, 2008).  
 
Inom Scandinavian Airlines Sverige pågår nu ett stort internt arbete med att verkställa 
koncernens strategi 2011 som de benämner ”Framtidsresan”. Målsättning är att förbättra 
kommunikation, engagemang och förståelse internt mellan olika yrkesgrupper. Som en del i 
detta ingår en workshop i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm där medarbetare från 
olika divisioner deltar och olika ämnen diskuteras för att bland annat öka förståelsen för 
andras arbeten i koncernen. Medarbetarna får även möjlighet att praktisera inom någon 
annans arbetsområde (Löthman, 2008)  
  
SAS koncernen måste fortsätta förändras eftersom resultatet är långt ifrån det avkastningskrav 
som koncernens aktieägare har och koncernen måste kunna möta framtida investeringsbehov 
(SAS Årsredovisning 2006, 2008 s 91 och SAS Årsredovisning 2007, 2008 s 5). Enligt 
koncernen (SAS Strategi 2011, 2007, s 4) har en ekonomisk turnaround utförts. Koncernen 
avser att framöver också göra en kulturell turnaround, som ska kännetecknas av starkare 
kundorientering, tydligare ledarskap och ökat engagemang bland alla medarbetarna. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
SAS koncernens framtidsvision innebär att uppnå marknadsorientering, det är ändamålet med 
strategin (SAS Strategi 2011), att genom ytterligare förändringar uppnå marknadsorientering 
med kundfokus. Emellertid krävs engagemang och fokusering på organisationens kärnvärden 
och alla medarbetare måste vara engagerade i att skapa detta värde för kunder som har sitt 
ursprung i organisationens kultur (Narver m.fl. 1998, s 252). Den kulturförändring företaget 
nu genomgår ska utmynna i en starkare kundorientering, ökad kundlojalitet, tydligare 
ledarskap och ökat engagemang bland alla medarbetarna och det innebär således en stor 
förändring av värderingar.  
 
Det innebär inte automatiskt att företagsledningen lyckas införa nya beteenden bland 
medarbetarna med ett förändringsarbete, det sker först när en grupp människor förändrar sina 
värderingar och uppfattningar. Organisationens medarbetare måste också förstå, stödja och 
acceptera förändringsarbetet och alla måste arbeta enligt organisationens målsättning. Det är 
olika organisationsperspektiv i kombination med kognitiva aspekter, som betonar hur viktigt 
det är att alla i organisationen är med på organisationsförändringarna och det ger också 
förståelse för den (Hoogendoorn m.fl 2006, s 178).  
 
Genom att förändra organisationskulturen kan företaget binda medarbetarnas identitet starkare 
till sig genom att få dem att identifiera sig med organisationens mål på grund av moraliska 
skäl. Å andra sidan kan det tänkas att ledningens ansträngningar för att manipulera kulturen 
kan resultera i cyniska medarbetare som ifrågasätter de kulturella värderingarna. 
(Abrahamsson & Andersson 2005, s 140) Flera studier av organisationskultur har visat på 
svårigheten att manipulera kulturen med hjälp av medvetna handlingar (Abrahamsson & 
Andersson 2005, s 135).   
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Inom SAS kan även flera subkulturer ses som medför stora utmaningar för företaget när de 
försöker förändra en befintlig företagskultur och få medarbetarna att sträva mot samma mål 
och arbeta över gränserna. Ett sätt att förena olika subkulturer inom en organisation är ett 
synligt ledarskap där övergripande föreställningar och värderingar som omfattas av alla 
betonas. Ett annat sätt är att medarbetarna får fokusera på att lösa ett gemensamt problem 
(Alvesson 2001, s 246). 
 
Förändringar av organisationen kan mötas av olika former av motstånd. När förändring av 
organisationer tar fart fokuserar medarbetarna på sig själva i första hand och vilken effekt 
förändringen får för deras egen del i företaget (Jones 2006, s 297). Det kan bero på att 
medarbetarna känner sig osäkra om arbetsinnehållet i framtiden, eller så fruktar de att bli 
uppsagda (Bakka m.fl 2006, s 286f). Medarbetarna kan känna sig maktlösa inför de 
förändringar som sker, eller de kan ha mist förtroendet för företagsledningen (s 286). 
Medarbetarna kan likväl stödja och acceptera organisationsförändringen. Varför responsen på 
organisationsförändringar varierar och hur individers tolkning av responsen till dessa är 
påverkar också förändringen och måste beaktas vid förståelse för hur olika människor 
responderar och tolkar densamma (Stensaker & Falkenberg 2007, s 175). 
 
En annan omständighet som skapar stor osäkerhet bland SAS medarbetarna är det faktum att 
de står inför en övertalighet eftersom 230 personer varslades redan i november år 2007. 
Scandinavian Airlines Sveriges företagsledning arbetar med att ta fram ett åtgärdsprogram 
som kommer presenteras för medarbetarna den 31 maj 2008 och först då vet medarbetarna 
vilka som kommer att permitteras (Svenska Dagbladet, 2007, Löthman, 2008). Att arbeta 
under en sådan ovisshet kan skapa såväl osäkerhet som motstånd samt bristande motivation 
och delaktighet vid förändring bland medarbetarna.  
 
1.3 Problemspecificering 
 
Medarbetarnas förutsättningar och mottaglighet för ny information avgör förändringens 
slutgiltiga form. Varaktighet och bristande uppmärksamhet på mottagarna från 
organisatörerna och förmedlarna av informationen utgör ett hot mot förändringen (Bakka m.fl 
2006, s 287). Det gör kommunikationen mellan organisationen och dess medarbetare 
avgörande vid förändringar. Organisationen måste förankra förändringarna och ge stöd åt de 
medarbetare som vill arbeta efter nya värderingar.  
 

• Kan den interna kommunikationen skapa medverkan och samsyn i organisationen? 
• Hur har kommunikationen från Scandinavian Airlines Sverige till medarbetarna skett 

för att skapa en bra motivation under förändringsprocessen?  
• Hur arbetar Scandinavian Airlines Sverige med att förändra de kulturella 

värderingarna och normerna bland medarbetarna? 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet är att utvärdera om Scandinavian Airlines Sverige har förankrat de pågående 
förändringarna i organisationen hos sina medarbetare. Vi analyserar hur Scandinavian 
Airlines Sverige arbetar med att motivera medarbetarna och förändra värderingar och normer 
bland medarbetarna.  
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1.5 Avgränsning  
 
I denna undersökning kommer vi att utgå ifrån det pågående förändringsarbetet (SAS Strategi 
2011, 2008) och endast belysa den del som berör medarbetarperspektivet av den kulturella 
turnaround som sker inom SAS koncernen. Vi kommer ytterligare att begränsa oss till att 
endast titta på Scandinavian Airlines Sverige i vår undersökning och utgå ifrån deras tolkning 
av strategin som de benämner ”Framtidsresan”. Genomförandet av undersökningen kommer 
inte att ske direkt mot medarbetarna utan avgränsas till deras närmaste chefer samt personal 
från Scandinavian Airlines Sveriges huvudkontor. 
 
 
 

 

 
 

 
 
Företag som är noterade på OMX The Nordic Exchange marknaden som SAS är måste följa 
de regler som OMX börsen har som stadgar. Dessa stadgar är komplement till gällande 
lagstiftning på värdepappersmarknaden. Det kan innebära att vi kan tvingas göra ytterligare 
avgränsningar om informationen kan anses känslig och ej har kommit allmänheten till del 
(OMX gruppens hemsida, 2008, Regeringskansliets rättsdatabas, 2005:377) 
 
Eftersom det är en pågående förändringsprocess har vi tvingats göra ytterligare en 
avgränsning eftersom vi inte direkt får kontakta medarbetarna i en undersökning. Vi kommer 
endast att utvärdera de kabinanställdas perspektiv via deras närmaste chefer.  
 
1.6 Målgrupp 
 
Detta är en kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning mot organisation. Uppsatsen 
vänder sig inte mot allmänheten generellt även om det är en offentlig handling. Uppsatsen är 
främst av intresse för ledningen inom Scandinavian Airlines Sverige, SAS koncernledning 
och dess aktieägare. Den kan även vara av intresse för andra företag som ska påbörja en 
förändringsprocess. 
 
 

Figur 1. Organisationsschema (SAS webbsida, group business areas, 2008) 



                                                                                                                                                                                                                                         

 5

1.7 Disposition 
 
Kapitel 1  Detta arbete börjar med ett inledning i kapitel 1, där vi behandlar bakgrund,  
                  problemdiskussion, frågeställning samt syfte och avgränsning för undersökningen.  
 
Kapitel 2  I detta kapitel behandlar vi metodval med dess brister, tolkningar, tillvägagångssätt  
                 och trovärdighet.  
 
Kapitel 3  Här redogör vi för den teoretiska modellen med kopplingar till vår problemfor- 
                  mulering och syfte. 
 
Kapitel 4  Behandlar en fallbeskrivning av Scandinavian Airlines Sverige medarbetare.   
 
Kapitel 5  Redovisar analys- och diskussionsdelen. Där behandlas utifrån teori-  och falldel  
                 olika frågeställningar som fanns upptagna i inledningen.  
 
Kapitel 6  I slutsatsen sammanfattas arbetet. Vi summerar vad som framkommit i under-    
                  sökningen och undersökningens syfte besvaras. Förslag ges till fortsatta studier 
                  som kan bygga vidare på detta arbete. 
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2 Metod 
  

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet som valts för att besvara syftet med uppsatsen. 
Initialt redovisas hur primär- och sekundärdata samlats in. Vidare har vi redogjort för urval 
av undersökningsmaterial och datainsamling.  Avslutningsvis har vi beskrivit 
undersökningens trovärdighet. 
 

2.1 Metodintroduktion 
 
Utifrån den förundersökning vi gjort kan vi konstatera att ingen tidigare har tittat på 
Scandinavian Airlines Sveriges förändringsarbete med den utgångspunkt som vi har i denna 
undersökning. I förstudien framgår att organisationsförändringar spelar en betydande roll för 
medarbetarna i en organisation såväl som information och kommunikation.  
 
Vår metod är en deduktiv argumentation som utgår ifrån teorier och förklarar de individuella 
situationerna beträffande ämnet vi koncentrerar oss på. Det är en undersökning med kvalitativ 
karaktär där vi har sökt svaret på hur vårt fallföretag förankrat organisationsförändringarna 
och hur kommunikationen påverkat medarbetarnas motivation. Vi reder ut om den interna 
kommunikationen har skapat medverkan och samsyn i organisationen. Vi har alltså avsett att 
förklara fallet genom vår empiriska undersökning i relation till den teoretiska modellen. 
 
Vår studies trovärdighet bestäms av hur noggrant informationen bearbetas. Det vill säga hur 
representativ informationen är och om vi verkligen mätt det vi ville mäta (Holme & Solvang 
1997, s 94).  
  
2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
 
Frågan om vilket vetenskapligt angreppssätt vi har haft handlar om ifall sättet att argumentera 
är giltigt eller inte (Sellstedt 2002, s 63). Den argumentation som vi använt är logisk, och 
utgångspunkten är att när undersökningen relateras till den teoretiska modellen leder det oss 
till en slutsats. Vi har använt oss av argumentationshjälpmedel såsom hypoteser i form av 
våra forskningsfrågor, definitioner, teorier och modeller när vi utfört vår undersökning.  
 
2.3 Datainsamling  
   

För att få mer information och kunskap om SAS koncernen och förändringsarbete ur ett 
medarbetarperspektiv och ett kommunikationsperspektiv i organisationer använde vi oss av 
följande sökord i vår förundersökning; förändringsarbete, medarbetarperspektiv, SAS, 
engagemang och organisationsförändring. Därefter analyserades litteratur, SAS dokument, 
vetenskapliga uppsatser och artiklar samt kontakt skedde med Scandinavian Airlines Sveriges 
personalavdelning på huvudkontoret i Sverigehuset på Arlanda.  
 
Uppsatsens källor är en kombination av primärdata, som insamlats utifrån uppsatsens syfte, 
och sekundärkällor. De primärdata som undersökningen tagit fram har analyserats för att 
svara på uppsatsens frågeställning i förhållande till den teoretiska modellen.  
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2.3.1 Sekundärdata  
 
Förstudien utgick från olika sekundärdata av tidigare utförda undersökningar, rapporter och 
organisationsteorier med anknytning till hur organisationsförändringars insatser påverkar 
organisationer och medarbetare såväl som metodologisk litteratur. Tidningsartiklar som 
samlats in över nätet, och är relaterade till SAS koncernen, har också används.  
 
Sekundärkällorna användes för att komplettera analysen av de empiriska resultaten. De 
sekundärkällor som framförallt användes i denna uppsats är organisationsteorier, 
forskningsrapporter, aktuella tidningsartiklar och den undersökta koncernens egna 
informationsmaterial. Forskningsrapporter och uppsatser har samlats in via databaserna 
(ELIN@ Mälardalen) vid högskolans bibliotek såsom till exempel ABI/INFORM-Proquest, 
EBSCO och Libris och Uppsatser.se.    
 

2.3.2 Primärdata 
 
En dokumentanalys av den undersökta koncernens egna informationsmaterial tillsammans 
med undersökningen, står för uppsatsens primärdata. Den typ av information som vi erhållit 
från undersökningen är främst fakta, uppfattningar och beteenden (Sellstedt 2002, s 196) som 
intervjupersonerna anser sig ha. All empiri är andrahandsinformation om företaget, vilket 
behandlas i kapitel 4.  
 

2.3.3 Intervjuer  
 
Vi har utfört en semistrukturerad intervju med kommunikationsdirektören för Scandinavian 
Airlines Sverige, Andris Zvejnieks. En semistrukturerad intervju innebär att frågor och 
ordningsföljd fastställts i förväg, men att svaren inte är fastställda utan att respondenten fritt 
kan svara utan restriktioner. Vi utformade intervjufrågorna så att de har en koppling till vår 
problemformulering (Bilaga 1). Intervjun ägde rum i Sverigehuset på Arlanda den 8 april 
2008. Vid intervjun deltog även Maud Lycknert, purser coach för kabinpersonalen. Hon 
genomförde en aktivitet som ingår i ”Framtidsresan” hos Andris denna dag. Maud besvarade 
en del av frågorna på egen hand då och vi upplevde hennes roll som värdefull beträffande hur 
kommunikationen skett och hur medarbetarna upplevde förändringen. Vi valde att genomföra 
en uppföljningsintervju med henne via telefon den 30 april 2008 för att få svar på alla frågor 
från bilaga 1 (Bilaga 2).  
 
Vi har också intervjuat tre av totalt fyra teamledare som har ansvar för cirka 300 medarbetare 
var och som Scandinavian Airlines Sverige rekommenderat för vår undersökning. Eftersom 
det inte var möjligt att genomföra traditionella intervjuer med respondenterna baserat på deras 
arbetssituation fick vi istället utforma det som en enkät. Det är ett frågeformulär med i förväg 
valda, 25 stycken identiska frågor (bilaga 3 till 5) som mejlades till samtliga respondenter. 
Frågorna är en blandning av slutna och öppna frågor som inbjuder till utbroderande svar 
eftersom vi vill att intervjupersonerna ska beskriva de omständigheter som vi avsett att 
undersöka. Respondenternas arbetssituation har gjort det svårt att genomföra renodlade 
intervjuer så en stor del av kommunikationen har därför skett via mejlkorrespondens. Det har 
dock varit möjligt för oss att göra kompletterande uppföljning av vår undersökning.  
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2.4 Undersökningsmetod 
 
Det är problemet som skall undersökas som styr valet av metod och vi har utformat vår metod 
med beaktande av problemformuleringen.  
 
Vår undersökningsmetod är systematisk och syftar till att fånga egenarten hos den enskilda 
undersökningsenheten och dennes speciella situation (Holme & Solvang 1997, s 76f). Det går 
dock inte att utifrån sådan information säga något om hur väl frågeställningen täcker alla 
undersökningsenheter (s 80). Vi har sökt en helhetsbild som kan ge oss en ökad förståelse för 
sociala processer och för sammanhanget i organisationen (s 79). 
 
Denna metod är lämpad för att undersöka säregna, unika eller eventuellt avvikande 
representativa variabler och ger riklig information om få undersökningsenheter (s 78). 
Metoden passar således vår undersökning eftersom vi endast har fyra teoretiska variabler som 
följsamt återger variationen av det vi undersöker på djupet (s 78). Det är en flexibel metod 
som gör det möjligt att använda frågor som glömts bort eller formulerats fel genom att rätta 
till det och återkomma till respondenterna (s 80). Upplägget är också flexibelt både 
beträffande val av frågor och vilken ordningsföljd de haft (s 80).  
 
Metoden består av en semistrukturerad intervju med Scandinavian Airlines Sveriges 
kommunikationsdirektör med koppling till vårt syfte och vår problemställning. Denna intervju 
har varit en del av skapandet av en grund för vår egen teorikonstruktion. Intervjun var flexibel 
i vårt förhållande till våra egna erfarenheter under informationsinsamlingsfasen av 
undersökningen. Denna praktiska planering av undersökningen uttrycker vår öppenhet för ny 
kunskap och ny förståelse (s 80). Ytterligare en intervju med de kabinanställdas Purser coach 
ingår i undersökningen. Ett frågeformulär som riktades mot tre respondenter som arbetar som 
teamledare för kabinpersonalen ingår också som en del av undersökningen.   
 

2.4.1 Val av respondenter 
 
Kontakten med Scandinavian Airlines Sverige har vi fått genom vår initiala kontakt, 
Scandinavian Airlines Sverige medarbetaren Åsa Löthman som är kabinanställd och som en 
av författarna känner eftersom de har barn i samma skolklass. Åsa har förmedlat kontakten 
med intervjupersonen, Andris Zvejnieks som är kommunikationsdirektör för Scandinavian 
Airlines Sverige. Eftersom Maud Lycknert genomförde ”walk a mile in my shoes” denna dag 
så deltog även hon vid intervjun med kommunikationsdirektören. Hennes roll som purser 
coach för de kabinanställda med ansvar bland annat för olika internundersökningar och 
kommunikationen med dem, gjorde henne till en intressant intervjukandidat för oss 
beträffande de teoretiska variablerna. En uppföljningsintervju genomfördes med henne den 30 
april 2008 där hon besvarade de frågor hon ej besvarat vid intervjun som genomfördes den 8 
april med Andris Zvejnieks (bilaga 1).  
 
Valet av de tre respondenterna i vår kvalitativa undersökning rekommenderades av 
kommunikationsdirektören Andris Zvejnieks och purser coach Maud Lycknert. De 
representerar ett stort antal medarbetare inom organisationen eftersom de är teamledare för 
kabinpersonalen och var och en ansvarar för cirka 300 medarbetare.  
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2.4.2 Val av undersökningsvariabler 
 
Valet av undersökningsvariabler baserades på den teoretiska modellen för uppsatsen och utgår 
ifrån syfte och frågeställningar. Modellen baseras på teorier om hur undersökningsobjektets 
egenskaper/variabler hänger samman och den illustrerar de faktorer som påverkar 
medarbetarna vid en organisationsförändring samt förutsättningarna och förhållande för 
densamma.  Det är en samspelsmodell med faktorer som påverkar en medarbetares motstånd 
mot eller stöd och acceptans av förändringar. 
 
 

 
 
Figur 3. En samspelsmodell för faktorer som påverkar en medarbetares motstånd mot eller 
stöd och acceptans av förändringar (egen modell). Modellen förklaras närmare i kapitel 3.  
 
Följande variabler har använts och definieras på följande sätt; 
 
1. Förändringsarbetet handlar om vad förändringsarbete innebär för medarbetarna. Det berör 
    hur kommunikation och genomförande sker för att uppfylla företagets mål, vision och     
    strategi. (Besvaras från intervjuerna) 
  
2. Kommunikation handlar om hur medarbetarna fick information om förändringarna. Hur   
    informationsflödet skedde internt/externt. Följaktligen hur nödvändigheten för föränd- 
    ringen förmedlades av företaget till medarbetarna. Kunskapsnivån med information och   
    kommunikation behandlas också. (Besvaras via enkätundersökningen och intervjuerna) 
 
3. Medarbetarnas förhållningssätt handlar om frågor rörande i vilken utsträckning medar- 
    betarna delar organisationens mål och om de medverkar aktivt i förändringsprocessen.  
    Huruvida medarbetarna känner sig engagerade och motiverade för förändringar. Även om  
    medarbetarna känt motstånd till förändringar eller om de har förståelse för 
    förändringar i organisationen. (Delaktighet, dialog, framtidstro, förtroende  
    belyses via enkätundersökningen) 
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4. Medarbetarnas förutsättningar behandlar vad medarbetarna har för förutsättningar att  
    förändra den företagskultur som råder. Delar medarbetarna organisationens värderingar  
    och  normer. (Denna variabel får vi fram i vår enkätundersökning) 
 

2.4.3 Enkät och intervjufrågor 
 
Frågorna har noga anpassats till syftet och problemorienteringen i uppsatsen. Frågorna som 
användes i våra semistrukturerade intervjuer med kommunikationsdirektören och purser 
coachen finns i bilagorna 1-2 och de frågor som vi använt i vår undersökning med de tre 
teamledarna finns i bilagorna 3-5. Respondenternas svar finns bifogat för respektive fråga i 
bilagorna. 
 
Intervjufrågorna är utformade på så sätt att vi har efter den teoretiska modellen fyra till fem 
frågor till varje teoretisk variabel. Frågorna har utgjort en viktig del av arbetet med att 
motivera respondenterna. De har framförallt fungerat som en inledning vid intervjuerna som 
för övrigt har präglats av flexibilitet.  
 
Enkätintervjuerna till teamledarna har 25 frågor som utgår ifrån de fyra 
undersökningsvariablerna förändringsarbetet, kommunikation, medarbetarnas förhållningssätt 
och medarbetarnas förutsättningar. Sju frågor är helt slutna och två är slutna, men har 
följdfrågor beroende på respondenternas svar. Tolv frågor är helt öppna och fyra frågor är 
valideringsfrågor. Det är således sex frågor som berör varje teoretisk variabel där den sista 
frågan för varje variabel är en valideringsfråga. Som avslutning är det en övergripande fråga. 
Hälften av frågorna är öppna för att få intervjupersonerna att beskriva de omständigheter som 
vi avser undersöka och ej styra dem för mycket.  Det är ett kort frågeformulär eftersom en 
alltför omfattande sådan kan generera bortfall och svaren kan bli mindre seriösa (Holme & 
Solvang 1997, s 174). 
 
Det är individens subjektiva perspektiv som framkommer i frågor om deras upplevelser och 
uppfattning. Genom att det endast givits ett antal val vid enkätutformningen minimerades 
subjektiva faktorn. Det medförde också att vår egen uppfattning och bakgrund minimerats 
beträffande tolkningen av undersökningen.  
 

2.4.4 Operationalisering 
 
När vi har operationaliserat de teoretiska variablerna har vi gjort det på sådant sätt att den 
teoretiskt definierade variabeln och den operationaliserade variabeln sammanfaller i så stor 
utsträckning som möjligt (Holme & Solvang 1997, s 169f). Vi har klarat ut vad vi ska mäta 
utifrån vår frågeställning.  
 
Frågeformuleringarna har vi först kontrollerat genom att be Scandinavian Airline Sveriges 
kommunikationschef och karbinpersonalens Purser coach granska frågeformuläret för att se 
att frågorna är ändamålsenliga och konstruerade så att missförstånd vid svarstillfället undviks 
(s 81). Vi har även bett vår initiala kontakt, Åsa Löthman som arbetar i kabinen besvara 
frågorna för att se hur hon upplevde formuleringarna i en svarssituation.  
 
Kommunikationen med respondenterna har skett via mejlkorrespondens och de två 
intervjuerna har skett personligen på Scandinavian Airlines Sveriges huvudkontor på Arlanda. 
Uppföljningsfrågor ställdes via mejl och telefon med undersökningens respondenter. 
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Ursprungligen var tanken att intervjua alla fyra teamledarna, men då en slutat sin anställning 
och en ny tillträdde tjänsten i maj var det inte genomförbart i ett av fallen.  
 

2.4.5 Resultat och Analysplan 
 
Resultatet av den kvalitativa undersökningen med de tre respondenterna analyserades med 
hjälp av en analysplan. Vi har utgått från de fyra variablerna i vår teoretiska modell när vi 
analyserat hur empirisk data följt respektive avvikit från teorin. I analysen beaktades även 
eventuella samband mellan våra teoretiska variabler.  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
      
    
 
 
 
 
 
Figur 4. Modell över analysplanen av det kvalitativa intervjuresultatet (egen modell). 
 
För att strukturera insamlad data bestående av de intervjuades svar och reaktioner och svar på 
enkätfrågorna enligt de teoretiska variablerna användes analysplanen. Det skedde för att få en 
samlad bild över data. I analysen användes först variabeln förändringsarbetet som samlat 
informationen om vad företagets mål, vision och strategi innebär för medarbetarna och hur de 
påverkats när organisationen kommunicerat och genomfört förändringar. Härefter används 
variabeln kommunikation som givit oss svar på hur förändringen kommunicerats till 
medarbetarna och hur de upplevt att de fått information om förändringarna. För indelning av 
data om i vilken utsträckning medarbetarna deltagit i organisationens mål och om de 
medverkat aktivt i förändringsprocessen, användes variabeln medarbetarnas förhållningssätt. 
Slutligen användes variabeln medarbetarnas förutsättningar för att strukturera data 
beträffande om medarbetarna delar organisationens normer och värderingar eller inte. 
 
Utifrån dessa fyra variabler har vi utarbetat en resultatpresentation av undersökningen som 
påvisar skillnader och likheter bland respondenternas och de intervjuades uppfattning om 
undersökningsvariablerna som lagts till grund för diskussionen och sammanfattningen i det 
följande arbetet.  
 
Intervjuerna finns med som bilagor till arbetet för att på så sätt säkerhetsställa att 
resultatpresentationen inte bygger på antaganden från oss som sammanställer 
resultatpresentationen. 
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2.4.6 Resultatredovisning 
 
Informationen som insamlats via intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att få en 
känsla för helheten och för att bekanta oss med data. Därefter plockades den information som 
var relevant för frågeställningarna ut och strukturerades enligt våra fyra teoretiska variabler.  
 
Utfallet från de frågorna som ställdes till teamledarna sammanställdes för att på så sätt få en 
samlad uppfattning över deras syn på hur organisationen har förankrat förändringar bland 
medarbetarna och hur kommunikationen från företaget till medarbetarna gått till. Det vi då 
lagt fokus på är teamledarnas gemensamma och skilda syn på förankringen av 
förändringsarbetet i organisationen.  
 
Det sammanställda och bearbetade materialet presenteras så att det blir lätt att överskåda och 
kan utläsas objektivt. Vi har vägt och tolkat undersökningsresultaten mot den teoretiska 
modell vi tagit fram för att komma fram till undersökningens resultat.  
 
Denna studie gäller bara ett specifikt fall och det går därför inte att göra några allmänna 
generaliseringar av resultaten. Det kommer däremot att finnas möjlighet att mäta hur korrekta 
resultaten i undersökningen är genom att någon annan utför en liknade studie med samma 
angreppssätt. Om liknande resultat skulle uppnås vid en uppföljande undersökning, så innebär 
det hög reliabilitet (Thurén 1991, s 22). Det innebär också att undersökningen i hög 
utsträckning motstår olika slag av slumpinflytande. Om däremot inte samma resultat uppnås 
är det svårare att veta vad orsaken är, men det kan ju tänkas att det inte beror på låg reliabilitet, 
utan att vi mäter olika teoretiska egenskaper (Holme & Solvang 1997, s 167f). 
 
Vi själva kan ha påverkat resultaten genom vår närvaro vid undersökningen och vid vår 
bearbetning av undersökningsmaterialet eftersom den sociala miljön förändras när någon blir 
en del av den, men eftersom vi är medvetna om detta så minskas risken att vi påverkat 
materialet (s 80). 
 

2.5 Studiens trovärdighet 
 
Det är av stor vikt att reliabilitet och validitet diskuteras i samband med en undersökning. För 
bästa resultat bör en hög nivå för såväl reliabilitet som validitet erhållas. Vi har byggt vår 
säkerhet beträffande studiens resultat på vår argumentation (Sellstedt 2002, s 129-130). Vårt 
arbete är objektivt, det vill säga våra vetenskapliga argument ska kunna prövas i en öppen och 
fri diskussion. Genom att öppet visa hur vi gått tillväga i vår undersökning blir det möjligt att 
bedöma utredningens kvalitet (reliabilitet och validitet) ur en vetenskaplig synvinkel.   
 
Endast genom kontinuerlig kritisk prövning och noggrannhet vid bearbetning av materialet 
kan vi uppnå en tillfredställande grad av reliabilitet och validitet i vår undersökning (Holme & 
Solvang 1997, s 163). Både vid planering och vid utförande av undersökningen har vi prövat 
kritiskt hur den utförts och hur noggranna vi varit vid bearbetningen av informationen i 
förhållande till vår frågeställning. 
 

2.6  Teoriernas trovärdighet  
 
De teoretiska källorna som har använts i arbetet har noga valts ut efter en litteratursökning  
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som skedde under förstudien i arbetet. Litteratursökningen skedde genom att vi sökte litteratur 
som var objektiv och trovärdig med inriktning mot organisationsteorier med anknytning till 
hur organisationsförändringars insatser påverkar organisationer och medarbetare. 
 
Vi är väl medvetna om att litteratursökning skulle ha kunnat ske på andra sätt och att den då 
skulle ha kunnat ge ett annat resultat. Det resultatet vi har fått fram genom litteratursökningen 
är vi nöjda med och anser att de teorier vi har valt att använda oss av ger ett bra resultat 
tillsammans med den kvalitativa undersökningen.  
 
De teorier som vi har valt att använda oss av i arbetet har hämtats från flera olika 
referensböcker, vilket ökar reliabiliteten och trovärdigheten i vår teoretiska modell. 
Referenslitteraturen har i sin tur olika karaktär och består av svensk, europeisk och 
amerikansk litteratur som behandlar ämnet organisation med inriktning på förändringar med 
olika synvinklar. För att få en god trovärdighet i arbetet har de teoretiska källorna jämförts 
med annan litteratur såsom forskningsrapporter och tidigare arbeten inom området som vi 
främst har fått tillgång till via Internet. Vi har varit noga med att kontrollera de källor som vi 
har använt oss av för att på så sätt säkerställa objektiviteten och trovärdigheten även med 
Internetkällorna. 
 
Vi har bedömt kunskapens giltighet genom vår egen målsättning med vetenskapen och 
forskningen. Genom att sanningen för kunskap består i dess överensstämmelse med 
verkligheten, eller att vetenskapen skall vara användbar i någon mening eller att en utsagas 
sanning består i dess samstämmighet med ett system av andra utsagor som kan göra 
vetenskapen giltig (Sellstedt 2002, s 129-130). 
 

2.7 Metodkritik 
 
Vår undersökningsmetod är utformad enligt de förutsättningar vi har efter diskussioner med 
vårt fallföretag Scandinavian Airlines Sverige. Omständigheterna har styrt vår uppsatsmetod i 
stor utsträckning men inte i så mycket att vår frågeställning, syfte och resultat påverkats. Vår 
ursprungliga intention var att göra en kvantitativ studie på ett större antal medarbetare inom 
organisationen men beroende på företagets övertalighet kunde inte Scandinavian Airlines 
Sverige låta oss genomföra en sådan undersökning. Medarbetarna har redan fått besvara 
många interna enkäter och under nuvarande omständigheter där de är hårt utsatta för risk att 
förlora sina jobb skulle resultaten bli missvisande (Zvejnieks, 2008).  
 
En av de fyra respondenterna till vår enkätundersökning är helt nyanställd och deltar därför 
inte i undersökningen eftersom det inte tillför undersökningen något. Detta påverkar dock inte 
vår studie nämnvärt eftersom vi ökat antalet intervjurespondenter med en person i stället.  
 
Vi har ändrat vår undersökning på så sätt att den utgår från Scandinavian Airlines Sverige och 
inte från medarbetarna i organisationen. Därmed klarläggs att medarbetarnas perspektiv inte 
kunnat belysas direkt i undersökningen. Enkätfrågorna till respondenterna har avsett att belysa 
om de upplever att förändringen vara förankrad hos medarbetarna och hur Scandinavian 
Airlines Sverige arbetar med att förändra värderingar och normer hos medarbetarna. Vi kan se 
en enighet i de svar vi fått från respondenterna så vår känsla är att de svar vi fått är representa- 
tiva från medarbetarna.  
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3 Teoretisk modell 
 
I detta kapitel presenterar vi vår teoretiska modell utifrån gällande forskning kring ämnet 
förändringsarbete ur ett medarbetarperspektiv. 
 

3.1 Modellbeskrivning  
 
Vi har utvecklat en modell utifrån teorin om hur undersökningsobjektets egenskaper/variabler 
hänger samman. Modellen vi kommit fram till innehåller olika nivåer, dimensioner och 
samband som förklarar vårt problem. Modellen illustrerar de faktorer som påverkar 
medarbetarna vid en organisationsförändring samt förutsättningarna och förhållande för 
densamma. Den pekar på att kommunikation har en central roll i förändringsarbetet.   
 
När en förändring av en organisation planeras är information som kommuniceras till 
medarbetarna väsentligt eftersom företagsledningen kan minimera motståndet till 
förändringen och uppnå bredast möjliga stöd och accept. Informationen måste redogöra för 
vad förändringarna innebär för medarbetarna både individuellt och på organisationsnivå. 
Kommunikationen måste vara tillgänglig utan hinder och villkor för medarbetarna. 
Kommunikation är viktigt under hela förändringsarbetet från den inledande informationen till 
medarbetarna och fram till målet med förändringen, under hela förändringsprocessen. 
 
Förändringen är en process som pågår under en tid och den tar sin början innan det faktiska 
förändringsarbetet påbörjas och dess konsekvenser sträcker sig längre än implementeringen 
av dessa. Kommunikation är viktigt för medarbetarnas förutsättningar och inställningar till 
förändringar och blir således betydelsefullt under hela förändringsarbetet. I vår modell har vi 
koncentrerat oss på genomförande fasen av förändringen eftersom det är i detta skede vårt 
fallföretag befinner sig. Vi kommer även kort belysa viktiga faktorer både före och efter 
genomförande fasen för att ge en helhetsbild. 
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Figur 3. En samspelsmodell för faktorer som påverkar en medarbetares motstånd mot eller 
stöd och acceptans av förändringar (egen modell).  
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Modellen visar att det är både medarbetarnas förutsättningar och förhållande till förändring 
som påverkar vilken reaktion till densamma blir. I förändringsarbetet aktualiseras 
medarbetarnas individuella förutsättningar och de värderingar och normer de har, samt 
huruvida medarbetarna deltar aktivt och om de är engagerade och känner motivation till 
förändringen. Den vänstra och högra delen av modellen visar de aspekter hos medarbetarna 
som påverkas vid organisationsförändring. Den övre delen i modellen visar de reaktioner till 
förändringen som medarbetarna har. Denna del är baserad på teorier om motstånd till 
förändring som kan följa vid en förändring då faktorerna i den vänstra och högra delen inte 
tillgodoses. Alltså då bristande information och kommunikation till medarbetarna utlöser 
motstånd. Såvida inte medarbetarna stödjer och accepterar förändringen eftersom de fått bra 
information och kommunikation. Det centrala för hela organisationsförändringen är 
kommunikation och beroende på hur väl det har skett reagerar medarbetarna med motstånd 
eller med stöd och acceptans. Den nedre delen visar förändringsarbetet som utgår ifrån en 
kommunikationsplattform med företagets kärnvärden. För att uppnå de mål och den vision 
som utarbetats av ledningen måste förändringsstrategin förankras hos medarbetarna och deras 
delaktighet är avgörande för hur lyckosam förändringen blir i slutändan.  
 
Utifrån modellen har vi valt fyra huvudvariabler som vi kommer att utgå från när vi utformar 
vår undersökning. Dessa variabler är olika synsätt, faktorer, egenskaper, dimensioner och 
variabler inom ämnet förändringsprocesser och medarbetarperspektiv som förklarar 
uppsatsens problem.  
 
1. Förändringsarbetet handlar om vad förändringsarbete innebär för medarbetarna. Det berör 
    hur kommunikation och genomförande sker för att uppfylla företagets mål, vision och     
    strategi.  
  
2. Kommunikation handlar om hur medarbetarna fick information om förändringarna. Hur   
    informationsflödet skedde internt såväl som externt. Följaktligen hur nödvändigheten för  
    förändringen förmedlades av företaget till medarbetarna. 
 
3. Medarbetarnas förhållningssätt handlar om frågor rörande i vilken utsträckning medar- 
    betarna delar organisationens mål och om de medverkar aktivt i förändringsprocessen.  
    Huruvida medarbetarna känner sig engagerade och motiverade för förändringar. Även  
    ifall medarbetarna känt motstånd till förändringar eller om de har förståelse för  
    förändringar i organisationen. 
 
4. Medarbetarnas förutsättningar behandlar vad medarbetarna har för förutsättningar att  
    förändra den företagskultur som råder. Huruvida medarbetarna delar organisationens  
    värderingar  och  normer.  
 
3.2 Förändringsarbetet 
 
Kotters förändringsmodell i tre faser, som är inspirerad av Lewins klassiska modell, används 
för att regissera situationer där företagsledningar eller förändringskonsulter ger andra 
möjlighet att lyckas och utvecklas (Bakka m.fl 2006, s 282-283).  
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Figur 5. Förändringsmodell (Yukl, 1998) 
 
Upptining 

• Skapa förståelse för förändringens nödvändighet.  
• Sätta ihop en styrande koalition (styrgrupp).  
• Formulera en vision och strategi.  
• Kommunicera förändringsvisionen.  

 
Genomförande av förändringen 

• Styrka medarbetarnas handlingskompetens. 
• Generera och lyfta fram kortsiktiga resultat.  
• Konsolidering av resultat.  

 
Fastfrysning 

• Förankring av nya arbetssätt i den rådande kulturen.  
 

 
Denna teoretiska modell fungerar som en grund för förändringar och det gör det möjligt att 
bryta det motstånd mot förändring som fjättrar organisationer. Att underlätta de anställdas 
medverkan i förändringen utan att de först känner den angelägen är ingen större idé. 
Tyngdpunkten läggs på att väcka känslor som motiverar till nya beteenden och övervinner 
motståndet mot förändringen.  
 

 
För att uppnå en positiv förändring av en organisation är det viktigt att de människor som 
finns i organisationen är engagerade i något formellt eller informellt program. Ledaren eller 
chefen måste också se till att det finns klara mål, bestämda deadlines, planerad arbetsgång, 
milstolpar. Ledaren bör se till att det finns belöningar för framgång i takt med förändringen 
(Schutz 1997, s 36). Andra forskare inom ämnet organisationsförändring betonar också vikten 
av medarbetarnas delaktighet under hela förändringsprocessen samt kommunikation, 
engagemang, attityder och tydlig vision och mål (Yukl 1998, s 44, 446, Collin & Porras  1998, 
s 21-42, Bakka m.fl., s 271).  
 
För att ledare och chefer skall kunna implementera en förändring i en organisation så måste 
det till att börja med finnas en väl genomarbetad vision. För att arbeta fram en bra vision så 
måste företagsledningen involvera personer som har med organisationen att göra, identifiera 
strategiska mål, identifiera relevanta element i den gamla visionen, identifiera 
grundkompetensen och utvärdera visionen innan den iscensätts (Yukl 1998, s 446). 
 
Nyckeln till en lyckad utveckling är att samtliga personer inom ett företag är involverade i 
utvecklingsprocessen och inte bara de i styrelserummet. Det är också bra att dela upp 
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förändringen i mindre delmoment där det lättare kan påvisas vinsterna med förändringen och 
därigenom få fler medarbetare på sin sida. Kommunikationen måste vara öppen och spontan 
för att få god genomslagskraft och respons (Granér 1994, s 72f). Granér skriver om fem 
stadier som organisationen genomgår där de första två är igångsättningsstadium – dvs. när 
man inser att en förändring måste till för att man ska fortsätta gå framåt, osäkerhetsstadium - 
grupper inom organisationen känner sig osäkra på förändringens fördelar, människor saknar 
sin normala grupptillhörighet. Granér hävdar att denna del i förändringsprocessen blir större 
och starkare om det är påtvingat (s 143). 
 
Det är viktigt att företagsledningen är medveten om vilka signaler de sänder ut och vilken 
organisationskultur som krävs i olika verksamheter. Det är också viktigt att tänka på att 
företag i olika faser av sin verksamhet kan behöva ändra på kulturen för att vara 
konkurrenskraftiga och arbeta på bästa sätt (Hellriegel m.fl. 2004, s 519). Många människor 
blir blockerade när de står inför en osäker framtid där risk att förlora arbetet föreligger eller 
att förlora status då tjänsterna förändras. Därför har människor i kris inte möjlighet att ta in ny 
fakta, vilket är precis det som krävs (Martin 1998, s 123). 
 
Om ett företag eller en organisation är van vid förändringar så är det inte någon som är rädd 
för dessa utan personalen blir istället villiga att vara en del av processen. Företagets plan för 
förändring hänger samman med dess framgång (Jones 2006, s 297). 
 
3.3 Kommunikation 
 
Kommunikation är grunden för all organisation (Bakka m.fl., 2006 s 171).  Perceptionens och 
kognitionens betydelse för organisationer framstår klart i kommunikationsprocesser, antingen 
det rör sig om kommunikation öga mot öga eller det gäller kommunikation över större 
avstånd (Bakka m.fl., 2006 s 169).  
 
Ett börsnoterat företag får inte informera internt om händelser som kan påverka aktiekursen 
innan allmänheten har informerats eftersom risken för insiderbrott då föreligger. Det innebär 
att när en företagsledning informerar om förändringar på en presskonferens eller genom en 
pressrelease så blir det även en nyhet för medarbetarna i organisationen. Dessa stadgar som 
börsen har är komplement till gällande lagstiftning, som ålägger de företag som finns på 
börsen att all information som är kurspåverkande omedelbart skall komma ut till allmänheten 
för att på så sätt upprätthålla en sund, rättvis och tillförlitlig aktiemarknad (OMX gruppens 
hemsida, 2008, Regeringskansliets rättsdatabas, (2005:377). 
 
Intern kommunikation sker inom organisationen och mellan dess medlemmar. Det handlar om 
sändarens förmåga att få meddelandet överfört och mottagarens förmåga att vara en aktiv 
lyssnare. Sändarens förmåga att få meddelandet överfört är en svår uppgift eftersom sändaren 
måste poängtera och framhäva meddelandet för mottagaren. Sändaren måste välja en lämplig 
tidpunkt för konversationen och utrycka sig på ett beskrivande sätt utan värderingar 
(McShane & Von Glinow, 2005, s 340). Grundbegrepp för överföringen av intern 
kommunikation är: 
 

• Empati, sändaren måste kunna sätta sig in mottagarens situation, det vill säga ha 
förmåga till inlevelse i andra människors känslor och tankar.  

 



                                                                                                                                                                                                                                         

 18

• Repetition av meddelandet, flera gånger. Det finns ett stort behov av överflöd av 
information.   

 
• Val av tidpunkt måste ske effektivt, eftersom meddelanden konkurrerar med andra 

meddelanden och ljud, det är viktigt att tidpunkten väljs då mottagaren har mindre 
sannolikhet för att bli distraherad av annat.  

 
• Deskriptiv information, fokuserar på problem och inte på personer, om negativ 

information framförs. Människor slutar att lyssna om informationen attackerar deras 
självaktning. Även förslag på åtgärder som mottagaren kan göra för att förbättra, 
snarare än att peka ut personen som ett problem, är viktiga. (McShane & Von Glinow, 
2005, s 340) 

 
Information har en central plats när det gäller förändringsarbetet och de organisatoriska 
processerna. Information krävs för att lösa problem och kunna fatta beslut. En grad av 
osäkerhet finns vid varje beslutssituation, men genom information kan den minskas. Det 
förutsätter att sändare och mottagare av informationen har samma grundbild. Informationen 
måste vara relevant, fullständig, oförvanskad och aktuell. Vidare måste informationen vara 
tillgänglig utan hinder och villkor för de anställda. Även om information finns tillgänglig för 
alla, beror mycket på hur mottagliga de enskilda individerna är när det gäller att ta till sig 
informationen. Det är viktigt att kommunicera vad förändringen kommer att innebära för de 
olika individerna, inte bara vad det kommer att innebära för verksamheten i stort. Förankring 
måste göras på individnivå där det lyfts fram vad förändringen kommer att innebära för den 
enskilde individen. (Alvesson 2001, s 52, Kotter 1998, s 11)  
 
Det finns forskare som säger att det inte finns något som heter misslyckad kommunikation, 
till exempel när en arbetsstyrka finner en betydelse i chefernas ord eller handlingar som 
skiljer sig från företagsledningen så kan det istället vara ett resultat av sociokulturella 
skillnader. Alltså ett meddelande om sociala relationer inom företaget och samhället och 
därför kommer problemet inte att lösas av förbättrad effektivitet i kommunikationsprocessen 
(Fiske 2007, s 250f). Med andra ord ligger kommunikationsprocessens avgörande faktorer i 
samhället och världen runt omkring oss och inte i själva processen (s 250). Avvikande 
betydelse av kommunikationen kan således vara en källa till kulturell berikning och 
upprätthållande av subkulturer (s 249).  
 
3.4 Medarbetarnas förhållningssätt 
 
I en organisation som förändras går huvudsakligen ansträngningarna ut på att minimera 
motståndet till förändringen och uppnå bredast möjliga stöd och accept. Det kan dock vara 
svårt att helt undgå motstånd men på ett konstruktivt sätt kan organisationen försöka att 
tillmötesgå detta. Motståndet kan bero på osäkerhet om arbetsinnehållet i framtiden, eller 
fruktan att bli uppsagd. Motståndet kan också vara frustrationer som inte manifesteras i direkt 
opposition till en förändring, men där känslor uttrycks av de individer som upplever 
konsekvenserna av förändringen. Några orsaker till motstånd mot förändringar är följande 
(Bakka m.fl. 2006, s 287-288): 
 

• Man mister kontroll och inflytande 
• Man blir överraskad (ingen förberedelse eller bakgrundorientering) 
• För stor osäkerhet (bristande information) 



                                                                                                                                                                                                                                         

 19

• Man blir förvirrad (för mycket förändras samtidigt) 
• Man tappar ansiktet (känner sig dum inför det nya) 
• Man blir osäker om sin kompetens (kan man leva upp till de nya kraven) 
• Mer arbete (förändringar kräver energi, tid, möten, mer att lära sig osv.) 
• Oklara följdverkningar (förändringar påverkar andra aktiviteter som inte alltid har 

några direkta förbindelser med förändringarna) 
• Uppspärrad vrede/ovilja (misstillit på grund av tidigare inte infriade löften som gör 

det svårt att vara positiv) 
• Reella hot (förändringar för med sig smärta och hot)  
 

Det är många reaktioner som kan förutses i en förändringsprocess, och följaktligen kan 
kunskap om dessa bidra till minskat antal oönskade reaktioner.  
 
Det är möjligt att beskriva motståndet som ett fas förlopp över tiden. Det sker en utveckling, 
från avvisning av behovet av förändringar, över försvar av de existerande lösningarna till en 
punkt då motståndslinjen lämnas. Vidare sker anpassning och eventuellt medverkan i en 
lärprocess som slutar med uppfattningen av det nya (förändringen) som en del av det normala 
livet i organisationen (Bakka m.fl. 2006, s 288). 
 

 
Även Yukl har bedrivit forskning gentemot motstånd mot förändring. Yukl har kommit fram 
till att de nio mest frekventa fenomenen mot förändringsarbeten är (Yukl, 1998, s 412):  
 

1. Bristande förtroende gentemot de som implementerar förändringen i organisationen. 
2. Tron på att förändring är onödig. Medarbetarna i organisationen anser att det arbete 

som pågår fungerar på ett bra sätt och därför anser man det inte nödvändigt med en 
förändring. 

3. Tron på att förändringen inte är genomförbar. Medarbetarna i organisationen tror inte 
på att den förändringen som ledningen har satt igång är genomförbar på grund av 
exempelvis tidigare misslyckanden vid förändringsarbeten. 

4. Ekonomiska hot. Medarbetarna är inte mottagliga för förändring på grund av att de är 
rädda för uppsägningar, förmåner och andra saker som gör dem säkra på arbetet. 

5. Höga kostnader för förändringen. De kostnader som sätts i samband med förändrings-
arbetet kan anses vara för höga i relation till förändringen.  

6. Rädsla för personligt misslyckande vid införandet av förändringen eftersom man går 
ifrån ett tidigare känt arbetssätt. 

7. Status- och kraftförluster vid förändring av organisationer dels på en individuell nivå, 
dels på avdelningsnivå.  

8. Hot mot värderingar och ideal. Rädsla för att organisationen skall få en annan syn på 
värderingar och ideal i samband med förändringen av organisationen. 

9. Ilska över inblandning. Medarbetarna i en organisation som står inför en förändring 
kan bli irriterade över att personer utanför dess grupp skall lägga sig i och kontrollera 
dem. 

 
 
Motivation härrörs från kraften inom en individ som påverkar riktningen, intensiteten och 
fortlevande av frivilligt beteende. Motiverade anställda är benägna att utöva en viss nivå av 
ansträngning (intensitet), under en speciell tid (fortlevande), mot ett speciellt mål (riktning). 
Även när de anställda har tydliga arbetsuppgifter, rätt färdighet och gynnsam arbetsmiljö, 
måste de ha tillräcklig motivation för att uppnå balans i arbetet. Ju starkare en individs behov 
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är desto benägnare är individen att tillfredställda dem, men ett tillfredställt behov är inte 
nödvändigtvis motiverande (McShane & Von Glinow, 2005, s 140, Alvesson, 2007, s 358). 
 
Kritiska psykologiska tillstånd behövs för att skapa motivation på arbetsplatsen. De tre olika 
tillstånden är:  
 

• Arbetets meningsfullhet. 
• Upplevt ansvar för resultatet. 
• Den faktiska kunskapen för resultatet av det som utförs. 

 
Arbetets meningsfullhet refererar till om arbetarna uppfattar det de gör som värdefullt och 
givande. Upplevt ansvar för resultatet hänvisar till om arbetarna känner personligt ansvar för 
både kvantiteten och kvaliteten i arbetsuppgifterna. Den faktiska kunskapen för resultatet av 
det man utför refererar till i vilken utsträckning de anställda får feedback utifrån hur bra de 
utför sitt arbete. Feedback kan komma från uppgiften i sig eller från andra håll. När de tre 
psykologiska stadierna är uppfyllda kommer motivationen att höjas (Hellriegel  m.fl 2004, s 
386). Motiv till motivation kan handla om mycket men inte sällan fokuseras det dock på 
medarbetarnas lön. Det är lönens retoriska och symboliska kraft som är viktig i 
motivationssammanhang. Lön är viktigt som symbol: det är en rättvisefråga, antyder värde 
och framgång och är en bekräftelse på vad arbetsgivaren tror om medarbetaren. Det är förstås 
oändligt varierande hur organisationer eller yrkesgrupper förhåller sig till detta. Emellertid 
blir lönen mindre central för individers självkänsla om andra medel används för att betona 
värde och uppskattning (Alvesson, 2007, s 358). 
 

3.5 Medarbetarnas förutsättningar 
 
En kognitiv process innefattar inslag av perception och är förnimmelser och sinnesintryck, 
präglade av människors känslor, erfarenheter och begrepp. Människor handlar på basis av det 
vi uppfattar och bearbetar det kognitivt. Detta enkla förhållande är av intresse för dem som 
vill påverka andra och när individer vill förstå och försvara sig själv. Således är det intressant 
för företagsledningen i en organisation, såväl som för reklam, massmedia och politik. (Bakka 
m.fl., 2006 s 166). Perception är en organiserande process där objekt och processer uppfattas 
som helheter, och där insikt är betydelsefullt, enligt underliggande kognitiva krafter i 
människan. Människor är biologiskt programmerade att uttolka förändringar i den närmaste 
omgivningen. Men denna tendens präglas också av inlärning, bestämmelser och kulturell 
vanebildning. Människor har också biologiska behov såsom hunger, törst som styr 
uppmärksamheten och beteendet i bestämda riktningar. Komplexa kognitiva behov som 
intressen, intentioner och värderingar spelar också stor roll i perceptionen/kognitionen och 
dessa behov kan kopplas till kulturteori. (Bakka m.fl., 2006, s 167-168) 
 
För att kunna beskriva människors värderingar och normer måste vi således belysa 
organisationskulturen. När människor arbetar tillsammans i en organisation för att lösa 
uppgifter och nå mål, formas normer och uppfattningar om arbetet och samarbetet. 
Organisationskulturen är uppfattningar, vanor, kunskaper och praxis som utgör det 
allmännaste, mest accepterade beteendet i organisationen (Abrahamsson & Andersson, 2005, 
s 125). Organisationsindividen blir dagligen utsatt för en mängd oöverskådlig stimuli såsom 
data och impulser, dessa tillsammans med kulturen bidrar till att skapa en ståndpunkt. 
Samtidigt som kulturen fungerar som ett filter som sorterar bort onödig information, så 
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fungerar den som en fotografisk lins som ställs in på de förhållanden som är relevanta för 
organisationens medlemmar (Bakka m.fl., 2006, s 131).  
 
Organisationskulturer i organisationer är viktiga eftersom de präglar människorna i 
organisationen beträffande hur de skall tänka, känna, värdera och reagera på idéer, åsikter och 
föreställningar i lika stor grad som budgetar och kalkyler påverkar medarbetarna i 
organisationen (Alvesson, 2001, s 8).  
 
Kulturen manifesterar sig således på olika observerbara nivåer: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Organisationskulturens olika nivåer, utifrån Edgar Scheins grundläggande 
antaganden om organisationskultur (Abrahamsson & Andersson, 2005, s 128). 
 
Figuren visar längst ned de grundläggande antaganden som är individens relationer till 
omgivningen, verklighetens, tidens och rummets beskaffenhet. Den visar också 
människonaturens karaktär och de mänskliga aktiviteternas karaktär såväl som de 
medmänskliga förhållandenas karaktär. Nästa nivå är de gemensamma värderingar som är 
observerbara i den fysiska miljön och som bara kan uppnås genom enighet. Slutligen på den 
översta nivån finns de artefakter som är skapade objekt vilka människan själv skapat, såsom 
psykologiska strukturer, språk, teknologi, konst och synliga och hörbara beteendemönster 
såsom ritualer och ceremonier samt historier och legender (Bakka m.fl., 2006, s 129). 
 
De värdenormer som präglar den enskilda individen är effekter av organisationskulturen. Den 
påverkar individer, ofta genom att sätta en subtil press på dem att delta i organisationens liv, 
att tänka och handla på de sätt som organisationskulturen förmedlar (Abrahamsson & 
Andersson, 2005, s 137). Attityder är en individs medvetna eller omedvetna, öppet visade 
eller dolda, kognitiva eller emotionella, inställning till något. Attityder anses i mycket stor 
utsträckning vara produkter av inlärning eller bygger på tidigare erfarenheter vilket också gör 
dem mer öppna för förändring. Attityder antas ofta stå i nära förhållande till beteende, men 
sambandet är inte enkelt kausalt. Fördomar är en typ av attityder där personen övertagit 
färdiga åsikter och inställningar om en viss sak, företeelse, folkgrupp eller person. Dessa 

Grundläggande 
 Antaganden och 
 Förutsättningar 

   Värderingar 
      Tilltro 

           Artefakter såsom: 
• Psykiska strukturer  
• Språk  
• Ritualer och ceremonier  
• Historier och legender  
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åsikter är ofta starkt negativt färgade, men även onyanserat positiva fördomar förekommer 
(McShane & Von Glinow, 2005, s 111-112). 
 

3.5.1 Förändring av organisationskultur 
 
Kärnvärderingar hos individer och inom organisationen kan vara svåra att ändra och det är 
viktigt att överväga vilka förändringar som är nödvändiga för att ändra värderingar och 
attityder i organisationen. Flera subkulturer inom en organisation kan göra det svårt att tala 
om en organisationskultur. Det gör det extra komplicerat för organisationsledningen att 
påverka organisationskulturen (Alvesson 2001, s 125). Basen för företagskultur är en 
strukturerad uppsättning grundvärderingar och föreställningar i vilken organisationen kan 
utvecklas (Alvesson 2001, s 68-69f). Det kan ses som ett styrsystem där instruktioner och 
regler styr beteenden hos en angiven grupp av människor. De delar värderingar, normer eller 
handlingsmönster som är överförbara och observerbara (s 86). En symbolisk syn kan sätta ljus 
på det gemensamma för en specifik grupp samt hur de hanterar krav, förväntningar och 
situationer på en arbetsplats (s 157). 
 
De värderingar och normer som ingår i en övergripande företagskultur har endast en 
begränsad direkt inverkan på olika gruppers distinkta arbetssätt och arbetsvilja (Alvesson 
2001, s 79f). Ändå är de kulturella mönstren relevanta för vad som sker i en organisation och 
dess resultat. En subkultur som en del av organisationskulturen behöver inte vara oberoende 
och sammanhängande i sig själv. Den kan vara baserad på företagets grundidéer som sedan 
har förankrats lokalt och verka på olika nivåer och avdelningar i ett företag (s 242).  
Organisationskulturen anses allmänt i litteraturen vara svår att förändra. En organisation som 
har konsistent kultur är svår att förändra och det kan leda till att den blir ett hinder för 
organisationens förmåga att anpassa sig till en omgivning i stark förändring. Kulturen kan 
dock förändras och ibland måste den förändras, till exempel när en organisation befinner sig i 
kris (Abrahamsson & Andersson 2005, s 135). Medarbetare i en organisation motsätter sig 
vanligtvis organisationsförändringar särskilt om de är tvungna att refusera personliga och 
kulturella värden (McShane & Von Glinow, 2005 s 487). Människor tenderar att regelmässigt 
överskatta den egna betydelsen vid positiva förändringar och på samma sätt överdriva 
omgivningens betydelse för vad man uppfattar som negativa förändringar (Löwstet, 1995, s 
11). 
 
Några forskare påpekar dock att organisationskultur inte är densamma som föreställningen 
eller bilden, av företaget som ledningen önskar att omvärlden och anställda skall ha av 
företaget. Andra forskare menar att organisationskultur och ledningens ansträngningar för att 
manipulera kulturen resulterar i cyniska anställda som ifrågasätter äktheten i kulturen och 
dess värderingar (Abrahamsson & Andersson 2005, s 139). 
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4 Empiri 
 

 I detta kapitel presenterar vi vår fallbeskrivning av Scandinavian Airlines Sverige och den 
undersökning som vi genomfört. 

4.1 Företagspresentation av Scandinavian Airlines Sverige 
 
Flygbolaget SAS bildades år 1946 och var en sammanslagning mellan tre flygbolag i Danmark, 
Norge och Sverige. SAS drevs som ett enda flygbolag fram till år 2003 då SAS delades upp i 
tre olika enheter utefter de tre olika länderna och år 2004 bolagiserades de tre olika enheterna. 
Då bildades Scandinavian Airlines Sverige AB som ansvarar för SAS koncernens flygtrafik 
till/från Sverige och att koordinera koncernens försäljningsverksamhet i Sverige. Alla 
skandinaviska flygbolag ingår i SAS koncernens affärsområde SAS Scandinavian Airlines, som 
sammanlagt har cirka 7000 anställda (SAS Årsredovisning 2007, 2008 s 112).  
 
Scandinavian Airlines Sverige har en verksamhetsstruktur som sedan bolagiseringen innebär 
ökad transparens och mindre komplexitet. Det innebär också ökat resultatansvar samtidigt som 
det ger snabbare beslutsprocesser eftersom besluten fattas närmare marknaden. Den nya 
organisationsformen ger en kostnadseffektivare plattform och en tydligare struktur, vilket gör 
att ledningen kan agera snabbare på marknadens svängningar (Zvejnieks, 2008). Företaget har 
en ledningsgrupp bestående av nio personer som beskrivs nedan. Teamledarna för de 
kabinanställda är direkt underställda ansvarig chef för kabinpersonalen Lou-Ann Wejke-
Norberg. Varje teamledare är i sin tur ansvariga för 300 medarbetare. Ledningsgruppen är 
lokaliserad på huvudkontor i Sverigehuset på Arlanda. Teamledarna däremot finns på Crew 
base som är beläget på Arlanda flygplats för att vara nära verksamheten och de kabinanställda 
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Figur 7. Organisationsschema över Scandinavian Airlines ledningsgrupp och ansvariga för 
kabinanställda. 
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Scandinavian Airlines Sveriges siffror under år 2007 är (SAS Årsredovisning 2007, 2008 s 33):  
 

Totalt antal medarbetare: 2500 personer (Zvejnieks, 2008) 

Varav kabinpersonal och piloter: 1704 personer (varav 61 % kvinnor) 

Antal passagerare: 6,2 miljoner 

Omsättning: 8779 MSEK 

Rörelseresultat (EBIT)1: 622 MSEK  

Procent av SAS koncernens intäkter: 14 % 
 

Scandinavian Airlines Sveriges vision är att bli Europas ledande och mest kopierade flygbolag. 
Deras strategi baseras på kundlöftet: Att kunna flyga med Scandinavian Airlines Sverige på sina 
egna villkor. SAS övergripande gemensamma värderingar ligger till grund för deras agerande 
(Zvejnieks, 2008). 
  
Företaget arbetar efter fyra värdegrunder: omtanke, pålitlighet, värdeskapande och öppenhet. 
Omtanke innebär att de bryr sig om sina kunder och medarbetare samt tar sitt sociala och 
miljömässiga ansvar. Pålitlighet handlar om att alltid kunna lita på såväl i ord som i handling. 
Värdeskapande betyder att de ska vara en professionell affärsmässighet och genom nytänkande 
ska de skapa värde åt deras ägare. Slutligen innebär Öppenhet att det ska vara ett öppet och 
uppriktigt ledarskap med fokus på tydlighet till alla intressentgrupper (SAS Årsredovisning 
2007, 2008 s 7). 
 

4.2 Förändringsarbete 
 
I maj år 2007 beslutade SAS koncernen att ett nytt förändringsarbete som kallas Strategi 2011 
skulle genomföras med mål att vara genomfört år 2011. Strategin avser säkra positionen som 
svenska folkets flygbolag. Genom att förstå och utforma produkten enligt kundernas behov 
ska Scandinavian Airlines Sverige erbjuda tydliga och enkla lösningar genom hela resekedjan. 
De avser också vara det mest prisvärda alternativet. Ledningen för Scandinavian Airlines 
Sverige tog utifrån denna strategi fram en egen plan om genomförande av strategin som har 
fått namnet ”Framtidsresan”. Den beskriver en gemensam resa för medarbetarna med de 
förutsättningar som krävs vid en resa. Den var upplagd med olika resemetaforer för att 
illustrera vägen mot målet. Strategin visualiserades som en gruppresa som ska ge svar på 
följande frågor: 
 
• Destinationen – vart ska vi? 
• Avgångshallen – vart kommer vi ifrån? 
• Väderprognosen – vad händer i omvärlden? 
• Flygbiljetten – hur ska vi ta oss mot målet? 
• Resväskan – vad tar vi med oss? 
• Passet – vilka är vi? 
• Gruppresan – hur kan vi alla bidra? 
 
 

                                                 
1 Earnings Before Interest and Taxes (Resultat före skatt). 
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Målet med resan är att uppnå den vision företagsledningen tagit fram nämligen att bli Europas 
ledande och mest kopierade flygbolag. För att klara den målsättningen måste Scandinavian 
Airlines Sverige utifrån sin kommunikationsplattform med företagets kärnvärden förändra 
företagskulturen från internt fokus till en kunddriven affärskultur (Zvejnieks, 2008).  
 
Förändringsarbetet startade med att ledningen för Scandinavian Airlines Sverige, bestående 
av nio personer utifrån koncernledningens förändringsstrategi utarbetade den egna strategin 
för företaget, ”Framtidsresan”. Ungefär 40 underställda chefer inom Scandinavian Airlines 
Sverige fick den nya strategin presenterad via ett utbildningsprogram som de fick gå på 
Handelshögskolan i Stockholm. Cheferna har sedan fått rollen att vara ambassadörer i 
organisationen för själva förändringsarbetet (Zvejnieks, 2008).  
 
Scandinavian Airlines Sveriges projekt, ”Framtidsresan” bygger på att organisationen skall nå 
en vision. Tyngdpunkten ligger på att man med hjälp av sin kommunikationsplattform som 
består av berättelser och kärnvärden skall nå till visionen via tre mål som bygger på 
organisationens företagskultur i relation till omvärlden (Zvejnieks, 2008). Scandinavian 
Airlines Sveriges kunders behov varierar från resa till resa och därför är valmöjligheter och 
flexibilitet viktigt för dem. Genom att differentiera utbudet till kunden kan förutsättningar 
skapas för att ge kunden lust att resa med dem (SAS webbsida, 2008).   
 
Framtidsresan togs fram som en kompass för medarbetarna i organisationen som ett verktyg 
att navigera rätt för att nå visionen. 
 
Funktionen med ”Framtidsresan” är att ge: 
• Stöd för att medarbetarna skall kunna prioritera och välja rätt väg i vardagen. 
• En bild av åt vilket håll som förändringen skall ske. 
• Ökad förståelse för vad som behövs utvecklas för att nå visionen.  
 
Det är tre olika delmål som ingår i ”Framtidsresan” som alla medarbetarna i organisationen 
skall genomföra. När medarbetarna har nått till dessa mål så får man ett så kallat ”SAS 
Sverige certifikat”. Det är en utbildning som bygger på en logisk fortsättning på en tydlig 
kommunikationsstrategi, en gemensam verklighetsbild och en kulturell turnaround (Zvejnieks, 
2008, Lycknert, 2008). 
 
 
Delmål 1 
 
Den första delen för medarbetarna i Scandinavian Airlines Sverige var att arbeta sig igenom 
en e-learning modul som var en webbaserad guide till ”Framtidsresan”. Den lanserades i 
november år 2007 och tog ungefär fyra timmar att genomgå. Under denna del fick 
medarbetaren genomgå ett tiotal moduler indelade i tre grupper som kunde delas upp och 
genomföras vid flera tillfällen.  
 
Lära sig behandlade: 
• SAS historia 
• Framtidsresan 
• Flygmarknaden 
• Kunderbjudanden 
• Försäljningsstrategier 
• Scandinavian Airlines Sverige produkter 
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• Prissättning 
• Planeringsarbetet 
• Prioriteringar 
• Genomförandet 

 
Möta – innebar att medarbetarna fick möta några av företagets kunder för att på så sätt se hur 
de använder sig av Scandinavian Airlines Sveriges erbjudanden.  
 
Förstå behandlade hur arbetet inom Scandinavian Airlines Sverige fungerar och medarbetarna 
fick prova på några av organisationens viktigaste processer som till exempel prissättning, 
trafikplanering och turnaroundprocessen. 
 
 
Delmål 2 
 
Del två som medarbetarna skulle arbeta sig igenom för att få ”SAS Sverige certifikatet” var en 
workshop som startade i december år 2007. Även denna del pågick under fyra timmar och låg 
under arbetstid. Workshopen gick ut på att medarbetarna skulle: 
 
Dela med sig av sin kompetens genom att möta medarbetare från andra verksamheter i 
organisationen. De delar med sig av information för att bredda kunskapen och förståelsen för 
organisationens olika delar. 
 
Bidra med sina egna reflektioner över organisationens framtidsresa om hur alla inom 
organisationen kan bidra till Scandinavian Airlines Sveriges framtid. 
 
Förändra organisationen genom att ta del av erfarenheter från andra organisationer och 
forskning inom området (Zvejnieks, 2008, Lycknert, 2008). 
 
 
Delmål 3 
 
Den tredje och sista delen som medarbetarna skall genomgå för att få sitt ”SAS Sverige 
certifikat” är ett projekt som kallas ”walk a mile in my shoes”. Tanken var att medarbetarna 
skulle knyta kontakt med en annan medarbetare i en annan del av organisationen. 
Medarbetaren skulle sedan besöka och gå bredvid och se vad denna medarbetare har för 
arbetsuppgifter och hur det fungerar inom den delen av organisationen. Målet var att 
medarbetarna skulle få bättre förståelse för vad andra delar av organisationen i företaget gör 
och på så sätt skapa ett bättre arbetsklimat (Zvejnieks, 2008, Lycknert, 2008). 
 
Efter att medarbetarna har genomgått ”Framtidsresan” så får medarbetarna fortgående 
information om hur arbetet med förändringsprocesserna går och vilka resultat som har 
uppnåtts via e-post meddelanden, möten, webb-tv och via utställningar (Angaard, 2008, 
Landby, 2008, Ringström, 2008).  
 

4.3 Kommunikation 
 
Scandinavian Airlines Sveriges förändringsarbeten under år 2006, har haft som mål att 
minska kostnader. Det har krävt hårt arbete för medarbetarna för att åstadkomma ökad 
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effektivitet och minskade kostnader så att lönsamhet uppnås (SAS Årsredovisning 2006, 2008 
s 6). Dessa nödvändiga villkor för verksamheten har för medarbetarna blivit en del av 
vardagen. Ledningen har därför haft en viktig uppgift inför de pågående förändringarna att 
öka informationen om marknadssituationen och hur den enskilde medarbetaren kan bidra till 
att stärka det egna företagets konkurrenskraft (SAS Årsredovisning 2006, 2008 s 104).  
 
I samband med större händelser inom Scandinavian Airlines Sverige informeras medarbetarna 
direkt skriftligt eller via avdelningsmöten. Månatlig information såsom resultat och speciella 
aktiviteter redovisas i fikarummet på huvudkontoret i Sverigehuset på Arlanda, via intranätet 
portalen eller via webb-tv. Det är det interna kommunikationsarbetet som företaget arbetar 
med för att skapa samsyn i organisationen och en gemensam agenda för ledare. Det är för att 
skapa synliga ledare, välinformerade medarbetare som vet hur de bidrar till framgång. Denna 
gemensamma verklighetsbild är byggd på behov av affärsmässighet och hållbarhet, vilket ger 
kulturella ringar på vattnet. Det är dialogen och fakta som är grunden till en stark 
företagskultur (Zvejnieks, 2008). 
 
Den interna kommunikationen består av webb-tv med så kallad tolvminuters information 
varje månad för de medarbetare som inte kan närvara vid samma information på 
huvudkontoret. Det är den verkställande direktören (VD) som informerar och det förekommer 
även reportage från verkligheten. Såsom till exempel en dialog mellan VD och ekonomichef. 
Det finns ett intranät som uppdateras kontinuerligt och där redovisas också olika interna 
mätningar, till exempel PULS mätning, som sker regelbundet i företaget. Ett brev från VD 
och en intern medarbetartidning, som heter ”Inside” skickas hem till alla i hela SAS 
koncernen. Utöver detta så sker kommunikation från cheferna ute i verksamheten inom 
respektive arbetsteam (Zvejnieks, 2008, Lycknert, 2008, Angaard, 2008, Landby, 2008)). 
Uppstarten till det pågående förändringsarbetet var en kick off på Hovet i augusti 2006 med 
en ”berättarverkstad” för hela organisationen (Angaard, 2008). 
 
Inför den pågående förändringen fick samtliga medarbetare inom Scandinavian Airlines 
Sverige ”Framtidsresan” i form av en skrift och en CD. Skriften introducerades med ett brev 
som förklarade vad ”Framtidsresan” är för något och uppmanade mottagaren att läsa 
alternativt lyssna på innehållet och bidra med tankar, reflektioner och feedback till företaget. 
Texten beskriver också att ”Framtidsresan” är en gemensam resa och de förutsättningar som 
finns för den genom olika metaforer för att illustrera vägen mot målet (Zvejnieks, 2008).  
 
Det är framförallt genom den månatliga informationen som medarbetarna inom Scandinavian 
Airlines Sverige får feedback på händelserna i företaget (Zvejnieks, 2008). 
 
Det är svårt att föra en dialog med 1200 medarbetare som man inte kan samla vid ett tillfälle. 
Information sker primärt via mejl och i de schemalagda möten som sker en till två gånger per 
år och därutöver så gott det går vid spontana och schemalagda möten. Eftersom merparten av 
kommunikationen sker via mejl så sker ingen dialog (Ringström, 2008, Landby, 2008). Något 
som också saknas är ”small talk” i vardagen (Angaard, 2008).  
 
Scandinavian Airlines Sveriges årliga medarbetarundersökning PULS genomfördes senast i 
slutet av år 2007, med 72 % svarsfrekvens. Det samlade resultatet visade på förbättrat index 
inom områden som tillfredställelse och motivation, ledarskap och kommunikation, den egna 
arbetssituationen och kundfokus samt att arbeta mot satta mål (SAS årsredovisning 2007, 
2008 s 106).  
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4.4 Medarbetarnas förhållningssätt  
 
Sedan bolagiseringen år 2004 har ledningen arbetat aktivt med attityder och engagemang 
bland medarbetarna. De fokuserar på att skapa motiverade medarbetare, alltså att föra 
företaget från internfokuserad kultur till kunddriven affärskultur. Det krävs att företagets 
strategi är tydlig för alla, att kompetensutvecklingen anpassas individuellt och att förtroendet 
mellan olika delar i organisationen är stark (Zvejnieks, 2008). 
 
Via vår undersökning framkommer det att förhållningssättet till förändringsarbetet bland 
medarbetarna i kabinen varit skiftande och detsamma gäller beträffande delaktighet och 
engagemang. Genom större delaktighet kan medarbetarnas engagemang och motivation 
förbättras. ”SAS Sverige Certifikatets” olika delmoment är ett sätt att försöka få medarbetarna 
mer delaktiga (Lycknert, 2008). 
 
Det är svårt att motivera och engagera medarbetare i stora grupper. De behöver brytas ner i 
mindre enheter för att kommunicera och föra en dialog samt följa upp på ett personligt plan. 
Som det är nu så förekommer det stor anonymitet och det går att gömma sig (Angaard, 2008). 
 
Personer som arbetar skift i kabin kan vara svårare att nå och de kan ofta inte delta vid den 
månatliga informationen och de är också de som är mindre positiva till förändringar. De som 
deltagit i marknadsråden är generellt sätt mer positiva (Zvejnieks, 2008, Lycknert, 2008). 
 
Inte förrän den sista maj i år ska ledningen för Scandinavian Airlines Sverige offentliggöra 
vilka som ska få sluta sin anställning och vilka som får vara kvar inom företaget. Innan dess 
vet medarbetarna inte hur det kommer bli för dem. Det påverkar så klart deras förhållningssätt 
en del. Företaget har olika åtgärdspaket där personal erbjuds tjänstepension om de är över 55 
år och även ett paket där de erbjuds ett års omskolningsstudier. Många har redan antagit något 
av dessa två erbjudanden (Lycknert, 2008). Även en av teamledarna belyser problemet med 
att fokusera på sitt arbete när osäkerhet och oro över uppsägning föreligger (Angaard, 2008). 
 
Kompetens och förhållningssätt är mycket viktigt och har diskuterats via workshopen som 
ingår i utbildningen ”SAS Sverige Certifikatet” och det är också målet för ”Framtidsresan”. 
Det behövs nya insikter och förändring av inställning när det gäller såväl medarbetarnas 
attityd till förändring i sig, till dem själva och gentemot varandra. De behöver veta vilka de 
varit, vilka de är och vilka de kan vara imorgon. Vidare behöver de förstå sina kunder och 
resenärer, deras behov och önskemål samt vad som händer i omvärlden (Zvejnieks, 2008, 
Lycknert 2008). 
 

4.5 Medarbetarnas förutsättningar 
 
Inför bolagiseringen år 2004 införde Scandinavian Airlines Sverige ett marknadsråd som 
kallades ”Bröderna Right” som fokuserade på företagets kärnvärden. Utifrån marknadsrådets 
rekommendationer genomfördes en ”berättarverkstad” som var en övning med 500 
medarbetare i Globens annex med mål att berätta hur SAS är när de är som bäst med 
utgångspunkt från vardagen. Historierna skulle sedan illustreras visuellt med olika typer av 
byggmaterial som de fick till sitt förfogande. Medarbetare från olika avdelningar placerades 
tillsammans för att överbrygga olika subkulturer och gemensamt arbeta fram det bästa 
visuella resultatet som också belönades med ett pris. Det blev en övning som skapade både 
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förståelse för andras arbete, för teamkänsla och var mycket uppskattat bland medarbetarna 
(Zvejnieks, 2008).  
 
Marknadsrådet består av cirka 40 personer och är en miniatyr av Scandinavian Airlines 
Sverige med medarbetare från olika delar av organisationen. Det är ett annat sätt att försöka 
skapa en bättre förståelse för andras arbeten och andra delar av organisationen (Zvejnieks, 
2008, Lycknert 2008). Det marknadsråd som genomfördes år 2006 handlade om vad 
Scandinavian Airlines Sverige kunde ha gjort annorlunda och bättre som flygbolag. Detta råd 
ledde fram till ”SAS Sverige Certifikatet” som också ingår i ”Framtidsresan” (Zvejnieks, 
2008). 
 
Alla respondenter i undersökningen är överens om att det förekommer subkulturer i 
organisationen. I ett stort kollektiv finns vissa starka opinionsbildare och det kan skapa 
problem och konflikter (Angaard, 2008). 
 
Inom ”SAS Sverige certifikatet” är både workshopen och ”walk a mile in my shoes” två 
aktiviteter som byggt på att samverkan ska ske mellan olika delar av organisationen. För att 
öka förståelsen för varandras arbeten och utjämna effekter av olika subkulturer som kan 
förekomma (Zvejnieks, 2008).  
 
Scandinavian Airlines Sverige tar socialt ansvar som arbetsgivare för sina anställda och 
försöker bidra till en långsiktigt god levnadsstandard och livskvalitet för dem. Det är främst 
den fysiska och psykiska arbetsmiljön som har betydelse. Liksom att möjligheten att 
utvecklas finns för alla medarbetare, både i sin professionella roll och som människa. Det är 
således både medarbetarnas kompetens och engagemang som tas till vara inom företaget 
(SAS Årsredovisning 2006, 2008 s 97). 
 
Ledstången är kommunikationsarbetet internt som Scandinavian Airlines Sverige arbetar 
mycket med för att skapa samsyn i organisationen och en gemensam agenda för ledare. Det 
ska vara synliga ledare, välinformerade medarbetare som vet hur de bidrar till framgång. Den 
gemensamma verklighetsbilden ska byggas på behov av affärsmässighet och hållbarhet som 
ger kulturella ringar på vattnet. Det är dialog och fakta som är grunden till en stark 
företagskultur såväl som mätning och uppföljning (Zvejnieks, 2008, Lycknert 2008).  
 
För att få välutbildade medarbetare uppmuntrar Scandinavian Airlines Sveriges ledning dem 
till fortbildning. Via företagets intranät kan alla medarbetare söka olika företagsinterna kurser. 
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Purser coachen håller i medarbetarsamtal en gång per år och i PULS mätningen. Den är också 
ett uppföljande verktyg för att se hur medarbetarnas förutsättningar och behov ser ut 
(Lycknert, 2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figur 8. Web Campus (SAS webbsida, 2008) 
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5 Analys 
 

I detta kapitel sammankopplar vi den teoretiska referensramen med den empiriska studien för 
att i följande kapitel dra slutsatser. 
 

5.1 Förändringsarbetet 
 
SAS koncernen och då specifikt Scandinavian Airlines Sverige befinner sig i genomförande 
fasen av ett förändringsarbete som i deras fall är ”Framtidsresan”. För att åskådliggöra detta 
så använder vi oss av Kotters förändringsmodell som vi har tagit upp i teoriavsnittet. 
  
Förändringsmodellen består av tre stycken olika faser, den första kallas upptining och denna 
fas har Scandinavian Airlines Sveriges passerat genom att de har: 
 
• Beslutat om att genomföra ett förändringsarbete i maj år 2007. 
• Satt ihop en styrgrupp bestående av nio personer från ledningen som har utarbetat en  
         grundstrategi för förändringsarbetet utifrån strategi 2011.     
• Formulerat en vision och en målsättning med Scandinavian Airlines Sveriges  
         förändringsarbete. 
• Styrgruppen har sedan kommunicerat ”Framtidsresan” för 40 underställda chefer  
         inom Scandinavian Airlines Sveriges för att på så sätt visa upp visionen och strategin  
         med förändringsarbetet. 

 
Efter upptiningsfasen så kommer genomförande fasen som vi anser att Scandinavian Airlines 
Sveriges befinner sig i nu. Scandinavian Airlines Sveriges har hittills gjort följande under 
genomförandefasen: 
 
• Sålt tillgångar och genomfört tuffa besparingar enligt SAS Koncernens strategi 2011.  
• Skurit i företagets kostnader och förbättrat kunderbjudandet enligt SAS Koncernens  
         strategi 2011.  
• Har styrkt medarbetarnas handlingskompetens genom att ha utformat förändrings-        
         arbetet ”Framtidsresan” så att medarbetarna får delta aktivt i förändringsarbetet och på  
         så sätt har chans att påverka förändringen som sker i organisationen. 
• ”Framtidsresan” innehåller utbildningen ”SAS Sverige Certifikatet” med en workshop  
         där medarbetare från olika avdelningar i Scandinavian Airlines Sveriges får träffas och  
         diskutera med varandra. Genom denna diskussion så lyfts kortsiktiga resultat fram på  
         grund av att medarbetarna blir medvetna om hur förändringsarbetet har fungerat inom  
         och utanför organisationen.  
• Hela ”Framtidsresan” går ut på att förstärka förändringsarbetet i organisationen och  
         förankra den nya visionen och strategierna som styrgruppen har tagit fram. 

 
Den tredje och sista delen av Kotters förändringsmodell består av fasen fastfrysning av 
förändringsarbetet och dit har inte Scandinavian Airlines Sverige kommit i den pågående 
förändringen. Enligt företaget självt måste de våga förändras och dra åt samma håll för att 
kunna slå vakt om kunderna. Vad Scandinavian Airlines Sverige skall göra för att 
få ”Framtidsresan” med den nya visionen och strategierna som den står för att frysa fast är 
deras kommande arbete med förändringsarbetet. 
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För att uppnå en positiv förändring i en organisation så är det viktigt att medarbetarna i 
organisationen känner sig delaktiga i förändringsarbetet. Det bör även finnas klara mål och 
bestämda deadlines och en planerad arbetsgång, enligt Schutz. Det är något som Scandinavian 
Airlines Sverige har arbetat med och försökt att uppnå genom att utforma sitt 
förändringsarbete som en resa som alla i organisationen skall vara med på. Det finns även ett 
klart mål och en bestämd arbetsgång med förändringsarbetet som gör att arbetet blir klarare 
och lättare att förstå för medarbetarna. Vår undersökning visar också att de flesta har stött och 
accepterat förändringen samt varit medvetna om nödvändigheten för densamma.  
 
Yukl skriver att ledare och chefer inom organisationer måste ha en väl genomarbetad vision 
med sitt förändringsarbete för att det skall kunna implementeras. Ledningen måste även 
involvera personer som har med organisationen att göra för att sätta upp visionerna och målen 
med förändringsarbetet. I Scandinavian Airlines Sveriges förändringsarbete så har ledningen 
utarbetat visionen som är att bli ”Europas ledande och mest kopierade flygbolag”. Ledningen 
involverade 40 underställda chefer som fick vara med och utarbeta förändringsarbetet. Det 
genomfördes för att säkerställa att de mål och visioner som företagsledningen har med 
förändringsarbetet även ska överrensstämma med synen inom organisationen. 
 
Scandinavian Airlines Sverige har valt att dela upp förändringsarbetet genom att sätta upp tre 
delmål i ”Framtidsresan”. Detta har gjorts för att medarbetarna lättare skall få en bild över vad 
förändringsarbetet går ut på. Att dela upp stora förändringar i mindre delar är också något som 
Granér förespråkar eftersom det då är lättare att påvisa vinster med förändringen och på så sätt 
få med fler medarbetare i förändringsarbetet.  
 
Scandinavian Airlines Sverige befinner sig i en turbulent tid som innebär nedskärningar av 
anställda och kostnadseffekter som påverkar organisationen. Det är då svårt för medarbetarna 
att fokusera på förändringsarbetet när de är oroliga för om de skall få behålla sin tjänst inom 
organisationen eller inte.  Martin skriver att människor som befinner sig i förhållanden där 
framtiden är osäker har svårt att ta in ny information eftersom man lätt blir blockerad och har 
svårt att ta emot ny fakta när man befinner sig i en kris. Undersökningen visar att 
medarbetarna anser sig ha fått information på många olika sätt och genom många olika 
kanaler. Vidare visar undersökningen att de trots det inte upplever förändringsarbetet som väl 
förankrat bland medarbetarna.  
 

5.2 Kommunikation 
 
Intern kommunikation är sändarens förmåga att få information överfört till mottagaren men 
det är komplicerat, och på samma sätt svårt för mottagaren att vara en aktiv lyssnare. 
Undersökningen visar att Scandinavian Airlines Sverige informerat sina anställda i stor 
utsträckning via e-postmeddelanden och webb-tv eller via brev. Det har förekommit 
avdelningsmöten på huvudkontoret på Arlanda och då har medarbetarna fått direkt 
information en gång i månaden. En gång om året har också alla medarbetare fått ett enskilt 
medarbetarsamtal vilket givit ökad möjlighet till kommunikation. Teamledarna har haft 
kontakt med sina medarbetare via mejl och schemalagda möten en till två gånger per år. 
Dessutom har spontana kontakter och möten förekommit mellan dem och medarbetarna.  
 
Enligt McShane & Von Glinow sker intern kommunikation inom organisationen och mellan 
dess medlemmar, och är alltså en tvåvägskommunikation med information till och från 
arbetsgivaren och de anställda. Information har en central plats när det gäller 
förändringsarbete och de organisatoriska processerna vid densamma. Det krävs information 
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för att lösa problem och minska osäkerheten när beslut ska fattas. Enligt Alvesson förutsätter 
det att sändare och mottagare har samma grundbild av informationen, som ska vara relevant, 
fullständig, oförvanskad och aktuell. Scandinavian Airlines Sverige arbetar med intern 
kommunikation för att skapa samsyn i organisationen. Ambitionen har varit att medarbetarna 
ska vara välinformerade och medvetna om hur de bidrar till företagets framgång. 
Undersökningen har visat att kommunikationen är ensidig där Scandinavian Airlines Sverige 
informerar medarbetarna ofta och mycket. Medarbetarna upplever dock inte att väsentlig 
information om vad som kommer att ske på deras arbetsplats vid den pågående förändringen 
kommit fram. Scandinavian Airlines Sverige har inte fullt ut kommunicerat vad förändringen 
kommer att innebära för de olika anställda utan information sker om olika 
förändringsprocesser successivt över tiden, såsom till exempel neddragningar av 
personalstyrkan.  
  
Att kommunicera är en svår uppgift eftersom sändaren måste poängtera och framhäva 
meddelandet för mottagaren. Sändaren måste välja en lämplig tidpunkt för konversationen 
och utrycka sig på ett beskrivande sätt utan värderingar. Det är på samma sätt svårt att vara en 
aktiv lyssnare när tillfällen till kommunikation är få. McShane & Von Glinow menar att 
därför måste sändaren kunna sätta sig in mottagarens situation.  Det vill säga ha empatisk 
förmåga till inlevelse i andra människors känslor och tankar. När Scandinavian Airlines 
Sverige initierade förändringsstrategin ”Framtidsresan” upplevdes en brist på vardaglig 
kommunikation bland medarbetarna på arbetsplatsen. Dialogen har endast bestått av ensidig 
information från arbetsgivaren till de anställda och det är inte kommunikation.   
 
Val av tidpunkt för kommunikationen måste ske effektivt, enligt McShane & Von Glinow 
eftersom meddelanden konkurrerar med andra meddelanden och ljud. Det är viktigt att 
tidpunkten väljs då mottagaren har mindre sannolikhet för att bli distraherad av annat. I 
samband med större händelser har Scandinavian Airlines Sverige valt att informera sina 
medarbetare skriftligt. Ett exempel på detta är att alla medarbetare fick ”Framtidsresan” 
introducerad med ett förklarande brev och en CD. De uppmanades att läsa eller lyssna till 
informationen samt bidra med reflektioner och feedback. Emellertid har utbildningen ”SAS 
Sverige Certifikatet” som alla medarbetare i företaget genomgått, lett till att kommunikation 
om medarbetarnas insikter och förändring av inställning har förekommit.  
 
Intern kommunikation innebär att meddelandet måste repeteras, flera gånger, eftersom det 
finns ett stort behov av överflöd av information enligt McShane & Von Glinow. Företagets 
intranät som uppdateras kontinuerligt redovisar olika interna mätningar. Till exempel PULS 
mätning, vilka internutbildningar som finns samt allmän information om händelser i företaget. 
Den interna medarbetartidningen ”Inside” som skickas hem till alla medarbetare innehåller 
information om olika händelser i företaget. Men det är framförallt den närmsta chefen som 
står för kommunikationen med medarbetarna under förändringsarbetet. Det sker på olika sätt 
såsom via e-postmeddelanden och spontana eller schemalagda möten. Informationen ska vara 
deskriptiv och fokusera på problem och inte på personer, om negativ information framförs. 
Människor slutar att lyssna om informationen attackerar deras självaktning. Förslag på 
åtgärder som medarbetaren själv kan göra för att förbättra, snarare än att peka ut personen 
som ett problem är viktigt enligt McShane & Von Glinow. Vår undersökning visar att 
kommunikationen beträffande organisationsförändringen bland respondenterna upplevs vara 
bra eller mycket bra. Medarbetarna upplever kommunikationen alltså positivt. Vidare framgår 
att de upplever saknad av väsentlig information om vad som kommer att ske på arbetsplatsen 
såväl som feedback på förändringsprocessen.  
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Scandinavian Airlines Sverige förmedlar företagets mål och vision ofta och mycket på många 
olika sätt. Emellertid visar undersökningen att genomförandet av förändringsarbetet var dåligt 
förankrat bland medarbetarna. Enligt Fiske kan en kommunikation benämnas vara 
misslyckad, till exempel när en arbetsstyrka finner en betydelse i en chefs ord eller handlingar 
som skiljer sig från företagsledningen. Dock behöver det inte vara fallet utan det kan istället 
vara ett resultat av sociokulturella skillnader, följaktligen ett meddelande om sociala 
relationer inom företaget och i samhället. Sådana kommunikationsproblem kan inte lösas av 
förbättrad effektivitet i kommunikationsprocessen eftersom de avgörande faktorerna finns i 
samhället och i världen runt omkring oss och inte i själva kommunikationsprocessen. En 
avvikande betydelse av kommunikationen är således en källa till kulturell berikning och 
upprätthållande av subkulturer. Undersökningens respondenter menar att det förekommer 
subkulturer inom organisationen som har skapats eftersom det är ett stort antal medarbetare i 
företaget.  
 
Vår analys visar att information om de pågående förändringarna till medarbetarna har 
kommunicerats i stor utsträckning på ett formellt sätt, via e-postmeddelanden och webb-tv 
eller via brev. Schemalagda möten har förekommit mera sällan men spontana kontakter och 
möten har dock förekommit. Kommunikationen har alltså sällan skett öga mot öga utan det 
har varit en ensidig och formell kommunikation från företaget och medarbetarna har inte fått 
vara aktiva i en dialog. Eftersom vår undersökning visade att medarbetarna ändå upplever 
kommunikationen beträffande de pågående organisationsförändringarna positivt blir vår 
slutsats att kommunikationens problem är ett resultat av sociokulturella skillnader inom 
företaget. Det har kommit att bli en kulturell berikning och upprätthållande av olika 
subkulturer i organisationen som visar att finns en gemensam samsyn. Medarbetarna har 
sannolikt funnit en betydelse i informationen som kommunicerats som skiljer sig från 
företagsledningen.  
 

5.3 Medarbetarnas förhållningssätt  
 
Enligt Bakka så handlar en organisationsförändring mycket om att minimera motståndet till 
förändringen och uppnå bredast möjliga stöd och accept. Det kan dock vara svårt att helt 
undgå motstånd, men på ett konstruktivt sätt kan organisationen försöka tillmötesgå detta. 
Motståndet kan bero på osäkerhet om arbetsinnehållet i framtiden, eller fruktan att bli 
uppsagd. I Scandinavian Airlines Sveriges fall är osäkerheten mycket påtalig, eftersom 
medarbetarna i dagsläget inte vet huruvida de kommer få arbeta kvar eller tvingas sluta. Den 
osäkerheten påverkar utan tvivel deras förhållningssätt. Även Yukl pratar om olika faktorer 
som skapar motstånd och ett av dem är just ekonomiska hot. Det gör att medarbetarna inte är 
mottagliga för förändring på grund av rädsla för uppsägningar, förmåner och andra saker som 
gör dem säkra på arbetet. 
 
I undersökningen framkommer att förhållningssättet till förändringsarbetet bland 
medarbetarna som arbetar i kabinen varit skiftande och detsamma gäller beträffande 
delaktighet och engagemang. Genom större delaktighet kan medarbetarnas engagemang och 
motivation förbättras. ”SAS Sverige Certifikatets” olika delmoment är ett sätt från 
företagsledningen att få medarbetarna mer delaktiga. Sedan år 2004 har företagsledningen 
aktivt arbetat med attityder och engagemang bland medarbetarna. Det har handlat om att 
tydliggöra företagets strategi och anpassa kompetensen individuellt och stärka förtroendet 
mellan olika delar i organisationen. Företaget har således aktivt arbetat med att försöka få 
medarbetarna att känna att arbetet är meningsfullt och givande. Det poängterar  Hellriegel 
som nödvändigt för att skapa motivation på arbetsplatsen.  
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Hellriegel betonar även vikten av upplevt ansvar för resultatet och att känna personligt ansvar 
för både kvantitet och kvalitet i arbetsuppgifterna. Även att erhålla feedback på arbetet de 
utför är viktigt. Respondenterna svarade att medarbetarna inte fått någon feedback på sitt eget 
arbete. Däremot sker feedback regelbundet från ledningen beträffande förändringsarbetets 
fortskridande via den månatliga informationen och via mejl. Den uppföljande enkäten 
på ”SAS Sverige Certifikatet” som företaget genomför under maj månad i år är också ett sätt 
att få synpunkter från medarbetarna. Det handlar om hur de upplever ”SAS Sverige 
Certifikatet” och specifikt workshopen som de genomgått. 
 
Det är många reaktioner som kan förutses i en förändringsprocess, och följaktligen kan 
kunskap om dessa bidra till minskat antal oönskade reaktioner. Scandinavian Airlines Sverige 
har genom ”Framtidsresan” och ”SAS Sverige Certifikatet” givit medarbetarna mycket 
relevant information för att ge dem förståelse och få dem delaktiga och motiverade i 
processen. Motivation härrörs från kraften inom en individ som påverkar riktningen, 
intensiteten och fortlevande av frivilligt beteende menar såväl Alvesson som McShane & Von 
Glinow. Även om ledningen informerar och försöker skapa en delaktighet är det inte säkert att 
medarbetarna är mottagliga. Det beror på hur de upplever förändringen och dess konsekvenser. 
Det är tydligt av respondenternas svar i undersökningen där alla påtalar vikten av ökad 
delaktighet. Svaren tyder på att delaktigheten inte är tillräcklig idag. Osäkerheten kring 
medarbetarnas individuella roller och hot om uppsägning är faktorer som bidrar till att de inte 
är mottagliga.  
 
McShane & Von Glinow anser vidare att motiverade anställda är benägna att utöva en viss 
nivå av ansträngning under en speciell tid mot ett speciellt mål.  ”Framtidsresan” ska leda 
medarbetarna fram trots att slutmålet ligger flera år framåt i tiden. Även när de anställda har 
tydliga arbetsuppgifter, rätt färdighet och gynnsam arbetsmiljö, måste de ha tillräcklig 
motivation för att uppnå balans i arbetet enligt Mc McShane & von Glinow. Ju starkare en 
individs behov är desto benägnare är individen att tillfredställa dem, men ett tillfredställt 
behov är inte nödvändigtvis motiverande. Via respondenterna framkommer att det är svårt att 
föra en dialog och motivera och engagera stora grupper. Grupperna behöver brytas ner i 
mindre enheter för möjlighet att föra en dialog och följa upp kommunikationen på 
medarbetarnas personliga plan. Det är svårt att skapa förutsättningar för bra arbetsklimat när 
medarbetarna har varierande arbetstider och placeringsorter men det är viktiga faktorer att 
försöka förändra för företagsledningen.  
 
Några av de fenomen som kan göra att medarbetarna känner motstånd mot förändring enligt 
Yukl är bristande förtroende gentemot de som implementerar förändringen i organisationen.  
Även tron att förändringen är onödig och inte genomförbar kan öka motståndet. Medarbetarna 
tror inte på att den förändring som ledningen har satt igång är genomförbar på grund av 
exempelvis tidigare misslyckanden vid förändringsarbeten. Det kan finnas rädsla för 
personligt misslyckande vid införandet av förändringen eftersom man går ifrån ett tidigare 
känt arbetssätt. Sådana status- och kraftförluster vid förändring av organisationer sker både på 
en individuell nivå och på avdelningsnivå. Undersökningen visar att många medarbetare stött 
och accepterat förändringen och att de varit medvetna om nödvändigheten för den. Den 
kulturella förändringen kräver aktivt och synligt ledarskap och det är en av anledningarna till 
att Scandinavian Airlines Sverige har utbildat ambassadörer för att få ut ledarskapet och 
kunskapen i organisationen och få bort flera av de faktorer som skapar motstånd. Det är 
ytterligare en anledning för företagsledningen att se till att medarbetarna blir sedda, känner 
delaktighet och får feedback. Det skapar mer engagerade medarbetare som också har större 
förståelse för andra medarbetare och för organisationens värderingar. Det kommer också fram 
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i undersökningen att medarbetarnas engagemang och motivation kan förbättras genom ökad 
delaktighet och dialog.  
 
De anställda som arbetar skift i kabin är svårare för företagsledningen att nå och de kan ofta 
inte delta vid den månatliga muntliga informationen och det visar sig också att de är mindre 
positiva, vilket visar att det är viktigt med delaktighet och att bli sedd. Yukl resonerar om 
medarbetarnas rädsla för att organisationen skall få en annan syn på värderingar och ideal i 
samband med förändringen av organisationen. Ilska över att vara inblandade och irritation 
över att personer utanför deras grupp skall lägga sig i och kontrollera dem är andra faktorer 
som kan skapa internt motstånd speciellt när en stor kulturell förändring sker bland 
medarbetare som i många fall arbetat mycket länge inom företaget. Risken finns att dessa 
faktorer förstoras när man inte känner sig delaktig och träffar andra vid möten och direkt kan 
ställa frågor och skapa en dialog. 
 
Problematiken med negativa medarbetare som inte fysiskt kan närvara vid möten visar tydligt 
hur viktigt det är med delaktighet och gemenskap. Motsatsen kunde vi se bland dem som 
deltagit i marknadsråden, vilka varit mer positiva till de pågående förändringarna. De har 
också haft möjlighet att föra en dialog i större utsträckning, vilket har lett till att de inte har 
känt sig lika osäkra. De har också fått utbyta erfarenheter och diskutera olika aspekter med 
andra. Medarbetarnas kompetens och förhållningssätt har diskuterats via workshopen som 
ingår i utbildningen ”SAS Sverige Certifikatet”. Det behövdes nya insikter och förändring av 
inställningar när det gällde såväl medarbetarnas attityd till förändring i sig, till dem själva och 
gentemot varandra berättade Zvejnieks, vilket visar att det finns interna faktorer bland 
medarbetarna i olika delar av företaget att arbeta med och förbättra.  
 
Att flytta ut ledarskapet i organisationen så att det bättre synliggörs som nu sker med 
ambassadörerna är ett bra sätt att minska flera av de faktorer som skapar motstånd mot 
förändring och skapa en bättre dialog och engagemang. Alla behöver känna delaktighet, 
engagemang och motivation och synliga ledare med tydlig dialog är viktiga faktorer för att det 
ska kunna ske. Ambassadörerna utbildades under år 2007 med följden att resultatet av deras 
arbete ute i organisationen tar tid att uppfatta och bedöma effekterna av. 
 

5.4 Medarbetarnas förutsättningar 
 
Medarbetare motsätter sig vanligtvis organisationsförändringar särskilt om de är tvungna att 
refusera personliga och kulturella värden säger McShane & Von Glinow och i Scandinavian 
Airlines Sveriges fall blir det konsekvensen av den kulturella turnaround som företaget 
genomgår. Människor tenderar att regelmässigt överskatta den egna betydelsen vid positiva 
förändringar och på samma sätt överdriva omgivningens betydelse för vad man uppfattar som 
negativa förändringar säger Löwstet och det framgår från respondenterna att det skulle kunna 
vara fallet även här bland medarbetarna som arbetar i kabin. 
 
Ett aktivt sätt som Scandinavian Airlines Sverige arbetar med för att belysa medarbetarnas 
förutsättningar är via purser coachen som håller i medarbetarsamtal en gång per år och PULS 
mätningen som också är ett uppföljande verktyg för att se hur medarbetarnas förutsättningar 
och behov ser ut. Det kan dock ifrågasättas om det är tillräckligt för att motivera 
medarbetarna och för att de ska känna sig sedda och delaktiga eftersom dialog förekommer i 
begränsad utsträckning. Det är viktigt med perception av förnimmelser och sinnesintryck och 
medarbetarna präglas av olika människors känslor, erfarenheter och begrepp. Det är viktigt att 
känna till om ledningen vill påverka medarbetarna säger Bakka m.fl. eftersom människor 
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handlar på basis av det de uppfattar och bearbetar det kognitivt. Det i sig talar ju också för att 
det är viktigt med dialog och att inte kommunicera i så stora grupper som sker idag. 
 
Kulturen manifesteras enligt Edgar Scheins på olika observerbara nivåer som psykiska 
strukturer, språk, ritualer och ceremonier, historier och legender, värderingar och tilltro samt 
grundläggande antaganden och förutsättningar. De grundläggande antagandena är individens 
relationer till omgivningen, verklighetens, tidens och rummets beskaffenhet. Därefter finns de 
gemensamma värderingar som är observerbara i den fysiska miljön och som bara kan uppnås 
genom enighet. Slutligen så finns det artefakter som är skapade objekt vilka människan själv 
skapat, såsom psykologiska strukturer, språk, teknologi, konst och synliga och hörbara 
beteendemönster såsom ritualer och ceremonier samt historier och legender säger Bakka m.fl. 
Scandinavian Airlines Sveriges forum med ”berättarverkstad” var ett sätt att arbeta med 
historier och beteenden. Detta historieberättande överensstämmer med det Bakka skriver om 
att skapa beteendemönster och få en samsyn. 
 
Både Abrahamsson & Andersson hävdar att de värdenormer som präglar den enskilda 
individen är effekter av organisationskulturen och påverkar individer att tänka och handla på 
de sätt som organisationskulturen förmedlar. Attityder anses i mycket stor utsträckning vara 
produkter av inlärning eller bygger på tidigare erfarenheter vilket också gör dem mer öppna 
för förändring. Fördomar är en typ av attityder där personen övertagit färdiga åsikter och 
inställningar om en viss sak, företeelse, folkgrupp eller person. Dessa åsikter är ofta starkt 
negativt färgade, men även onyanserat positiva fördomar förekommer enligt McShane & Von 
Glinow. Medarbetarna inom Scandinavian Airlines Sveriges olika delar av organisationen 
samarbetar och löser gemensamt olika arbetsuppgifter. Företagsledningens dylika aktiva 
arbete med olika aktiviteter leder till att fördomar och åsikter som finns där bearbetas. Det är 
en aktiv handling som visar att företagsledningen är medveten om problemet och aktivt 
försöker göra något åt det. Trots att det inte är många av företagets medarbetare som får ta del 
av aktiviteterna.  
 
Kärnvärderingar hos individer och inom organisationen kan vara svåra att ändra. Därför är det 
viktigt att överväga vilka förändringar som är nödvändiga för att ändra värderingar och 
attityder i organisationen. Flera subkulturer inom en organisation kan göra det svårt att tala 
om en organisationskultur, vilket gör det extra komplicerat för organisationsledningen att 
påverka den menar Alvesson. En symbolisk syn kan sätta ljus på det gemensamma för en 
specifik grupp samt hur de hanterar krav, förväntningar och situationer på en arbetsplats 
hävdar Alvesson. Symboliken i ”Framtidsresan” är ett aktivt sätt från företagsledningen att 
skapa en gemensam syn bland medarbetarna. Alla respondenter är överens om att det 
förekommer subkulturer i organisationen. I det stora kollektivet finns vissa starka 
opinionsbildare och det skapar problem och konflikter. Bland svaren från respondenterna kan 
vi tolka det som att subkulturerna skapar en del problem internt. Det måste företagsledningen 
arbeta aktivt med och förändra.  
 
”SAS Sverige Certifikatets” olika delmoment med workshopen och ”walk a mile in my 
shoes” är två aktiviteter som byggde på att samverkan har skett mellan olika avdelningar. Det 
kan förekomma olika subkulturer och företagsledningen försöker öka förståelsen för olika 
avdelningars arbeten och reducera eventuella negativa aspekter från subkulturerna. SAS 
Sverige Forums ”berättarverkstad” var en annan aktivitet som skapade både förståelse för 
andras arbete och teamkänsla.  Det var mycket uppskattat bland medarbetarna och ett konkret 
sätt att påverka subkulturer inom företaget. Marknadsrådet som består av ungefär 40 personer 
är en miniatyr av Scandinavian Airlines Sverige med medarbetare från hela organisationen. 
Det är ett annat sätt att skapa bättre förståelse för andras arbeten och för olika delar av 
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organisationen. Marknadsrådet som genomfördes år 2006 handlade om vad Scandinavian 
Airlines Sverige kunde göra annorlunda och bättre som flygbolag. Detta råd ledde fram 
till ”SAS Sverige Certifikatet” som ingår i ”Framtidsresan”. 
 
Så sent som den 29 april 2008 kunde vi i dagspress läsa att det besparingspaket som 
koncernledningen tidigare lagt inom ramen för Strategi 2011 inte var tillräckligt. Ytterligare  
5 % av alla medarbetare inom SAS koncernen måste sägas upp. Vilka bolag som berörs 
framgår inte av artikeln utan det ska offentliggöras vid ett senare tillfälle. Dylika yttre 
händelser av denna art försvårar för företagsledningen att skapa förutsättningar för ett positivt 
förhållningssätt bland medarbetarna. I vår analys framgår tydligt att osäkerheten kring 
medarbetarnas individuella situation och hot om uppsägning är faktorer som bidrar till 
mottagligheten för förändringar. Vidare framgår också att deras inställning till förändringen 
varit skiftande. Någon generell slutsats kan dock inte åstadkommas om medarbetarnas 
förhållningssätt eftersom vi inte kunnat genomföra en undersökning direkt mot dem. 
Inställningen har filtrerats via medarbetarnas närmsta chef men vi kan se en samstämmighet 
hos respondenterna beträffande inställningen bland medarbetarna. 
 
Scandinavian Airlines Sveriges ambition att ändra företagskulturen från att ha varit 
internfokuserad till att vara kunddriven är ett mycket stort steg. Det kan skapa osäkerhet och 
få medarbetarna att inte längre veta var de står och vad deras kunskap är värd. En organisation 
som har konsistent kultur är svår att förändra och det kan leda till att den blir ett hinder för 
organisationens förmåga att anpassa sig till en omgivning i stark förändring, vilket också varit 
ett av företagets dilemma när lågprisaktörerna började konkurrera på flygmarknaden. 
Kulturen kan dock förändras och ibland måste den förändras, till exempel när en organisation 
befinner sig i kris. Förändringsprocessen ”Framtidsresan”, som är den omständighet företaget 
har och också är orsaken till den precis som Abrahamsson & Andersson betonat.  
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6 Slutsatser 
 

Detta kapitel inleds med en slutdiskussion där vi reflekterar över förändringsprocessen och 
besvarar arbetets frågeställningar. I slutsatser förtydligar vi därefter de slutsatser vi kommit 
fram till i vår studie. Avslutningsvis ges förslag på framtida studier och några reflektioner 
från författarna. 
 

6.1 Slutdiskussion 
 
Vår analys av förändringsarbetet inom Scandinavian Airlines Sverige visade att företagets 
vision och mål har förmedlats på ett övertygande sätt till medarbetarna. Via undersökningen 
kan vi tolka respondenternas svar som att medarbetarna har fått fullständig information om 
förändringsstrategin ”Framtidsresan” och även löpande information om hur förändringsarbetet 
fortskrider. Denna fas av förändringsarbetet i Scandinavian Airlines Sverige har genomförts 
och följer vår teoretiska grundmodell för förändringar som gör det möjligt att bryta det 
motstånd mot förändring som kan uppstå. Vår slutsats från undersökningen är att 
medarbetarna upplevde kommunikationen om de pågående organisationsförändringarna 
positivt även om väsentlig information om vad som kommer ske på arbetsplatsen saknades. 
Kommunikationens problem anser vi är ett resultat av sociokulturella skillnader inom 
företaget. Det har kommit att bli en kulturell berikning och upprätthållande av olika 
subkulturer i organisationen som visar att finns en gemensam samsyn. Frågan ”Kan den 
interna kommunikationen skapa medverkan till förändringsarbetet och samsyn i Scandinavia 
Airlines Sveriges organisation” anser vi oss därmed ha bevarat. 
 
Den andra teoretiska fasen av förändringsarbetet går ut på att styrka medarbetarnas 
handlingskompetens för förändringsprocesserna. Det uppnår företaget genom att generera och 
lyfta fram kortsiktiga resultat. Vår analys visar att Scandinavian Airlines Sverige aktivt 
arbetar med att löpande informera, och att engagera och motivera medarbetarna under deras 
gemensamma framtidsresa på olika sätt. Det sker genom de olika delmålen i ”Framtidsresan” 
och ”SAS Sverige Certifikatet”. Analysen visade också att medarbetarna är måttligt 
engagerade och motiverade till Scandinavian Airlines Sveriges förändringsarbete. Slutsatsen 
blir således att företagsledningen kommunikation inte kan anses vara tillräcklig. Den kan 
förbättras ytterligare genom dialog och delaktighet i mindre grupper för att skapa en god 
motivation under förändringsprocessen. Här bör tilläggas att medarbetarnas synpunkter 
filtrerats via teamledarnas svar och syn på situationen. De hade dock en samstämmighet. 
Frågan ”Hur har kommunikationen från Scandinavian Airlines Sverige till medarbetarna 
skett för att skapa en god motivation under förändringsprocessen” har således besvarats. 
 
Den tredje frågeställningen som vi ville få besvarad via analysen var ”Hur Scandinavian 
Airlines Sverige arbetar med att förändra de kulturella värderingarna och normerna bland 
sina medarbetare”? Även om få respondenter deltog i vår undersökning så fanns en 
samstämmighet om förekomst av subkulturer och de interna problem de skapar i 
organisationen. ”Framtidsresans” symbolik, workshopen, ”walk a mile in my shoes” och 
marknadsrådet är alla åtgärder för att skapa en gemensam samsyn bland medarbetarna 
beträffande gemensamma normer och värderingar. Det är också ett sätt att öka förståelsen 
mellan olika delar av organisationen och utjämna eventuella negativa aspekter från 
subkulturerna och skapa bättre förståelse för andras arbeten. Vi kan konstatera att 
företagsledningen försöker göra en hel del från sin sida, även om endast ett fåtal deltar i flera 
av aktiviteterna. Även denna fråga anser vi vara besvarad. 
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 Framöver ska Scandinavian Airlines Sverige arbeta med fasen fastfrysning av 
förändringsarbetet. De mål och visioner som företagsledningen har med förändringsarbetet 
ska säkerställas och överrensstämma med synen som finns inom organisationen. Den 
turbulenta tid som Scandinavian Airlines Sverige omfattas av kan innebära ytterligare 
negativa processer som en del av förändringsarbetet med en ovilja till förändring hos 
medarbetarna.  
 

6.2 Slutsatser 
 
Syftet med den här uppsatsen var att utvärdera om Scandinavian Airlines Sverige har 
förankrat de pågående förändringarna i organisationen hos sina medarbetare.  
 
Den interna kommunikationen har skapat medverkan till förändringsarbetet genom att 
medarbetarna har fått fullständig information om förändringsstrategin ”Framtidsresan” och 
löpande information. Scandinavian Airlines Sveriges interna kommunikation har sällan skett 
öga mot öga utan det har varit en ensidig och formell kommunikation från företaget till 
medarbetarna som inte har fått vara aktiva i en dialog. Förankringen av förändringsarbetet har 
påverkats av att informationen inte fullt ut behandlat vad som ska ske med medarbetaren eller 
på arbetsplatsen. Det beror på att människor som befinner sig i förhållanden där framtiden är 
osäker har svårt att ta in ny information eftersom det är lätt att bli blockerad samt svårt att ta 
emot ny fakta när någon befinner sig i en kris. Det har medfört att företaget inte får en helt 
optimal förankring. 
 
Att ändra företagskulturen från att ha varit internfokuserad till att vara kunddriven är ett 
mycket stort steg. Det kan skapa osäkerhet och få medarbetarna att inte längre veta var de står 
och vad deras kunskap är värd. I och med att medarbetarna inom Scandinavian Airlines 
Sverige är vana vid förändringar är de med och stöttar och accepterar dessa trots att de inte 
fullt ut är förankrade hos dem. 
 
Förankringen av förändringen kan förbättras om Scandinavian Airlines Sverige involverar fler 
personer från organisationen än de 40 underchefer som skedde när de 
utvecklade ”Framtidsresan” med dess vision och strategier. Det skulle öka möjligheten till 
dialog med medarbetarna och utjämna kulturella skillnader samt generera ett bättre framtida 
resultat med förändringsarbetet. Ett annat sätt är att arbeta med förändring i mindre grupper 
där medarbetarna kan känna sig mer delaktiga och bättre föra en dialog.  
 
Det andra syftet med den här uppsatsen var att analysera hur Scandinavian Airlines Sverige 
arbetar med att motivera medarbetarna och hur förändringen påverkar dem. 
 
Motivationen till de pågående förändringarna försöker Scandinavian Airlines Sverige öka 
genom de olika delmålen i ”Framtidsresan” och ”SAS Sverige Certifikatet”. Den stora 
utmaningen för företagsledningen har varit att förändra inställningen bland medarbetarna och 
mellan olika delar av organisationen. Motivation för förändringsarbetet kan ökas genom 
delaktighet i mindre grupper och genom öppen dialog ge feedback och samverka. Eftersom 
företaget är mitt uppe i förändringsarbetet och stor osäkerhet råder för många medarbetare kan 
det vara svårt att genomföra det arbetet nu, men det anser vi vara en nödvändighet för att 
lyckas med den stora kulturella förändringen. Även om Scandinavian Airlines Sverige aktivt 
arbetat med attityder och engagemang bland medarbetarna har de vid flera tillfällen påverkats 
av yttre omständigheter som fortlöpande leder fram till nya förändringsarbeten inom företaget. 
Det är endast en liten del av medarbetarna som deltagit i företagets aktiviteter och därför 
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fortgår problemen med negativa aspekter och fördomar. Enligt teamledarna är medarbetarna 
alltifrån positiva till negativa till företagets mål och värderingar som styr förändringsarbetet 
eftersom de närmast ser till sina egna situationer.  
 

6.3 Förslag till fortsatta studier 
 
En undersökning som vänder sig direkt till de kabinanställda medarbetarna är intressant. Vi 
fick deras uppfattning filtrerad via teamledarnas uppfattning.  
 
Det skulle också vara intressant att genomföra en medarbetarundersökning även mot andra 
avdelningar inom Scandinavian Airlines Sverige, för att ta reda på om deras uppfattning 
skiljer sig från de kabinanställdas. Andra SAS bolag skulle också vara givande att studera för 
att se om/hur deras inställning skiljer sig från det svenska bolaget.  
 
Jämföra det nuvarande förändringsarbetet ”Framtidsresan” gentemot tidigare 
förändringsprojekt som Scandinavian Airlines Sverige har genomgått för att se om de fyra 
teoretiska variablerna skiljer sig åt. 
 
När ”Framtidsresan” är genomförd skulle det vara önskvärt med en uppföljande studie för att 
se hur väl företaget lyckats förändra organisationskulturen och hur de upplevt genomförandet 
av densamma.  
 

6.4 Författarnas egna reflektioner 
 
Det är ett intressant och mycket aktuellt ämne som vi har fått möjligheten att fördjupa oss i 
och det finns en stor komplexitet som inte är helt lätt att hantera i ett stort företag som 
Scandinavian Airlines Sverige är. 
 
Eftersom vi har studerat en förändring som pågår just nu har det varit svårt att kunna 
genomföra uppgiften fullt ut som vi hade önskat. Vid flera tillfällen har yttre omständigheter 
tvingat oss att ändra tillvägagångssättet för vår undersökning. Det har också delvis varit svårt 
att få den respons från företaget som vi hade önskat. Orsaken har vi full förståelse för 
eftersom de är mitt uppe i en av företagets största förändringar, men det har gjort det svårt för 
oss att genomföra uppgiften på bästa sätt. Med tanke på det urval som förekommit i 
undersökningen har det varit svårt att dra generella slutsatser för hur medarbetarna upplever 
kommunikationen och hur deras förhållningssätt och förutsättningar är fullt ut. Vår 
undersökning visar medarbetarnas uppfattning filtrerad via deras närmaste chef.  
 
Vi är alla individer med olika bakgrund och kunskap samt ambitionsnivå, vilket under 
arbetets gång också påverkar fortskridandet av kandidatuppsatsen.   
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Bilagor 

Bilaga 1 – Sammanfattning av intervju med Andris Zvejnieks 8.4.2008. 
 
Förändringsarbetet 
 
1. Kan du berätta om de organisationsförändringar som betytt mest för organisationen under   
    den senare tid? 
 
Svar: Bolagiseringen 2004 när Scandinavian Airlines Sverige blev ett eget bolag inom SAS 
koncernen har betytt mycket för vår organisation här i Sverige eftersom vi numera utformar 
ett eget affärsmässigt styrsätt med mera självständighet kontra SAS koncernen. Inför den 
infördes ett marknadsråd som kallades ”Bröderna Right” och fokuserades på företagets 
kärnvärden. SAS Sverige Forum introducerade en ”berättarverkstad” som var en övning med 
500 medarbetare och målsättningen var att berätta hur SAS är när företaget är som bäst med 
utgångspunkt från vardagen. Historierna illustrerades visuellt med olika typer av byggmaterial 
och blev en övning som skapade både förståelse för andras arbete och teamkänsla. Det visade 
sig också att historierna väl sammanföll med företagets kärnvärden. Företaget ordnade år 
2006 ett ”Marknadsråd” som handlade om vad Scandinavian Airlines Sverige kan göra 
annorlunda och bättre som flygbolag. Detta råd ledde fram till ”Framtidsresan” som är 
Scandinavian Airlines Sveriges tolkning av SAS koncernens strategi 2011. Marknadsrådet 
består av medarbetare från olika avdelningar inom företaget. 
 
”Framtidsresan” och ”SAS Certifikatet” är en logisk fortsättning på tydlig 
kommunikationsstrategi. Det är en investering i en gemensam verklighetsbild och en 
förutsättning för den kulturella turnaround som representerar de pågående förändringarna 
inom Scandinavian Airlines Sverige. Vår vision är att bli Europas ledande och mest kopierade 
flygbolag. Det baseras på att kunderna ska kunna flyga med Scandinavian Airlines Sverige på 
sina egna villkor.  
 
2. Vilka yrkesgrupper tror du att det är mest intressant för oss att intervjua i en  
     medarbetarundersökning? I vilken yrkesgrupp tror du finner vi de största respektive de                
     minsta skillnaderna i förhållningssätt till förändringar? 
 
Svar: Scandinavian Airlines Sveriges organisation har ca 2500 medarbetare varav 1275 är 
kabinpersonal och cirka 800 är piloter. Resterande arbetar på huvudkontorets informations- 
och marknadsavdelning. Företagets medarbetare svarar på många enkätundersökningar och är 
således tämligen utleda på dem. Medarbetarna genomgår också förändringar inom deras 
arbetsplats och eftersom de är övertaliga kommer flera att förlora sina arbeten senare i år. Det 
betyder att det fortfarande är rejält turbulent inom Scandinavian Airlines Sverige. Resultatet 
av en sådan medarbetarundersökning skulle inte vara tillförlitligt, däremot om det varit efter 
sista maj hade det varit en annan sak. På detta vis kan ni få en rättvis uppfattning av 
medarbetarnas situation genom att intervjua kabinpersonalens teamledare. Kabinpersonalen är 
indelad i fyra team med 300 medarbetare i varje team. Teamledarna har i sin tur flera olika 
personer inom företaget som de rapporterar vidare till beroende på vad de förmedlar.  
 
3. Hur går organisationens egen årliga medarbetarundersökning till? 
 
Svar: Varje år görs en medarbetarundersökning som företaget kallar för PULS, 
personalundersökning om livet i SAS. Där mäts bland annat attityder, feedback och ledarskap. 



                                                                                                                                                                                                                                         

 

Denna följs sedan upp kontinuerligt under året med olika enkäter. Företagets ”purser coach” 
håller också medarbetarsamtal en gång per år.   
 
4. Vem håller i själva genomförandet av förändringsarbetet (liten ledningsgrupp eller är det  
     brett förankrat)? 
 
Svar: Ledningsgruppen för Scandinavian Airlines Sverige består av 9 personer som utifrån 
SAS koncernledning fått stor frihet att utarbeta sin egen internkommunikation och 
grundstrategi för genomförande av Strategi 2011. De 40-50 chefer som finns i koncernens 
ledningsgrupp har fått strategin tillgodosedd via ett utbildningsprogram som skett i samarbete 
med handelshögskolan i Stockholm. Ledningsgruppen har visualiserat hur genomförandet av 
förändringarna ska ske via bildmetaforer som en gemensam gruppresa. Cheferna blir efter 
utbildningen ambassadörer för koncernens förändringar. Scandinavian Airlines Sverige kallar 
Strategi 2011 för ”Framtidsresan”.   
 
5. Hur har marknaden reagerat på er Strategi 2011 som pågår nu? 
 
Svar: Marknaden har reagerat positivt på att företaget vidtar åtgärder när resultatet ej är det 
som marknaden vill se. 
   
  

Kommunikationen 
 
1. Kan du berätta om hur informationen till medarbetarna utfördes (tidpunkt, på vilket sätt 
den kommunicerades (muntligt, skriftligt, individuellt, grupp och var fullständig)? 
 
Svar: I samband med större händelser informeras medarbetarna direkt skriftligt eller via 
avdelningsmöten. Månatlig information såsom resultat och speciella aktiviteter redovisas i 
fikarummet på huvudkontoret i Sverigehuset (Arlanda) eller via webb-tv.  
 
Den 2 oktober 2007 fick samtliga medarbetare inom Scandinavian Airlines 
Sverige ”Framtidsresan” i form av en skrift och en CD. Skriften introducerades med ett brev 
som förklarade vad ”Framtidsresan” är för något och uppmanade mottagaren att läsa 
alternativt lyssna på innehållet och bidra med tankar, reflektioner och feedback till företaget. 
Företagets VD Anders Ehrling skrev i skriften ”Nu är det vår uppgift att berätta vad vi i SAS 
Sverige vill göra inom ramen för koncernens gemensamma strategi 2011”. Texten beskriver 
också att ”Framtidsresan” är en gemensam resa och de förutsättningar som finns för den 
genom olika metaforer för att illustrera vägen mot målet. 

• Destinationen – vart ska vi? 
• Avgångshallen – vart kommer vi ifrån? 
• Väderprognosen – vad händer i omvärlden? 
• Flygbiljetten – hur ska vi ta oss mot målet? 
• Resväskan – vad tar vi med oss? 
• Passet – vilka är vi? 
• Gruppresan – hur kan vi alla bidra? 

 
”SAS Sverige Certifikatet” är en utbildningsdel av ”framtidsresan” och består av 3 steg; 
Steg 1 – är en e-learning-modul som lanserades i november 2007 och är en webbaserad del 
som ska vara en guide till framtidsresan. Det tar cirka fyra timmar att genomföra och består av 
ett tiotal moduler som kan genomföras i omgångar. Den handlar om tre huvudgrupper:  



                                                                                                                                                                                                                                         

 

• Lära; SAS historia, ”Framtidsresan”, flygmarknaden, kunderbjudanden, 
försäljningsstrategier, SAS produkter, prissättning, planeringsarbetet, prioriteringar 
och genomförande. 

• Mötet; Medarbetarna får möta några av deras kunder och se hur de använder sig av 
deras erbjudande. 

• Förstå; I utbildningen får medarbetarna prova på att styra några av deras viktigaste 
processer t.ex. prissättning, trafikplanering och turnaround processer. 

  
Steg 2 – är en workshop som startade i december 2007 och inbjudan skedde via e-post till 
medarbetarna. Det är också en fyra timmars session som kräver att medarbetarna ska ha gått 
igenom e-learning modulen. Även denna del består av tre huvudgrupper; 

• Dela; Här möter medarbetarna kollegor, ledare och medarbetare från olika avdelningar 
av verksamheten. Tillsammans förbereder de sig och organisationen på framtiden och 
frågar sig hur de kan dela med sig av deras kompetens. 

• Bidra; Här får medarbetarna reflektera över deras vägval, deras framtidsresa och hur 
de kan bidra ytterligare till att Scandinavian Airlines Sverige blir Europas ledande och 
mest kopierade flygbolag till år 2011. 

• Förändra; Här får medarbetarna ta del av erfarenheter från andra företag och från 
forskning inom förändringsområdet. Det vill säga hur organisationer och individer 
hanterar förändringar och hur anpassning mot kunden går till. 

 
Steg 3 – är en aktivitet som kallas för ”walk a mile in my shoes”. Det handlar om att för 
medarbetarna under en halv dag tag del av en kollegas arbete inom en annan del av 
organisationen.  
 
2. Fick medarbetarna information om konsekvenser av förändringar både för sin egen del och  
    för organisationens del? 
 
Svar: En folder i försändelsen om ”Framtidsresan” från företaget till medarbetarna 
informerade om ”SAS Sverige Certifikatet”. Det är frågor som medarbetarna kan reflektera 
över, och inom utbildningen ”SAS Sverige Certifikatet”.  

1. Vad hindrar oss?  
2. Framtidens flygmarknad 
3. Vikten av att leverera 
4. Tillväxt på privatmarkanden 
5. Mellanlandning eller inte? 

 
”SAS Sverige Certifikatet” består av 3 steg och innehåller alltså information och utbildning 
för medarbetarna inom Scandinavian Airlines Sverige både om organisationen och om deras 
egen del i förändringsprocessen.    
 
3. Har medarbetarna fått feedback på förändringsprocessen, om ja hur sker det?  
 
Svar: Det är framförallt genom den månatliga informationen som medarbetarna inom 
Scandinavian Airlines Sverige får feedback på händelserna i företaget. Det är dags att göra en 
uppföljning av utbildningen och informationen ”SAS Sverige Certifikatet” som medarbetarna 
genomgått. Det är en enkätundersökning men resultatet av denna dröjer.  
 
4. Vilka brister fanns i ledningens kommunikation till medarbetarna initialt? 
 



                                                                                                                                                                                                                                         

 

Svar: Kommunikationsarbetet internt som företaget har arbetat mycket med för att skapa 
samsyn i organisationen och en gemensam agenda för ledare. Det behövdes synliga ledare, 
välinformerade medarbetare som vet hur de bidrar till framgång, en gemensam verklighetsbild 
byggd på behov av affärsmässighet och hållbarhet, kulturella ringar på vattnet (ambassadörer), 
dialog och fakta som är grunden till en stark företagskultur, mätning och uppföljning. 
 
5. Vem håller i den fortsatta kommunikationen gentemot medarbetarna under hela  
    förändringsarbetet och hur sker kommunikationen? 
 
Svar: Det finns en webb-tv med så kallad tolvminuters information, varje månad för de 
medarbetare som inte kan närvara vid samma information på huvudkontoret. Det är den 
verkställande direktören (VD) som informerar och det förekommer även reportage från 
verkligheten, till exempel en dialog mellan VD och ekonomichefen kan visas. Det finns ett 
intranät som uppdateras kontinuerligt och där redovisas också olika interna mätningar som 
sker regelbundet i företaget. Brev från VD skickas ut varje månad till alla medarbetare och det 
finns en intern medarbetartidning som heter ”Inside” som också skickas hem till alla i hela 
SAS koncernen. Utöver detta så sker kommunikation från cheferna ute i verksamheten inom 
respektive arbetsteam. 
 
Medarbetarnas förhållningssätt för förändringar 
 
1. Har ni mött motstånd till förändringarna från medarbetare eller har de stött och accepterat  
    förändringarna? 
 
Svar: Företagsledningen är medvetna om att de som arbetar i skift i kabin kan vara svårare att 
nå genom att de ofta inte kan delta vid den månatliga informationen och de är också de som är 
mindre positiva till förändringsarbetet. Det är de som deltagit i företagets marknadsråd 
generellt varit mer positiva till förändringarna. 
 
2. Finns det någon skillnad på olika yrkesgruppers förhållningssätt till förändringar? 
 
Svar: Alla medarbetare inom Scandinavian Airlines Sverige har genomgått 
utbildningen, ”SAS Sverige Certifikatet” som vid flera tillfällen bestått av sju till åtta grupper 
med 30-tal personer i varje från hela Sverige och olika avdelningar inom företaget. 
Utbildningen fokuserade på kompetens och olika förhållningssätt. Det behövdes nya insikter 
och förändring av inställningar – deras attityd till förändring i sig, till dem själva och 
gentemot varandra. Medarbetarna behöver veta vilka de varit, vilka de är och vilka de kan 
vara imorgon. Vidare behöver de förstå sina kunder och resenärer, deras behov och önskemål 
samt vad som händer i omvärlden. 
 
3. Är medarbetarna vana med förändringar i organisationen? 
 
Svar: Det har förekommit en del förändringar inom organisationen så det är ingenting som är 
nytt för medarbetarna. Sedan reagerar olika personer på olika sätt när en förändring 
offentliggörs och vissa hanterar det bättre än andra. 
 
4. Hur kan medarbetarnas engagemang och motivation förbättras? 
 
Svar: Det är det som framkommit här om vår kulturella turnaround som visar vad vi gör för 
att involvera medarbetarna och öka deras motivation. Sedan Scandinavian Airlines Sverige 
blev ett eget bolag år 2004 har ledningen arbetat aktivt med attityder och engagemang bland 



                                                                                                                                                                                                                                         

 

medarbetarna. De fokuserar på att skapa motiverade medarbetare, alltså att föra företaget från 
internfokuserad kultur till kunddriven affärskultur. Det krävs att företagets strategi är tydlig 
för alla, att kompetensutvecklingen anpassas individuellt och att förtroendet mellan olika 
delar i organisationen är stark. 
 
Medarbetarnas förutsättningar för förändringar 
 
1. Kan du berätta om ert företags organisationskultur? 
 
Svar: Vi har haft en internfokuserad kultur och organisationsförändringen går ut på att skapa 
en kunddriven kultur. Det är alltså en kulturell turnaround som representerar det pågående 
förändringsarbetet i Scandinavian Airlines Sverige. Företaget är mycket medvetet om att en 
sådan kulturell förändring kan kräva aktivt och synligt ledarskap och det är en av 
anledningarna till att man har utbildat ambassadörerna. 
 
2. Hur förmedlar organisationen sina värderingar och normer till medarbetarna?  
 
Svar: Det är genom kommunikationsarbetet internt inom företaget som Scandinavian Airlines 
Sverige arbetar mycket med för att skapa samsyn i organisationen och en gemensam agenda 
för ledarna.  
 
3. Har förändringsarbetet inom organisationen skett på ett förtroendefullt sätt gentemot  
    medarbetarna?  
 
Svar: Ja det tycker jag att det har gjort utefter de förutsättningar och information som vi haft. 
 
4. Hur hanterar ni inom företaget samarbete mellan olika avdelningar där olika subkulturer  
    kan förekomma? 
 
Svar: Det är flera saker som gjorts för att skapa en bättre förståelse mellan olika delar av 
organisationen. En var ett SAS Sverige Forum som kallades för ”berättarverkstad” som var en 
övning med 500 personer i Globens annex med mål att berätta hur SAS är när de är som bäst 
med utgångspunkt från vardagen. Historierna skulle sedan illustreras visuellt med olika typer 
av byggmaterial som de fick till sitt förfogande. Medarbetare från olika avdelningar 
placerades tillsammans för att överbrygga olika subkulturer och gemensamt arbeta fram det 
bästa visuella resultatet som belönades med ett pris. Det blev en övning som skapade både 
förståelse för andras arbete och teamkänsla och var mycket uppskattat bland medarbetarna.  
 
Marknadsrådet som består av cirka 40 personer och ska vara ett miniatyr av SAS Sverige med 
medarbetare från olika avdelningar är ett annat sätt att försöka skapa en bättre förståelse för 
andras arbeten och avdelningar. 
 
Inom SAS certifikatet så är både workshopen och ”walk a mile in my shoes” två aktiviteter 
som bygger på att samverkan ska ske mellan olika avdelningar där olika subkulturer kan 
förekomma för att öka förståelse för varandras arbeten.  
 
 



                                                                                                                                                                                                                                         

 

Bilaga 2 – Sammanfattning av intervju med Maud Lycknert, purser coach på 
Scandinavian Airlines Sverige 8.4.2008 och 30.4.2008 
 
Förändringsarbetet 
 
1. Kan du berätta om de organisationsförändringar som betytt mest för organisationen under   
    den senare tid?  
 
Svar: Den förändring vi genomgår just nu som började med en ekonomisk turnaround som 
sedan ytterligare har förstärkts med två nya sparpaket (det senaste offentliggjordes 29.4.2008). 
Det är Strategi 2011 som vi kallar för ”Framtidsresan” där även ”SAS Sverige Certifikatet” 
ingår.  
 
2. Vilka yrkesgrupper tror du är mest intressant för oss att intervjua i en  

medarbetarundersökning? I vilken yrkesgrupp tror du finner vi de största respektive de    
minsta skillnaderna i förhållningssätt till förändringar?  

 
Svar: Med tanke på den omfattande förändringsprocess som pågår som även kommer att 
innebära att många kommer att sägas upp så är det inte rimligt att genomföra en 
medarbetarundersökning. Däremot skulle en undersökning kunna ske mot de teamledare som 
var och en ansvarar för ca 300 medarbetare i kabinen. Det är totalt fyra teamledare i 
organisationen.  
 
3. Hur går organisationens egen årliga medarbetarundersökning till?  
 
Svar: Undersökningen kallas PULS och står för personalundersökning om livet i SAS. Den 
behandlar frågor om attityd, feedback och ledarskap. Den sker en gång per år. Det är ett 30-tal 
frågor som besvaras via vårt intranät. När den är genomförd så har vi en utställning internt 
under två veckor så att medarbetarna kan komma och diskutera resultaten och ställa frågor. 
 
4. Har förändringsarbetet inom organisationen skett på ett förtroendefullt sätt gentemot  
    medarbetarna? 
 
Svar: Ja, det tycker jag att man kan säga. Det är alltid svårt att genomföra en förändring och 
under verkställandets gång så sker ibland också ytterligare förändringar och sparkrav som inte 
kan förutspås från början, liksom det senaste sparkravet som innebär att ytterligare 1000 
personer inom koncernen kommer att få sluta. I dagsläget är det inte klart inom vilka av SAS 
bolag som nedskärningarna kommer att ske, men det som är klart är att det kommer fördelas 
så att 1/3 är piloter, 1/3 är kabinanställda och 1/3 är markpersonal får gå. 
 
5. Vem håller i själva genomförandet av förändringsarbetet (liten ledningsgrupp eller är det  
     brett förankrat)?  
 
Svar: Initialt beslutades genomförandet av förändringen inom ledningsgruppen för 
Scandinavian Airlines Sverige. Därefter utbildades 40 underchefer om vad förändringsarbetet 
och framtidsresan innebär och dessa personer är sedan ambassadörer för förändringsarbetet.  
 
6. Hur har marknaden reagerat på er Strategi 2011 som pågår nu?  
 
Svar: Marknaden har varit positiv till att en förändring sker eftersom företaget idag har  



                                                                                                                                                                                                                                         

 

stora förluster. 
 
Kommunikationen 
 
1. Kan du berätta om hur informationen till medarbetarna utfördes (tidpunkt, på vilket sätt  
   den kommunicerades (muntligt, skriftligt, individuellt, grupp och var fullständig)? 
 
Svar: I början av oktober fick alla anställda inom Scandinavian Airlines Sverige en 
skrift, ”Framtidsresan” och en CD. Tillsammans med materialet fanns ett brev som beskrev 
förändringen samt ”SAS Sverige Certifikatet” och dess delar. Därefter sker information 
kontinuerligt via mejl, webb-tv, tolvminuters information i Sverige huset från VD varje 
månad. Ambassadörerna informerar på möten i sina organisationer. 
 
2. Fick medarbetarna information om konsekvenser av förändringar både för sin egen del och  
    för organisationens del?  
 
Svar: Det som gick att informera. Allt var inte känt och förändringar sker under resans gång. 
Företaget har också försökt finna så bra alternativ för medarbetarna som möjligt för att 
minska antalet anställda som företaget måste säga upp. Såsom karriärväxlingsmöjligheter och 
avgångsvederlag. Karriärväxling sker i samarbete med Adecco med lön och under 
utbildningen erbjuds personer under 55 år för att hitta deras styrkor och därigenom finna ett 
nytt arbete. Olika alternativ av avgångsvederlag erbjuds till personer över 60 år och även ett 
program finns för personer mellan 55 och 60 år. 
 
3. Har medarbetarna fått feedback på förändringsprocessen, om ja hur sker det?   
 
Svar: Nej, det har ännu inte skett så mycket. Däremot kommer alla medarbetare att få ge 
synpunkter på hur de upplevt ”SAS Sverige Certifikatet” och därefter kommer de delges detta. 
Så en viss feedback sker där.   
 
4. Vilka brister fanns i ledningens kommunikation till medarbetarna initialt?  
 
Svar: Genom att vara mer synliga i organisationen hade gjort att de kunnat föra en bättre  
dialog med  medarbetarna. 
 
5. Vem håller i den fortsatta kommunikationen gentemot medarbetarna under hela  
    förändringsarbetet och hur sker kommunikationen?  
 
Svar: Deras närmaste chef och via månadsinformation i mejl, intranät och webb-tv.  
 
Medarbetarnas förhållningssätt för förändringar 
1. Har ni mött motstånd till förändringarna från medarbetare eller har de stött och accepterat  
    förändringarna?  
 
Svar: Det har varit blandade reaktioner, men de förstår att det måste ske. 
 
2. Finns det någon skillnad på olika yrkesgruppers förhållningssätt till förändringar?  
 
Svar: Generellt sätt kan vi se att de som varit delaktiga i marknadsråden eller de som ofta 
vistas på Arlanda i Sverigehuset och kan ta del av tolvminuters information från VD varje 



                                                                                                                                                                                                                                         

 

månad är mer positivt inställda. De som arbetar ute i landet och får information mestadels via 
mejl och via webb-tv är inte lika positiva till förändringen. 
 
3. Är medarbetarna vana med förändringar i organisationen?  
 
Svar: Ja, de har blivit det under de senaste åren. 
 
4. Hur kan medarbetarnas engagemang och motivation förbättras?  
 
Svar: Det kan ökas genom större delaktighet. ”SAS Sverige Certifikatets” olika delmoment är 
ett sätt att försöka få medarbetarna mer delaktiga. 
 
Medarbetarnas förutsättningar för förändringar 
 
1. Kan du berätta om ert företags organisationskultur? 
 
Svar: Kulturen har varit internfokuserad. Vi ser ett behov av att ändra den till att bli mer 
kundfokuserad kultur, vilket är en ganska stor förändring och utmaning att bemästra i en 
organisation där många medarbetare arbetat mycket länge i organisationen och satt sin prägel 
på den.  
 
2. Hur förmedlar organisationen sina värderingar och normer till medarbetarna? 
 
Svar: Via framtidsresan och ”SAS Sverige Certifikatets” försöker man se till att alla ska ha 
kunskap om dem och känna delaktighet. Via mejl, månadsinformation, webb-tv med 
tolvminuters information samt via avdelningsmöten. 
 
3. Har förändringsarbetet inom organisationen skett på ett förtroendefullt sätt gentemot  
    medarbetarna?   
 
Svar: Ja så bra som det går att göra.  
 
4. Hur hanterar ni inom företaget samarbete mellan olika avdelningar där olika subkulturer  
    kan förekomma?  
 
Svar: ”Walk a mile in my shoes” är tänkt som ett steg att stärka förståelse och samarbete 
mellan olika avdelningar och minska de konsekvenser som subkulturerna skapar. Även 
marknadsrådet där ett 40-tal personer deltar från olika delar av organisationen är tänkt som ett 
led att öka samarbetet och förståelse 
 
 

Bilaga 3 – Enkätsvar teamledare Birgitta Angaard. Mejlkorrespondens 
2.5.2008-15.5.2008. 
 
Vi är tre personer som skriver en kandidatuppsats inom organisation vid Mälarhögskolan. Vi 
har valt att skriva om SAS Sverige och den pågående förändringsprocess som går under 
namnet Framtidsresan. I samband med detta vill vi få en uppfattning om hur den fungerar ur 
ett medarbetarperspektiv. Följande frågor behandlar förändringsarbetet, kommunikation, 



                                                                                                                                                                                                                                         

 

medarbetarnas förhållningssätt och medarbetarnas förutsättningar. Vi vill att Du försöker 
besvara frågorna som du upplever att de generellt uppfattas av ditt team.  
 
  

1.  Hur upplever du att företagets mål och vision har förmedlats från ledningen till     
     medarbetarna.? 
 

     Jag upplever att ledningen har förmedlat det på ett bra sätt. 
 
2.  Jag upplever att mitt team fått fullständig information om förändringsstrategin      
     framtidsresan som vi nu arbetar utifrån både ur eget och ur företagets perspektiv. 

 

     Stämmer inte alls   Stämmer dåligt  Stämmer delvis   Stämmer bra X  Stämmerhelt 
 
3.  Hur får du och ditt team information om hur förändringsarbetet fortskrider och vilka  

  resultat som ni uppnår?  
  

  Via e-postmeddelanden, möten, webb- tv, utställningar och övriga informationskanaler. 
 

4.  Hur arbetar ledningen inom Scandinavian Airlines Sverige med att se till att engagemang     
     och motivation upprätthålls bland medarbetarna under den pågående framtidsresan?  
 

 Workshop, ”SAS Sverige Certifikatet” för alla medarbetare, olika webbprogram marknads- 
  råd i april/maj, löpande info på intranätet Portalen, uppföljning på certifikatdagarna   
  planeras efter sommaren. Det tas upp i utvecklingssamtal med purser coachen  och i 
  medarbetarsamtal med medarbetarna, det tas upp och hänvisas till i våra olika utbildnings-  
  aktiviteter samt i övriga medarbetarforum, såsom till exempel ex dialoggruppen. 

     

 
5.  Upplever du att genomförandet av förändringsarbetet är brett förankrat bland medarbetarna?  
      Ja     Nej X   Vet ej  
 
6.  Uppskatta med hjälp av ett kryss i vilken grad du upplever att du och ditt team har kunnat   
     påverka förändringarna beträffande er arbetsplats? 
 
     Obefintligt inflytande                                                                          Obegränsat  inflytande                         
         _____________________________________________________________X___________________________________________________________________________________ 

     
7.  Kan du berätta om hur informationen gällande det pågående förändringsarbetet  
     kommunicerades till medarbetarna i ditt team (tidpunkt, på vilket sätt den kommunicerades  
     muntligt, skriftligt, individuellt, grupp och om den var fullständig)?  
 

     Uppstarten var kick off på Hovet augusti år 2006, med en berättarverkstad för hela   
     organisationen. Därefter skickades från företaget häftet ”Framtidsresan” och en CD, våren  
     2007. Den har kommunicerats i olika faser via VD, mejl, VP mejl och managers veckomejl.  
     Det har gått ut separat information angående WEB delen och SAS Certifikatet samt  
     information på portalen (intranätet).  
8.  Jag upplever att väsentlig information om vad som kommer att ske på min arbetsplats  
     saknas.  

     Stämmer inte alls  Stämmer dåligt X   Stämmer delvis  Stämmer bra  Stämmer helt 
 
9.  Får medarbetarna i ditt team feedback på sitt arbete i förändringsprocessen? Ja     Nej X     
     Vet ej   Om ja, vänligen specificera hur det sker_________________________________ 
  



                                                                                                                                                                                                                                         

 

    _________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 
 
10. Vilka brister upplever du fanns i ledningens kommunikation till medarbetarna initialt? 
       

      Small talk i vardagen. 
 
11. Vem håller i den fortsatta kommunikationen gentemot dig och dina medarbetare under  
      hela förändringsarbetet och hur sker kommunikationen? 
       

      Min närmsta chef Lou Ann Wejke och kommunikationen sker på olika sätt såsom mejl,  
      möten mm. 
 
12. Uppskatta med hjälp av ett kryss på linjen hur Du upplever att kommunikationen   
      beträffande organisationsförändringen fungerar.      
 

 Mycket Dåligt                                                                                                      Mycket Bra                   

  ______________________________________________________________X________________________________________________________________________________ 

 
 
13. Hur upplever du att förhållningssättet bland medarbetarna i ditt team varit till  
      förändringen?  
       

      De allra flesta har stött och accepterat förändringen. De är medvetna om nödvändigheten  
      för den. 
 

 
14. Jag känner att förändringsarbetet skötts på ett rättvist och förtroendefullt sätt för mitt team. 
 

      Stämmer inte alls  Stämmer dåligt  Stämmer delvisX   Stämmer bra  Stämmer helt 
 

 
15. Jag upplever att medarbetarna i mitt team generellt känner sig delaktiga och engagerade i  
      förändringsarbetet. 
 

     Stämmer inte alls  Stämmer dåligtX   Stämmer delvis   Stämmer bra  Stämmer helt 
 
16. Hur tror du ditt teams engagemang och motivation kan förbättras?  

       

      Det är för stor grupp. Måste brytas ner i mindre enheter för att kunna föra dialog och  
      uppföljning på ett personligt plan. Idag är anonymiteten fortfarande för stor. Det går  
      att ”gömma” sig. 
 
17.  Jag upplever att mitt team generellt känner sig osäkra på vilka konsekvenser  
       förändringarna kan medföra för dem. 
 

       Stämmer inte alls  Stämmer dåligt Stämmer delvisX  Stämmer braX   Stämmer helt 
 
 
18. Uppskatta med hjälp av ett kryss på linjen i vilken grad Du känner att ditt team är  
      engagerat och sluter upp bakom förändringsarbetet. 
 

      Helt  engagerade                                                              Totalt oengagerade                              
      ______________________________________________________________X_____________________________________________________________________________ 
 

 
19. Hur förmedlar organisationen sina värderingar och normer till medarbetarna i ditt team?  



                                                                                                                                                                                                                                         

 

       

      Via medarbetardagar, AP dagar, utvecklingssamtal, mejl, intranät och genom  
     ”Framtidsresan” som är vårt styrdokument. 
 
20. Hur tror du att ditt teams arbetsplats kommer förändras när förändringsarbetet är klart. 
 

      Jag tror det kommer att bli bättre, men det kommer att ta tid innan det satt sig. 
 
21. Jag upplever att nackdelarna med förändringsarbetet överväger fördelarna för mitt team.          
       

      Stämmer inte alls  Stämmer dåligt X  Stämmer delvis  Stämmer bra  Stämmer helt 
 
22. Upplever du att det förekommer olika subkulturer i er organisation? Ja X  Nej   Vet ej  
      Om ja, vänligen specificera hur det ser ut och vilka problem det kan medföra______ 
 

      Då vi är ett stort kollektiv finns vissa starka opinionsbildare och det kan skapa problem  
      och konflikter.      
 

 
23. Hur upplever du att ditt team ställer sig till företagets mål och de värderingar som styr  
       förändringsarbetet  (framtidsresan)? 
 

       Jag upplever att de delvis delar företagets mål och värderingar även om de har svårt att  
       helt hålla med dem utan närmast ser till sin egen situation. 
  
24.  Uppskatta med hjälp av ett kryss på linjen hur positivt respektive negativt inställd Du    
       upplever att ditt team är  till de pågående förändringarna i organisationen. 
 

              Helt negativ                                                                                           Helt positiv                                        
                                       

               __________________________________________________X______________________________________________________________________________________   

 
25. Vad upplever Du varit mest positivt resp. negativt med pågående förändring i  
      organisationen?  
       

      Det är en stor osäkerhet och oro bland medarbetarna idag eftersom stora besparings-  
      åtgärder ska ske med uppsägning av personal. Det kan vara svårt att fokusera på bästa  
      sätt och se möjligheterna. Deras arbetsvillkor har även förändrats med mer tjänstgöring 
      och mindre fritid. 
 
 

Bilaga 4 – Enkätsvar teamledare Titti Ringström. Mejlkorrespondens 
2.5.2008-15.5.2008. 
 
  

1.  Hur upplever du att företagets mål och vision har förmedlats från ledningen till     
     medarbetarna.? 
 

     Mycket och ofta, via mejl, utvecklingsaktiviteter, utvecklingssamtal, utställningar på basen,   
     dialogmöten på basen. 
 
2.  Jag upplever att mitt team fått fullständig information om förändringsstrategin      
     framtidsresan som vi nu arbetar utifrån både ur eget och ur företagets perspektiv. 

 

     Stämmer inte alls   Stämmer dåligt Stämmer delvis   Stämmer bra X  Stämmer helt 
 



                                                                                                                                                                                                                                         

 

3.  Hur får du och ditt team information om hur förändringsarbetet fortskrider och vilka  
  resultat som ni uppnår?  
  

  Jag får information via 40-gruppsmöten och min ledningsgrupp alltså information som jag   
  vidareförmedlar i de tillgängliga kanaler som jag har till mitt förfogande. 
 

4.  Hur arbetar ledningen inom Scandinavian Airlines Sverige med att se till att engagemang     
     och motivation upprätthålls bland medarbetarna under den pågående framtidsresan?  
 

 Mejl med information, portalen, frukostmöten och dialogmöten på basen. 
     

 
5.  Upplever du att genomförandet av förändringsarbetet är brett förankrat bland medarbetarna?  
      Ja     Nej X   Vet ej  
 
6.  Uppskatta med hjälp av ett kryss i vilken grad du upplever att du och ditt team har kunnat   
     påverka förändringarna beträffande er arbetsplats? 
 
     Obefintligt inflytande                                                                          Obegränsat  inflytande                         
         ______________________________________________________________________________________ X ________________________________________________________ 

     
7.  Kan du berätta om hur informationen gällande det pågående förändringsarbetet  
     kommunicerades till medarbetarna i ditt team (tidpunkt, på vilket sätt den kommunicerades  
     muntligt, skriftligt, individuellt, grupp och om den var fullständig)?  
 

     Muntligt och i e-postmeddelanden  
 
8.  Jag upplever att väsentlig information om vad som kommer att ske på min arbetsplats  
     saknas.  

     Stämmer inte alls X   Stämmer dåligt  Stämmer delvis  Stämmer bra  Stämmer helt 
 
9.  Får medarbetarna i ditt team feedback på sitt arbete i förändringsprocessen? Ja     Nej X     
     Vet ej   Om ja, vänligen specificera hur det sker_________________________________ 
     
10. Vilka brister upplever du fanns i ledningens kommunikation till medarbetarna initialt? 
       

      Det är otroligt svårt att föra en dialog med 1200 medarbetare som man inte kan samla vid   
      ett  tillfälle. Information sker primärt via mejl och i de schemalagda möten som sker en till  
      två gånger per år. Därav anser jag att vi informerar medarbetarna så gott vi kan i spontana  
     och  schemalagda möten men framför allt per mejl men i den formen sker knappast någon 
     dialog. 
 
11. Vem håller i den fortsatta kommunikationen gentemot dig och dina medarbetare under  
      hela förändringsarbetet och hur sker kommunikationen? 
       

      40-gruppsmötena och via min ledare. 
 
12. Uppskatta med hjälp av ett kryss på linjen hur Du upplever att kommunikationen   
      beträffande organisationsförändringen fungerar.      
 

 Mycket Dåligt                                                                                                      Mycket Bra                   

  _____________________________________________________________________________________________________________ X ________________________________ 

 
13. Hur upplever du att förhållningssättet bland medarbetarna i ditt team varit till  



                                                                                                                                                                                                                                         

 

      förändringen?  
       

      Skiftande 
 
14. Jag känner att förändringsarbetet skötts på ett rättvist och förtroendefullt sätt för mitt team. 
 

      Stämmer inte alls  Stämmer dåligt  Stämmer delvis   Stämmer bra  Stämmer heltX 
 

 
15. Jag upplever att medarbetarna i mitt team generellt känner sig delaktiga och engagerade i  
      förändringsarbetet. 
 

      Stämmer inte alls   Stämmer dåligt Stämmer delvisX   Stämmer bra  Stämmer helt 
 
16. Hur tror du ditt teams engagemang och motivation kan förbättras?  

       

      Genom ökad delaktighet och dialog. 
 
17.  Jag upplever att mitt team generellt känner sig osäkra på vilka konsekvenser  
       förändringarna kan medföra för dem. 
 

       Stämmer inte alls Stämmer dåligt X  Stämmer delvis  Stämmer bra  Stämmer helt 
 
18. Uppskatta med hjälp av ett kryss på linjen i vilken grad Du känner att ditt team är  
      engagerat och sluter upp bakom förändringsarbetet. 
 

      Helt  engagerade                                                                  Totalt oengagerade                                

      _________________________________________________________________________________X____________________________________________________________ 
  

 
19. Hur förmedlar organisationen sina värderingar och normer till medarbetarna i ditt team?  
       

      Mejl, möten, dialogmöten och utskick hem till medarbetarna. 
 
20. Hur tror du att ditt teams arbetsplats kommer förändras när förändringsarbetet är klart. 
 

      Det är en alltför omfattande fråga som kräver en uppsats i sig som svar. 
 
 
21. Jag upplever att nackdelarna med förändringsarbetet överväger fördelarna för mitt team.          
       

      Stämmer inte alls  Stämmer dåligt   Stämmer delvis  Stämmer bra  Stämmer heltX 
 
22. Upplever du att det förekommer olika subkulturer i er organisation? Ja X  Nej   Vet ej  
      Om ja, vänligen specificera hur det ser ut och vilka problem det kan medföra______ 
 

      Alltför omfattande fråga.      
 
23. Hur upplever du att ditt team ställer sig till företagets mål och de värderingar som styr  
       förändringsarbetet  (framtidsresan)? 
 

       Alltifrån engagemang till frågande och likgiltighet. 
  
24.  Uppskatta med hjälp av ett kryss på linjen hur positivt respektive negativt inställd Du    
       upplever att ditt team är  till de pågående förändringarna i organisationen. 
 

              Helt negativ                                                                                           Helt positiv                                        
                                       

               __________________________________________________X______________________________________________________________________________________ 



                                                                                                                                                                                                                                         

 

  
25. Vad upplever Du varit mest positivt resp. negativt med pågående förändring i  
      organisationen?  
 

      Alltför omfattande fråga  
 
 

Bilaga 5 – Enkätsvar teamledare Christina Landby. Mejlkorrespondens 
2.5.2008-21.5.2008. 
 
  

1.  Hur upplever du att företagets mål och vision har förmedlats från ledningen till     
     medarbetarna.? 
 

     Genom e-learning programmet, skriften ”Framtidsresan”, workshopen, via mejl, web-tv    
     och annan kommunikation. 
 
2.  Jag upplever att mitt team fått fullständig information om förändringsstrategin      
     framtidsresan som vi nu arbetar utifrån både ur eget och ur företagets perspektiv. 

 

     Stämmer inte alls  Stämmer dåligt  Stämmer delvis   Stämmer bra X  Stämmer helt 
 
3.  Hur får du och ditt team information om hur förändringsarbetet fortskrider och vilka  

  resultat som ni uppnår?  
  

   Via mejl, portalen, webb- tv och möten mm. 
 

4.  Hur arbetar ledningen inom Scandinavian Airlines Sverige med att se till att engagemang     
     och motivation upprätthålls bland medarbetarna under den pågående framtidsresan?  
 

 Ledningen arbetar via sina ledare. För dessa är förutsättningarna varierande  beroende  på   
 storleken på gruppen 
   

5.  Upplever du att genomförandet av förändringsarbetet är brett förankrat bland medarbetarna?  
      Ja X     Nej   Vet ej  
 

      Ja, i teorin men inte helt i praktiken 
 
6.  Uppskatta med hjälp av ett kryss i vilken grad du upplever att du och ditt team har kunnat   
     påverka förändringarna beträffande er arbetsplats? 
 
     Obefintligt inflytande                                                                          Obegränsat  inflytande                         
            _________________________________________________________________________________________X_____________________________________________________ 

     
7.  Kan du berätta om hur informationen gällande det pågående förändringsarbetet  
     kommunicerades till medarbetarna i ditt team (tidpunkt, på vilket sätt den kommunicerades  
     muntligt, skriftligt, individuellt, grupp och om den var fullständig)?  
 

     Skriftligt via mejl och Portalen. Muntligt via webb-tv och individuella möten.  
 
8.  Jag upplever att väsentlig information om vad som kommer att ske på min arbetsplats  
     saknas.  

     Stämmer inte alls X  Stämmer dåligt  Stämmer delvis  Stämmer bra  Stämmer helt 
 



                                                                                                                                                                                                                                         

 

9.  Får medarbetarna i ditt team feedback på sitt arbete i förändringsprocessen? Ja X    Nej      
     Vet ej   Om ja, vänligen specificera hur det sker_________________________________ 
      
10. Vilka brister upplever du fanns i ledningens kommunikation till medarbetarna initialt? 
       

      Jag har inte upplevt några fel. 
 
11. Vem håller i den fortsatta kommunikationen gentemot dig och dina medarbetare under  
      hela förändringsarbetet och hur sker kommunikationen? 
       

      Min närmaste ledare, informationsavdelningen och genom Anders Ehrling via  
      ledargruppens möten. 
 
12. Uppskatta med hjälp av ett kryss på linjen hur Du upplever att kommunikationen   
      beträffande organisationsförändringen fungerar.      
 

 Mycket Dåligt                                                                                                      Mycket Bra                   

  _________________________________________________________________________________________________X_____________________________________________ 

 
13. Hur upplever du att förhållningssättet bland medarbetarna i ditt team varit till  
      förändringen?  
       

      Det har varierat mycket från mkt positivt till negativt. 
 
14. Jag känner att förändringsarbetet skötts på ett rättvist och förtroendefullt sätt för mitt team. 
 

      Stämmer inte alls  Stämmer dåligt  Stämmer delvisX   Stämmer bra  Stämmer helt 
 

 
15. Jag upplever att medarbetarna i mitt team generellt känner sig delaktiga och engagerade i  
      förändringsarbetet. 
 

     Stämmer inte alls  Stämmer dåligt  Stämmer delvis X   Stämmer bra  Stämmer helt 
 
16. Hur tror du ditt teams engagemang och motivation kan förbättras?  

       

      Mycket svårt att säga. Vår utmaning inom informationsfältet handlar generellt om att vi  
      Har stora team som har rörliga jobb.  
 
17.  Jag upplever att mitt team generellt känner sig osäkra på vilka konsekvenser  
       förändringarna kan medföra för dem. 
 

       Stämmer inte alls Stämmer dåligt  Stämmer delvisX  Stämmer bra   Stämmer helt 
 
18. Uppskatta med hjälp av ett kryss på linjen i vilken grad Du känner att ditt team är  
      engagerat och sluter upp bakom förändringsarbetet. 
 

      Helt  engagerade                                                                Totalt oengagerade                           
      _______________________________________________________X____________________________________________________________________________________ 
 

 
19. Hur förmedlar organisationen sina värderingar och normer till medarbetarna i ditt team?  
       

      Genom alla de sätt vi kommunicerar med dem. 
 
20. Hur tror du att ditt teams arbetsplats kommer förändras när förändringsarbetet är klart. 
 

      Förhoppningsvis mer positivt och framåtriktat. 



                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
21. Jag upplever att nackdelarna med förändringsarbetet överväger fördelarna för mitt team.          
       

      Stämmer inte alls X  Stämmer dåligt  Stämmer delvis  Stämmer bra  Stämmer helt 
 
22. Upplever du att det förekommer olika subkulturer i er organisation? Ja X  Nej   Vet ej  
      Om ja, vänligen specificera hur det ser ut och vilka problem det kan medföra______ 
 

      Det är en för komplex fråga för att jag ska kunna gå in på den här.      
 

 
23. Hur upplever du att ditt team ställer sig till företagets mål och de värderingar som styr  
       förändringsarbetet  (framtidsresan)? 
 

       Det har varierat mycket från mycket positivt till negativt. 
  
24.  Uppskatta med hjälp av ett kryss på linjen hur positivt respektive negativt inställd Du    
       upplever att ditt team är  till de pågående förändringarna i organisationen. 
 

              Helt negativ                                                                                              Helt positiv                                  
                                       

               ____________________________________________________________________________________________X_________________________________________________ 

  
25. Vad upplever Du varit mest positivt resp. negativt med pågående förändring i  
      organisationen?  
 


