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Förord
Den här studien är ett resultat av vårt examensarbete som vi gjorde på Hyreslandslaget. Arbetet är
det sista vi gör vid våra studier i företagsekonomi vid Södertörns högskola, höstterminen 2019.
Vi vill tacka alla på Hyreslandslaget som har tagit sig tid till att hjälpa oss i arbetet med denna
uppsats. Möjligheten att vi fick vara hos er och göra detta examensarbete har inneburit viktiga
lärdomar samt förståelse till en djupare kunskap inom ämnet.
Vi vill således också tacka våra opponenter som genom konstruktiv kritik lett oss i rätt riktning.
Slutligen vill vi tacka vår handledare Kjell Ljungbo, genom att vara ett bra bollplank har resultatet
för detta arbete kunnat nås.

Vi som tackar är:
Amanda Jansson

2020-02-26

Mikael Hassel

Sammanfattning
Intresset för storytelling har vuxit under tvåtusentalet samtidigt som samhället har utvecklats i en
riktning där myter, ritualer och berättelser ses som värdefulla. Myterna och berättelserna fungerar
som riktlinjer i samhället och i organisationer och utgör mening åt organisationer och dess identitet.
Det är viktigt att använda sig av historierna vid organisatoriska förändringar, eftersom de är en så
central del av organisationens identitet. Ett generationsskifte är ett normalt stadium i ett företags
utveckling och överlevnad, dock förknippas ett VD-byte ofta med organisatoriska förändringar,
vilka kan leda till att drivkraften i organisationen bryts. Det är viktigt att den yngre generationen
har förståelse för organisationskulturen vid ett generationsskifte, annars kan medarbetarna sätta sig
emot ledningens framtida organisationsförändringar då de kan ses som ett hot mot kulturen.
Bristande kommunikation är en vanlig anledning till att förändringar misslyckas, det är således ett
viktigt verktyg för ledningen och cheferna i en organisation. Storytelling är ett användbart
kommunikationsverktyg som kan stärka kulturen i en organisation. Således finner studien intresse
i att, utifrån ett ledningsperspektiv, undersöka hur kommunikationsverktyget storytelling kan bistå
arbetet med förändringar i samband med ett generationsskifte i en organisation med stark
organisationskultur. För att undersöka det har en kvalitativ fallstudie gjorts, där en kombination av
ett målstyrt urval och ett snöbollsurval har använts. Empirin är insamlad på Hyreslandslaget genom
semistrukturerade intervjuer. Den teoretiska referensramen innehåller storytelling och de faktorer
som är kopplade till organisationsförändring ur ett ledningsperspektiv; kommunikation,
organisationskultur och ledarskap. Resultatet visar att ledningen, genom att använda storytelling,
kan skapa legitimitet för organisationsförändringar bland sina medarbetare. Verktyget kan även
hjälpa till att sprida information och skapa trygghet för både medarbetarna och den nya ledningen
vid ett generationsskifte. Dock behöver verktyget användas på ett planerat och strukturerat sätt för
att vara som mest effektivt.
Nyckelord: storytelling, kommunikation, organisationsförändring, organisationskultur och
generationsskifte.

Abstract
Interest in storytelling has grown over the 20th century while society has evolved in a direction
where myths, rituals and stories are seen as valuable. The myths and stories serve as guidelines in
society and organizations and make sense to organizations and its identity. It is important to make
use of the stories of organizational changes, because they are such a central part of the
organization's identity. A generational shift is a normal stage in a company's development and
survival; however, a change of CEO is often associated with organizational changes, which can
lead to the momentum of the organization being broken. It is important that the younger generation
understands organizational culture in the event of a generational change, otherwise employees can
oppose management's future organizational changes as they can be seen as a threat to culture. Lack
of communication is a common reason why change fails; it is thus an important tool for
management and managers in an organization. Storytelling is a useful communication tool that can
strengthen the culture of an organization. Thus, the study finds interest in examining, from a
management perspective, how the communication tool storytelling can assist work on changes in
the context of a generational change in an organization with strong organizational culture. To
investigate this, a qualitative case study has been carried out, where a combination of a goal-driven
selection and a snowball selection has been used. Empirin is collected at Hyreslandslaget through
semi-structured interviews. The theoretical frame of reference contains storytelling and the factors
linked to organizational change from a management perspective; communication, organizational
culture and leadership. The results show that management, using storytelling, can create legitimacy
for organizational changes among its employees. The tool can also help spread information and
create security for both employees and the new management in the event of a generational change.
However, the tool needs to be used in a planned and structured way to be most efficient.
Keywords: storytelling, organizational change, organizational culture, generational change and
communication.
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1. Inledning
Inledningen börjar med en bakgrundsbeskrivning till studiens ämnesområde för att sedan mynna
ut i en problemformulering och de gap som identifierats, slutligen presenteras studiens syfte,
frågeställning och avgränsning.

1.1 Bakgrund
Att berätta historier har setts som att beskriva perioder ur historien, då de beskriver människans
ursprung och förflutna (Mossberg & Nissen Johansen 2006). Många inflytelserika ledare har
påståtts vara bra storytellers (Ciulla, 2005), och utan berättelser hade människan haft det svårt att
orientera sig. Människan har alltid haft berättelser runt om sig, genom berättelser och konsten att
berätta har människan lyckats skapa en identitet och sin egen verklighet (Denning, 2006). Att kunna
kommunicera genom berättelser har spelat en oerhört viktig roll som under alla tider, så det är inget
nytt fenomen som under de senare åren har kommit att väcka allt med intresse, menar SalzerMörling och Strannegård (2004).
Storytelling är ett begrepp som har funnits inom flera forskningsfält, såväl inom akademiska som
mer praktiska områden. Storytelling omfattar flera olika metoder i syfte att använda berättelser för
att skapa produktivitet till ett varumärke eller en organisation. Det som ämnas påverkas är
intressenternas känslor likt samhörighet, förståelse och engagemang gentemot organisationen
(McLellan, 2007). Berättandet av historier är ett modernt sätt att kommunicera och sprida
information på internt i ett företag, vilket går under benämningen storytelling (Dennisdotter &
Axenbrant 2008). Kommunikationsverktyget storytelling innebär att genom berättandet, både
internt och externt, kan företag utveckla organisationskulturen och sättet de kommunicerar på
(McLellan, 2006).
Sedan intresset för storytelling vuxit under tvåtusentalet har samhället utvecklats i en riktning där
myter, ritualer och berättelser ses som värdefulla. Dessa myter och berättelser fungerar som
riktlinjer i samhället och i organisationer. Berättelserna uttrycks muntligt samt i bild, skrift eller
film internt i organisationen (Mossberg & Nissen Johansen 2006). En person som berättar historien
om organisationen formar en gemensam social verklighet (Auvinen, et al., 2013). Auvinen, et al.,
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(2013) menar att berättande inte handlar om tvång, utan om att influera anställda i en tolkning av
organisationen. Fördelen med att använda sig av berättelser på detta sätt är att alla medarbetare,
oavsett kunskap eller intresse, kan nås (Mossberg & Nissen Johansen 2006).
Brady och Shar (2013) berättar att det finns flera olika företag som arbetar med storytelling, bland
annat idrottsmärket Nike. I företaget finns det en tradition bland chefer att prata om
företagshistorien och dess grundare Bill Bowerman. De berättar historien om hur Bowerman hällde
gummi i sin hustrus våffeljärn för att skapa en bättre löparsko, vilket visar på Nikes
innovationskultur och en image av ett företag som tänker utanför ramen (ibid.). Forskning har visat
att när en sådan verklig historia berättas, så kan liknande mönster av nervaktivitet i hjärnan ses
både hos talaren och hos mottagaren (Bowman, 2018). Betydelsen visar att framgångsrikt lärande
grundar sig i en känslomässig process där det handlar om att genom berättelser förmedla
information som stimulerar hjärnan. Det ökar mottagarens förmåga att ta till sig informationen,
vilket i sin tur kommer påverka dess förväntade beteendemönster (ibid.).
Forskare menar att berättelser utgör mening åt organisationer och dess identitet (Bengtsson &
Östberg, 2006). Berättelser skapar sammanhang och ger en känsla som berör och ger mening åt
abstrakta fenomen eller händelser (Brundin & Kjellander, 2010). När berättelser har en sådan
central del av en organisations identitet är det således viktigt att använda sig av dessa när en
organisation gör viktiga organisatoriska förändringar.

1.2 Problemformulering
En organisationsförändring innebär att någonting i organisationen förändras, det kan exempelvis
vara strategier, uppgifter, strukturer och kulturer inom organisationen Jacobsen & Andersson,
2019), och nuförtiden står organisationer inför fler förändringar än någonsin tidigare (Tanner &
Otto, 2016). Ett normalt stadium i ett företags utveckling och överlevnad är ett generationsskifte
(Johansson & Falk, 1998). Ett generationsskifte kan innebära både ett lednings- och ägarskifte, och
ledningsskiftet påbörjas vanligen långt innan ägarskiftet äger rum (Gersick et al, 1997). Miller
(1993) hävdar att ett VD-byte är förknippat med organisatoriska förändringar och kan leda till att
den organisatoriska drivkraften bryts, på grund av det menar han att ett VD-byte är som mest
användbart när organisationer upplever att de är stillastående i sin utveckling.
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Enligt en rapport från Nutek (2004) är företagsledare dåligt förberedda på åtgärder som behöver
göras vid ett generationsskifte. Ett generationsskifte kräver en lång process sätt till företagets
storlek, och det kräver många gynnsamma omständigheter för att ses som lyckosam (Sund &
Ljungström, 2011). Boyd et al., (2015) berättar att en viktig del vid ett generationsskifte är att den
yngre generationen har en förståelse för organisationskulturen, organisationens utmaningar och hur
företaget ska styras, annars menar Jacobsson och Andersson (2019) att medarbetarna kan sätta sig
emot ledningens framtida organisationsförändringar då de ser det som ett hot mot
organisationskulturen. En stark organisationskultur kan därför leda till att det finns en mindre vilja
till förändring som den yngre generationen vill få igenom. Detta då kulturen ger gruppen sitt
speciella sätt att förhålla sig till omvärlden (ibid.). I en organisation med stark kultur hålls centrala
värden intensivt och delas allmänt, det har således ett starkt inflytande på anställdas beteende
(Sarhan, et al, 2020). En stark kultur är också relaterad till hög överenskommelse bland anställda,
deras beteende liknar varandras, de har hög lojalitet och högt organisatoriskt engagemang. De
kulturella värderingarna i en stark organisationskultur har således en betydande inverkan på
framgång och misslyckande med förändringsinsatser, och misslyckandet av många organisatoriska
förändringar går direkt att koppla till anställdas motstånd (Danışman, 2010). En organisationskultur
byggs upp av normer, värderingar, rutiner och tankemönster, vilka utvecklas och bevaras när
individerna i organisationen kommunicerar med varandra (Johansson & Heide, 2008).
Kommunikationen har således en viktig roll vid organisationsförändringar och det bör ses som en
organisationsfråga. En organisation som genomför stora förändringar ställer krav på att det ska
finnas en stark ledning som kan genomföra dessa (Jacobsson & Andersson, 2019).
Kommunikationen är ledningens och chefernas viktigaste verktyg när förändringarna ska
genomföras, bristande intern kommunikation är ofta orsaken till att förändringar misslyckas
(Johansson & Heide, 2008).
Storytelling är ett kommunikationsverktyg som kan användas för att stärka och sprida en
organisationskultur. Verktyget syftar till att skapa en miljö som är inkluderande och
sammanhållande åt medarbetarna i organisationen och samtidigt hjälpa till att förbättra eller
förklara tidigare och nuvarande situationer som uppstått. Verktyget syftar även till att möjliggöra
en ”vi”-känsla inom företaget som på olika sätt byggs upp genom en gemenskap bland
medarbetarna (Jensen 1999). Det historierna gör är att de skapar en referensram åt medarbetarna,
genom att sprida företagets kärnvärden och information om företaget internt, det vill säga viktiga
element i företagskulturen (Colton & Ward 2004). På detta vis utvecklas organisationskulturen och
företagets medarbetare känner en större attraktionskraft till företaget. Arbetet med intern
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storytelling handlar om att få människor att bättre kommunicera och förstå människor och dess
idéer, samt hjälpa varandra att förstå svårbegripliga saker (ibid.).
Genom kommunikationen växer identitet, struktur och samordning fram, vilket kan skapas med
kommunikationsverktyget storytelling (Colton & Ward 2004). Det är bevisat att storytelling är ett
användbart kommunikationsverktyg som kan stärka kulturen i en organisation (Jensen, 1999), men
kan verktyget vara användbart vid ett generationsskifte i en organisation med en stark
organisationskultur? Det är viktigt att den nya generationen har en förståelse för
organisationskulturen vid ett skifte då organisatoriska förändringar kan möta motstånd i en miljö
präglad av en stark organisationskultur (Boyd et al., 2015; Jacobsen & Andersson, 2019). I och
med att Miller (1993) menar att ett VD-byte är förknippat med organisatoriska förändringar är det
intressant att se kommunikationsverktygets möjligheter att bistå den nya ledningen vid skiftet
mellan generationerna. Således finner studien frågan om verktyget storytelling kan bistå
generationerna i samband med ett generationsskifte, i syfte att stödja ledningen i dess
kommunikation med medarbetarna i en stark organisationskultur.

1.3 Syfte
Uppsatsens syfte är att, utifrån ett ledningsperspektiv, undersöka hur kommunikationsverktyget
storytelling kan bistå arbetet med förändringar i samband med ett generationsskifte i en
organisation med stark organisationskultur.

1.4 Forskningsfrågor
-

Hur kan storytelling bistå ledningens arbete med organisatoriska förändringar?
Hur kan storytelling bistå ledningens arbete vid ett generationsskifte?

1.5 Avgränsning
Den här studien avgränsar sig till att undersöka kommunikationsverktyget storytelling, ur ett
ledningsperspektiv, i ett svenskt företag som verkar på den svenska marknaden. Vidare avgränsar
sig studien till bygg- och anläggningsbranschen.
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2. Metod
I det här avsnittet presenteras de metoder som legat till grund för arbetet med studien. Kapitlet
redogör de kvalitativa och målstyrda tillvägagångssättet för studien som har redogjort hur den
inhämtade empirin gjorts genom semistrukturerade intervjuer som har använts för att kunna
besvara studiens syfte och frågeställning.

2.1 Val av metod
Den här studien ämnade att, ur ett ledningsperspektiv, undersöka hur kommunikationsverktyget
storytelling kan användas vid organisationsförändringar i samband med ett generationsskifte. I den
här studien har vi även räknat med cheferna som en del av ledningen då de är med och fattar
strategiskt viktiga beslut i organisationen. Studien har gjorts på ett enda företag och är således,
enligt Bryman och Bell (2017), en fallstudie. Vi har valt att använda en kvalitativ metod då vi ville
ha en djupare förståelse för fallföretaget i syfte att besvara studiens frågeställning. Kvalitativ
forskning beskriver verkligheten utifrån orddata (Bryman & Bell, 2017; Denscombe, 2018).
Empirin som vi har samlat in beskriver verkligheten från fallföretaget utifrån semistrukturerade
intervjuer. Den insamlade datan bearbetades för att ge en förståelse för fallföretaget och för att
kunna svara på studiens forskningsfrågor och syfte (ibid).
Vi har utgått från Yins (2009) syn på en abduktiv ansats, vilket är en kombination av en deduktiv
och en induktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att utgångspunkten tas från teorier och modeller
för att sedan jämföras mot det studerade fenomenet. En induktiv ansats är dess motsvarighet, där
empirin utgår från en enskild händelse och sedan kopplas samman med teorin. I den här studien
har vi samlat in empiri och teori parallellt, där teorier och modeller från tidigare forskning vägts
mot den insamlade empirin samtidigt som det studerade fenomenet har avgjort teorier och
modellers lämplighet, vilket gör det till en abduktiv ansats (Yin, 2009; Bryman & Bell, 2017).

2.2 Urval
För att kunna besvara studiens frågeställning behövdes en djup insyn i ett företags organisation,
där förändringar och organisationskulturen behövde analyseras. Urvalet i den här studien bygger
på ett målstyrt urval som är en form av icke-sannolikhetsbaserat urval (Bryman & Bell, 2013). Vi
valde att göra undersökningen på Hyreslandslaget (HLL) eftersom det är en organisation med stark
5

kultur som ständigt gör organisatoriska förändringar. I dagsläget befinner sig HLL mitt i ett
generationsskifte där ledningen har omstrukturerats och en ny VD har trätt in, således lämpar de
sig bra för att besvara studiens syfte. Respondenterna har strategiskt valts ut för att kunna besvara
studiens forskningsfråga. Den första intervjun skedde med en av företagets grundare på grund av
att hen har stor insyn i företagets organisationsförändringar och samtidigt har varit med och skapat
kulturens utformning i företaget. Grundaren rekommenderade sedan andra respondenter som
lämpade sig bra för undersökningen, vilket gör att studien bygger på en kombination av ett målstyrt
urval och ett snöbollsurval (Bryman och Bell, 2017). De övriga respondenterna i undersökningen
bestod av fem personer från den nya ledningen och en konsult. Konsulten har, under en längre tid,
arbetat nära ledningen i företaget för att skapa en bok som sammanfattar företagets kultur, detta för
att medarbetarna på företaget lättare skulle kunna ta till sig kulturen i syfte att sprida och stärka
den. Således anser vi att konsulten är en relevant respondent för undersökningen trots att hen inte
arbetar på företaget i dagsläget.

2.3 Datainsamling av empiri
I den här delen presenteras insamlad och använd data i studien och hur insamlingen har gått till.
Empirin är uppdelad i två grupper; grundarna och den nya ledningen. Grupperna skapades för att
lättare kunna kategorisera gruppernas svar från den insamlade empirin. Eftersom studien är en
kvalitativ studie så faller valet av insamlingsmetod naturligt för den primära datan till
semistrukturerade intervjuer. För den sekundära datan som utgörs av företagets egna dokument har
den inneburit värdefull insparad tid samt hjälp till att ge en bra förståelse för de studerade
fenomenet. Studien har följt Bryman & Bells (2013) sätt att samla in data för en kvalitativ studie.
2.3.1 Primärdata
2.3.1.1 Semistrukturerade intervjuer
I den här undersökningen har empirin samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilket
är en metod som ofta används vid kvalitativa undersökningar (Bryman & Bell, 2017; Denscombe,
2018). Valet av att ha intervjuerna semistrukturerade var för att vi ville få relevanta svar för studiens
syfte och för att vi inte skulle komma för långt ifrån ämnet under intervjuerna. Enligt Bryman och
Bell (2017) finns det en risk att ställa att för subjektiva frågor under intervjuerna, vilket var något
som vi ville undvika. Till anledning av detta utgick vi från de riktlinjer som Bryman och Bell
(2017) presenterar för semistrukturerade intervjuer, och använde således en intervjuguide med
frågor som skulle tas upp under intervjun. Guiden användes som stöd under intervjuerna men det
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fanns ändå utrymme för att ställa följdfrågor, som inte fanns med i intervjuguiden, som uppkom
under intervjuernas gång. Semistrukturerade intervjuer är mer flexibla och gör att intervjun till viss
del kan utformas efter respondentens svar, vilket kan ge mer värdefull information (Bryman &
Bell, 2013). Eftersom vi har genomfört flera olika intervjuer i undersökningen passar
semistrukturerade intervjuer bra då den metoden, enligt Bryman och Bell (2013), gör det lättare att
jämföra de varierande svaren med varandra.
2.3.1.2 Utformning och genomförande av intervjuer
Inför intervjuerna utformades en intervjuguide, utifrån den teoretiska referensramen, med frågor
som skulle beröras under intervjuerna. En testintervju genomfördes med avsikt att kontrollera om
frågorna i intervjuguiden uppfattades korrekt och inte misstolkades av respondenten. Guiden
bestod av sex huvudfrågor med tillhörande följdfrågor. Avsikten med guiden var att den skulle
fungera som vägledning under intervjuerna, alla frågor var således inte tvungna att ställas utan
intervjuerna anpassades efter respondenterna. Syftet med huvudfrågorna var att säkerhetsställa att
informationen som samlades in skulle vara relevant för forskningsfrågorna och syftet för studien.
Respondenterna i studien kontaktades via telefon där de fick upplysning om vad studien handlar
om samt en förfrågan om de ville delta i undersökningen. Sedan skickades ett mail ut med
information med olika teman som intervjun skulle beröra. Det genomfördes totalt elva intervjuer
med sju olika respondenter. Fyra av respondenterna deltog i två intervjuer vardera i syfte att
komplettera den första intervjun för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.
Respondenterna som deltog i två intervjuer var tre personer från den nya ledningen och en av
grundarna. Samtliga intervjuer spelades in, efter godkännande av respondenterna. Det underlättade
analysen av respondenternas svar genom att kunna lyssna på dem flera gånger i efterhand. Samtliga
intervjuer, med undantag för en, skedde på respondenternas respektive arbetsplats, dels med
anledning av att det skulle underlätta för respondenten att inte behöva ta sig någon annanstans och
dels för att hen skulle känna sig bekväm i miljön. På grund av svårigheter att få till ett möte utfördes
en av intervjuerna genom ett röstsamtal på Skype. Varje intervju pågick i ungefär 45 minuter.
2.3.2 Sekundärdata
Insamlade dokument ska ha betydelse för studien (Bryman & Bell, 2013). Den här studiens
användande av dokument har inneburit betydande fakta och information. Informationen skall utge
underlag som syftar till att ge en beskrivning av tillståndet samt ge en fördel att exakt referera till
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datum, ord, händelser och namn (ibid.) som alla har blivit betydande för den här studien. Inhämtad
och använd dokumentation har varit:
-

Powerpoint: introduktion av HLL.

-

Boken HLLbarhet.

2.4 Insamling av teoretiskt material
För att kunna besvara studiens syfte har teori i ämnet organisationsförändring styrt vilka områden
som verktyget storytelling har placerats inom. Då organisationsförändringar påverkar ledarskap,
kulturen och kommunikationen har dessa områden belysts från verktygets perspektiv. Dessa
områden har sedan vägts mot den insamlade empirin i syfte att besvara studiens frågeställning och
således syfte. Den teoretiska referensramen utgår från vetenskapliga artiklar och böcker.
Sökmotorerna som har använts är SöderScholar och Google Scholar. Sökorden har bland annat
varit; “Organizational culture” “Culture”, “Storytelling”, “Narrativity”, “Leadership”,
“Organizational change” “Organizational Stories”, “Corporate history”, “People and history”
“Communication”. Referenslistorna i de vetenskapliga artiklarna har även lett till att andra
relevanta artiklar har hittats.

2.5 Trovärdighet
För att mäta studiens kvalitet och trovärdighet har begreppen tillförlitlighet, överförbarhet och
pålitlighet analyserats (Bryman & Bell, 2017).
2.5.1 Tillförlitlighet
Tillförlitligheten i den här studien handlar om den sociala verkligheten, vilket är något som Bryman
och Bell (2017) menar är hur den överensstämmer med andra personers uppfattning om densamma.
Att skapa tillförlitlighet i resultatet handlar om att både säkerställa att studien genomförts utifrån
de givna reglerna samt att resultatet bekräftar respondenternas uppfattning av studien. Vi har följt
Bryman och Bells (2017) syn på hur en kvalitativ undersökning skall göras samt även strukturen
på genomförandet av semistrukturerade intervjuer. Det innebär att vi har följt respondenternas
åsikter och uppfattningar för att ge en så tillförlitlig bild av företaget som möjligt. Intervjuerna
gjordes semistrukturerade inom olika teman som berör det studerade ämnet. Då intervjuerna är
gjorda med flera respondenter stärker det tillförlitligheten eftersom flera anställda i olika roller fått
utrymme i studien.
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2.5.2 Överförbarhet
Överförbarheten i den här studien går att ifrågasätta då det bara har genomförts intervjuer med sju
referenser (Denscombe, 2018). Eftersom kvalitativ forskning i normala fall innefattar en liten grupp
av personer är det viktigt att kunna redogöra det unika och samtidigt det djup som har undersökts
(Bryman & Bell, 2017). För att öka möjligheten till överförbarhet har vi beskrivit det studerade
företagets situation så mycket som möjligt. Vi anser att resultatet borde vara möjligt att överföra
på organisationer i en liknande sits som det studerade företaget, dock kan inte resultatet garanterat
överföras till andra organisationer. Studiens fynd kan vara användbara i sig, trots att de inte går att
överföra rakt av till andra organisationer, eftersom att studien är genomförd med trovärdiga
metoder (Denscombe, 2018).
2.5.3 Pålitlighet
Pålitligheten i en studie rör frågan om ett framtaget resultat kan återskapas om den skulle
genomföras på nytt, eller om det finns slumpmässiga betingade omständigheter som avgör utfallet.
Att ta hänsyn och visa förståelse på att intervjupersonen kan ändra uppfattning på grund av
stämningen eller erfarenhet, och på så sätt förstå att yttre faktorer kan påverka intervjun, gör att
pålitligheten stärks (Bryman & Bell, 2017). Båda författarna i studien har deltagit vid intervjuerna
med samtliga respondenter och har analyserat datan tillsammans, vilket stärker studiens pålitlighet
då det minskar risken för missuppfattning samt egen tolkning av datan. Dessutom har analysen av
datan utförts på ett så objektivt sätt som möjligt.

2.6 Bearbetning av insamlade data
När en intervju spelas in finns det risk för att respondenten kan känna sig obekväm (Karlsson,
2009), det är dock ingenting som respondenterna i den här studien har hänvisat till. Att intervjuerna
spelades in underlättade mycket för oss då det gav goda förutsättningar för att sammanställa datan
i ett senare moment. Inspelningarna gav oss även möjligheten att kunna analysera den inhämtade
datan djupare och således även kontrollera den. För att göra det än mer användbart gjorde vi en
gedigen och tidskrävande transkribering av samtliga intervjuer, vilket Karlsson (2009) menar
underlättar bearbetningen av den insamlade datan och således även kodningen av densamma.

2.7 Kodning av insamlade data
När intervjuer är gjorda och transkriberade görs en kodning av den insamlade datan för att finna
mönster och samband, samt avskilja nödvändiga data mot onödig. Att skilja på det som behövs för
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studien och inte menas med att finna relevant data som uppfyller studiens behov och krav
(Karlsson, 2009). I den här studien har vi följt Karlssons (2009) olika steg för att analysera datan
och finna samband. Datan lästes igenom flertalet gånger för att säkerställa att den uppfattades
korrekt. Efter det delades materialet in i olika teman som berör de olika kärnämnena i studien, det
vill säga, storytelling och organisationsförändring, storytelling och kommunikation, storytelling
och organisationskultur samt storytelling och ledarskap. Enligt Karlsson (2009) är den här delen
av kodningen den mest kritiska då datan kan uppfattas olika beroende på vem som kodar och hur
personen uppfattar datan. För att undvika missuppfattningar och egen tolkning av datan har vi
därför kodat den tillsammans.

2.8 Etiska överväganden
Den här uppsatsen har följt vetenskapsrådets rapport från 2017:s riktlinjer om god forskningssed.
I uppsatsen har vi följt de åtta punkter som vetenskapsrådet presenterar allmänna regler som
generella levnadsregler. Vi har varit transparenta i tillvägagångssättet för att öppet visa de metoder
och resultat som har använts och framkommit i uppsatsen. Vi har inte haft några kommersiella
intressen och har inte stulit tidigare publicerade forskningsresultat. Vi har inte stulit eller kopierat
eller på andra sätt plagierat tidigare forskning från publicerade studier. Vi menade att resonera
sakligt och sanningsenligt så att inte någon utomstående miljö eller människa har skadats. Vi har
således även strävat efter att ge en rättvis bedömning av andra publicerade forskningsresultat som
använts i studien.

2.9 GDPR
Deltagarna i den här studien har värnats med anonymitet och bevarande av deras intressen genom
GDPR (datainspektionen, u.å). GDPR syftar till att skydda fysiska personer, behandling av
personuppgifter samt hindra organisationer att använda dessa utan samtycke eller anledning. Vi
har, av hänsyn till GDPR, inte presenterat deltagarnas namn, ålder, erfarenheter, hur länge de
arbetat i branschen eller deras svar på något sätt som kan spåras till intervjupersonen. Vi har inte
heller berört respondenternas etnicitet, kön, utbildning, etc. Grundarna till företaget har en viktig
roll för den insamlade empirin och med hänsyn till GDPR har deras namn bytts ut mot bokstäverna
B och S.
Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. När den insamlade datan hade förts in i arbetet
och analyserats raderas den. Deltagarna i studien gav innan intervjuerna muntligt samtycke till sitt
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deltagande och att de spelades in. De informerades även om att de kunde avbryta sitt deltagande
om de ville under intervjuns gång. Samtliga deltagare i studien har även godkänt att organisationens
verkliga namn används i studien.

2.10 Metodkritik
Att metoden skall innehålla en bra kvalitet är oerhört viktigt. Det innebär att det ligger stor vikt på
att en strategisk och metodisk genomgång görs av metatexter i syfte att förklara begrepp och
relevans för läsaren (Bryman & Bell, 2017). Den här studien har ett urval byggt på både målstyrt
och snöbollsurval, vilket innebär att ett samtal har förts med en av grundarna av HLL i syfte att
kunna identifiera rätt intervjuobjekt för studien. Således kan det generera kritik till studien då
rekommendationerna från hen kan ha påverkat styrningen av arbetet. Det ska dock vägas mot
studiens syfte som varit det som målstyrt urvalet och på så sätt lett studien inom rätt område.
Valet för semistrukturerade intervjuer har inneburit att flera respondenter kunnat ge olika bild av
det studerade fenomenet byggt på deras erfarenheter. Intervjumetoden har kunnat ge möjligheten
att observera känslor, åsikter och tankar hos respondenterna. Men eftersom intervjuobjektens
erfarenhet alltid skiljer sig i tiden kan det inverka kritiskt på metodvalet. Kodningen som har
genomförts av intervjuerna kan anses vara svår att genomföra då det anses vara besvärligt att fånga
kontexten som återges från respondenten.
Eftersom chefer i en lägre position har blivit intervjuade kan det ifrågasättas om de vågade uttala
sig om vad de egentligen tycker om arbetet sina nuvarande chefer, dock upplevde vi att vi fick raka
och ärliga svar från dem. Dessutom är cheferna i studien är med och fattar strategiskt viktiga beslut
och vi anser därför att de är relevanta för studiens syfte och frågeställningar.
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3. Teori
I avsnittet teori presenteras den litteratur som har hjälpt studien att besvara studiens
frågeställning. Avsnittet inleds med en introduktion om storytelling, för att sedan koppla
storytelling till de olika områdena som berör organisationsförändring utifrån ett
ledningsperspektiv. I slutet av avsnittet redogörs hur teorierna sammankopplas.

3.1 Storytelling
Enligt Barker och Gower (2010) är storytelling en kommunikationsteknik som nyligen har dragit
till sig forskarnas intresse. Kraften och omfånget av storytelling härstammar från dess förmåga att
kommunicera och bedöma värden, vilka kallas mänsklig handling. Storytelling är ett utbyte av
information, som sker på ett bekant sätt för individen via berättelser. Berättelser är minnesvärda,
lätta att förstå och skapar en gemensam grund med andra, vilket i sin tur skapar trovärdighet.
Berättelser skapar också en känsla av empati ur en kognitiv och emotionell position för att hjälpa
oss att förstå andras erfarenheter och känslor. Enligt Barker och Gower (2010) anser storytelling
att människor är naturliga berättare och anser att alla former av mänsklig kommunikation bäst
överförs som berättelser.
3.1.1 Storytelling och kommunikation
Storytelling är ett strukturerat kommunikationsverktyg och är idag vanligt i många organisationer
(Mathews & Wacker, 2008). Verktyget ses som väldigt kraftfullt menar Mathews och Wacker
(2008) då det talar känslobetonat till medarbetarna. I den dagliga verksamheten syns det tydligt i
dialoger mellan kollegor eller kunder där historier om produkter, tjänster eller situationer där
företaget varit direkt eller indirekt inblandad återges (ibid.). Ett syfte som finns för organisationen
är att förena individens identitet med organisationen, vilket kan resultera i externa vinster.
Forskning bekräftar att storytelling får individer att identifiera sig med de produkter och tjänster
som organisationen säljer. Det kan ses som en fusion av organisationen och konsumenten, samt
även organisationen och dess medarbetare (Colton & Ward, 2004).
Att identifiera historier och berättelser i en organisation är en viktig del i verktyget (Kaufman,
2003). Att kommunicera genom berättelser kan skapa och fördjupa förtroende mellan medarbetare
och chefer. En medarbetare skapar en egen bild av organisationen, som inte behöver stämma med
den verkliga bilden av organisationen. Historier kan sedan rätta till bilden som tidigare varit
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felaktig. Fokus hamnar här på att uppnå en gemensam bild som med tiden återberättas under längre
tid och som blir till en sanning i organisationen (ibid.). Det gör att organisationens identitet
framhävs genom de gränsdragningar och markörer som syftar att stärka varumärket med den
gemensamma organisationskulturens värderingar. Identiteten personifieras genom belysandet av
värderingarna, resultatet blir en ”vi”- och ”dem”-känsla, som skiljer organisationen från sina
konkurrenter (Colton & Ward, 2004; Van Hulst, 2013).
En historia som framförs ska kopplas till en given situation samt till berättelsens syfte (Denning,
2006). Det finns inga direkta regler att förhålla sig till när en berättelse ska återges, men hur den
framförs har en avgörande påverkan för historiens styrka. En berättelse som misslyckas når inte ut
till åhörarna även om berättelsen är en bra sådan. Även sammanhanget har en avgörande faktor i
berättandet (ibid.). Denning (2006) presenterar en struktur på hur man ska gå tillväga för att berätta
en bra historia så att den effektivt använder storytelling. Syftet är att göra berättaren medveten om
vilka misstag som skall undvikas samt avgöra för vilka berättelser som passar för olika situationer.
I tabell ett återfinns Dennings (2006) struktur inom berättandet.
Mål

Berättelsen bör:

Kommer behöva:

Berättelsen kommer
inspirera sådana
fraser som:

Dela kunskap

Fokusera på misstag,
hur de korrigerades
och varför lösningen
fungerade

Undvik överdriven
detaljrikedom

"Tänk bara..." "Vad
händer om..."

Leda människor in i
framtiden

Främja samarbete

Förmedla värde

Framkalla bilder av
framtiden du vill
skapa, utan att ge för
mycket detaljer (som
kan bli fel)

Har starka berättande "När börjar vi?"
färdigheter

Berätta en situation
som lyssnare har
upplevt, vilket
föranledde dem att
dela sina egna
berättelser

Tillståndstid för att
dela berättelser

“Det påminner mig
om en tid jag..."

Snabb diskussion om
de frågor som tas upp
av de värden som
främjas

Berätta en historia
som stämmer
överens med dina
egna handlingar och
använder realistiska

"Det är så rätt!"
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karaktärer och
scenarier
Tabell 1, berättandets struktur: Dennings (2006) tabell är fritt översatt till svenska och visar
strukturen över tillvägagångssätt för att berätta en bra historia.
3.1.2 Storytelling och organisationsförändring
Storytelling lyfts ofta fram som ett verktyg för att förmedla en organisations värderingar (SalzerMörling & Strannegård, 2004). Det viktiga är att ledare och chefer förstår historien bakom
företaget, det vill säga, berättelser som redan påverkar organisationen. Historierna styr och
påverkar redan organisationen och kan således förklara hur anställda beter sig. Det är även ett
exempel på hur tyst kunskap sprids och anammas medvetet och omedvetet i en organisation.
Genom berättandet utgörs kulturell kunskap via sociala normer, tabun och annan värdering som
påverkar moralen (ibid.). En företagsledning kan använda sig av storytelling genom att få
legitimitet i organisationen för förändringar. Det ger även en viktig förståelse för personalen i att
förstå värdet av ett arbete samt kommunicera kundens roll och hur utvecklingen sker på marknaden
(Herskovitz & Crystal, 2010). Att använda storytelling i att skapa ordning ur kaos är ett vanligt
angreppssätt för att förenkla medarbetares och organisationers vardag (Bowman, 2018).
Organisationer formulerar kärnvärden i syfte av att, i pedagogiska skäl, erkänna och bekräfta den
verklighet som organisationen står inför. Det bidrar till visualisering av kärnvärden som skapar en
starkare gemenskap och legitimerar organisationens synsätt samt dess egenheter (Van Hulst, 2013).
Storytelling förenar medarbetarnas kunskap och erfarenheter där kunskapsöverförandet av idéer
och tankar skapar en bild om helheten, exempelvis problemlösning. Den tysta kunskapen kan även
den få utrymme genom storytelling på samma sätt som erfarenheter binds ihop med den
gemensamma målbilden för organisationen. Det sättet bidrar till en ökad medvetenhet och
förståelse för situationer och händelser som oerfarna medarbetare inte har, samtidigt bidrar det till
ökat förtroende gentemot erfarna medarbetare. Det finns även forskning som pekar på att
storytelling leder till att lättare minnas budskap (Bowman, 2018; Colton & Ward, 2004; Van Hulst,
2013).
Det är viktigt att organisationen använder storytelling så att historierna är förenliga med
organisationen (Denning, 2006). Det är därför betydande att det finns en vetskap om riskerna om
att fel berättelser kan ge organisationen ett felaktigt rykte (Kaufman, 2003). Det är betydelsefullt
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att organisationen tydligt kopplar ihop historierna med strategin, i syfte att öka fokus och
möjligheten att forma samt inspirera medarbetare till att agera utefter den riktningen som
styrningen vill. Genom att lyfta fram erfarenheter via historier så legitimeras handlande, som även
kan ses som en resurs (Denning, 2006). Historierna legitimerar strategier genom att de ökar
förståelsen för ett agerande. Då intresset och kunskapen i frågor som berör en medarbetare ökar i
takt med tiden, kräver det även att den anställde blir bemött med svaret på varför förändringar sker
i dess berörda område. Storytelling kan som ett strategiskt kommunikationsverktyg lyfta frågorna
som bidrar till att inspirera och ge mening åt medarbetaren (Colton & Ward, 2004).
Storytelling som strategi kan personifiera företaget där medarbetare delar med sig av sig själva och
sitt arbete. Personliga berättelser kan inspirera åhöraren och leda till ett handlande som går i
riktning med företagets mål (Denning, 2006). Historierna skapar legitimitet åt företaget, där
trovärdigheten ökar och leder till ett starkt förtroende och gemenskap mellan historieberättaren och
dess intressenter (Brown, et al., 2004).
3.1.3 Storytelling och organisationskultur
Storytelling är universellt och har egenskapen att den förenar kulturer och finns över hela
människans historia (Bowman, 2018). Arsenijevic, et al. (2015) menar att storytelling handlar om
att skapa ett sammanhang, en känsla som berör och ger mening, att generera ett system som handlar
om att göra abstrakta saker mer konkreta. Forskning pekar på att berättelser skapar sammanhållning
i en grupp, och att de historiskt har byggts utifrån tre delar; utmaning, kamp och upplösning
(Bowman, 2018). De berättelser som håller oss fångade utgörs av en oväntad utmaning och berättar
om en känslomässig kamp i syfte att övervinna utmaningen, vilket innebär en ögonöppnare som i
sin tur kräver en handling (Bowman, 2018). Genom berättelser som återberättas har människor
över tid kunnat överföra värderingar, övertygelser och struktur för styrning av gruppers olika
tillhörighet (Brady & Shar, 2013). När en person hör eller läser en historia skapas en upplevelse
där känslor och bilder får utrymme och som gör att historien lättare blir ihågkommen än om det
enbart varit ord. Lyssnaren kan enklare återge berättelsen med samma målande bilder om unika
detaljer och grundläggande delar för en ny publik, vilket visar på styrkan i storytelling (Schulman,
2008).
Organisationskulturen är det som förenar organisationen, men den är samtidigt svår att beskriva
för nya medarbetare (Bergman & Klefsjö, 2014). Storytelling kan här förmedla och ge en
beskrivning på det som inte går att fånga i den abstrakta organisationskulturen (Bowman, 2018).
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Historierna och berättandet syftar till att binda samman medarbetare genom gemensamma
föreställningar om organisations syfte (Bowman, 2018; Van Hulst, 2013). Storytelling som strategi
bygger på att personifiera den gemensamma organisationskulturen och dess värdering (Bowman,
2018). En händelse kan skapa känslor där en organisationskultur stärks och sammanförs, vilket är
ett viktigt mänskligt behov som storytelling uppfyller (Colton & Ward, 2004).
3.1.4 Storytelling och ledarskap
Storytelling och ledarskap handlar om hur kommunikation framförs och är en dubbelriktad process.
Människor har en avsikt att lyssna till personer med en intressant historia eller som de kan
identifiera sig med. Det har visat sig att det upplevs som det finns en svårighet i att få medarbetare
att lyssna till de budskap som förs fram. För att motverka detta problem kan ledaren vara mer
personlig i sin kommunikation och ta upp berättelser från sin egen erfarenhet. (Harris & Barnes,
2006) Storytelling har inte förmågan att ersätta information som ledaren vill kommunicera ut, men
det kan göra svårförklarliga begrepp eller fakta enklare att förstå. En historia som är anpassad till
gruppen och som exemplifierar något som följs upp av berättelsen kan vara ett mycket effektivt
verktyg. Fakta hjälper till att informera om detaljer men historier berör människor och lämnar spår
hos dem. (Heijbel, 2010).
Historier som återberättas och som är personliga kan sätta medarbetarna i en situation som de kan
relatera till. Detta hjälper medarbetarna att kunna bygga upp en starkare relation gentemot sin
ledare eller chef. Av den anledningen är det viktigt att inte underskatta den positiva kraften som
kan komma med ett personligt berättande. Exempelvis kan en ledare, berätta av egen erfarenhet,
om ett misstag som hen har gjort, det bygger upp en starkare relation gentemot medarbetarna då de
får se ledaren i en situation där hen har varit ofullkomlig. Att få höra det av chefen själv gör att
effekten av tillit blir större. Många ledare anser att det är svårt och riskfyllt att utsätta sig för en
sådan situation, men en ledare med stark position kan dra nytta av detta steg, som att få en
organisation att lära sig misslyckas såväl som att lyckas. (Harris & Barnes, 2006).
Storytelling handlar om ledarskapets kommunikation och organisationers beteenden där efter
(Auvinen et al., 2013). Alla ledare berättar historier och det är ofta ett sätt att ge en förståelse till
en kaotisk verklighet. Storytelling är ett tvetydigt begrepp som inte har någon definition.
Polkinghome (1988) definierar berättelser som en muntlig eller skriftlig kommunikativ handling
där särskilda händelser inträffar över tid, vilket menas med att varje berättelse har en kronologisk
dimension. När en ledare använder sig av storytelling så är det en process som avsiktligt styr
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medarbetarna (Auvinen et al., 2013). Det som menas är att en ledare använder sig av specifika
historier i syfte att utöva inflytande på sina anställda. Storytelling kan då ses som att det används
för att manipulera sina anställda (ibid.).
Det är ändå så att ledarskapet som använder sig av kommunikationsverktyget storytelling är
företrädesvis manipulerande men de särskiljer sig ändå från tvångsmässig manipulation. Detta då
storytelling inte syftar till omedelbar underkastelse. Till skillnad för argumentation är storytelling
ett öppet kommunikationsverktyg och finns för alla medarbetare i en organisation. Verktyget skiljer
sig även från kommandon då det inte kräver omedelbara åtgärder, detta gör verktyget till en mer
öppen påverkansprocess men som även går att använda för manipulation (Auvinen, 2012).

3.2 Sammankoppling av teoriavsnitt
Teorikapitlet inleds med att ge en introduktion till verktyget storytelling för sedan placera verktyget
i de olika områdena som berör organisationsförändring utifrån ett ledarperspektiv. Teorin ger en
bild av organisationsförändring och vad som bör beaktas utifrån verktygets perspektiv. Det som
framhävs som centralt i denna del är hur kommunikationsverktyget skapar ordning ur kaos
(Bowman, 2018), det är oerhört viktigt att som ledare kunna vara tydlig i sin kommunikation när
händelser skall genomföras, som av medarbetarna kan uppfattas som svårförståeliga.
Av denna anledning berör teorin även verktygets påverkan på organisationskulturen. Här belyses
att storytelling sammankopplar de historier som skapar kulturen (Colton & Ward, 2004).
Storytelling binder ihop historien med kulturen och således ger den mening. Kommunikationens
roll är också ett intressant område att titta på vid en organisationsförändring. Verktyget har ett sätt
att ge historiska förklaringar genom känslor, vilket leder till att verktyget fördjupar förtroendet
mellan sändare och mottagare (Denning, 2006). För ledaren är verktyget till för att leda och styra
sina medarbetare, vilket kan ses som ett manipulativt sätt. Dock är det inte tvångsmässigt, men
upplevelsen kan vara stark och inneha upplevelser av underkastelse (Auvinen et al., 2013).
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4. Empiri
I avsnittet empiri introduceras fallföretaget för studien samt dess organisationskultur och
grundarnas roll för bolaget. I avsnittet återfinns även de resultat som samlats in genom den
kvalitativa metoden, uppdelningen är gjord i grupperna grundarna och den nya ledningen.

4.1 Företagsbeskrivning
Hyreslandslaget (HLL) är ett företag som grundades år 2011 i syfte att tillfredsställa marknaden
med nya fräscha bygg- och anläggningsmaskiner från marknadens ledande leverantörer. Bolagets
grundare startade bolaget i tron om att människor är viktigare än maskiner och har idag byggt sin
organisationskultur på den tanken. I HLL:s styrelse sitter grundarna men företräds också i
ledningen som representeras av samtliga bolag och strategiskt viktiga arbetsområden i företaget.
Bolaget är en koncern med fem dotterbolag som alla ägs av moderbolaget HLL AB. Bolagen som
tillhör koncern är HLL Mitt, HLL Väst, HLL Öst, HLL Stockholm och Don för person (se figur
1). Koncernen har vuxit mycket under de åtta åren de varit verksamma och bedriver depåer från
Gävle i norr till Borgholm i söder. Idag finns en maskinpark på 19 000 artiklar, där bland liftar,
bodar och vagnar.

Figur 2: Visar koncernens organisationsstruktur, organisationens olika bolag är färgade i
respektive varumärkes färg (egen illustration).
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4.2 Kommunikation
4.2.1 HLLbarhet
För drygt tre år sedan på sensommaren år 2017 ville grundarna sammanställa och synliggöra vad
HLL är för företag och vad deras organisationskultur innebär. Syftet var att ge ett tydligare svar på
frågan om den organisationskultur som ofta beskrevs som “något som sitter i väggarna”.
Grundarna vände sig till ett företag som heter Grand Public som är en designbyrå som arbetar med
att utveckla och bygga varumärken. Resultatet blev en bok som kallas HLLbarhet. Författarna
menar att det är något som är ovanligt för branschen och för HLL. Namnet HLLbarhet kommer
från ordet hållbarhet och menar att något skall hålla över tid, det vill säga, HLL. Boken ses som ett
steg i en strategi för att bevara organisationskulturen i framtiden. Valet av bokformen, som är en
pocket, symboliserar något som enkelt kan tas med, vilket inte en inbunden bok har sken av. Boken
bygger på flera intervjuer med grundarna där de, med egna ord, berättar om vad HLL är för bolag
och vad det innebär att vara en del av HLL. Boken innehåller tio ledord som bygger på intervjuerna
med B och S och syftar att vara ett förhållandesätt för organisationen när ägarna inte finns kvar i
bolaget. Ledorden är en spegling av B och S som människor och den organisationskultur de har
byggt upp. Ledorden har en utförlig förklarande del kopplat till sig för att öka förståelsen av
begreppen. Det återges även fler små berättelser som på olika sätt beskriver ledorden och sätter
dem i ett sammanhang. Grundarna vill med boken skapa en tydlighet med 400 sidor som ska kännas
som ett tryckt handslag men samtidigt inte vara ett tjockt dokument med bara text, därför innehåller
boken mycket bilder som syftar till att reflektera och tydliggöra mångfalden. Den kan ses som
riktlinjer för medarbetarna att förhålla sig till. Grundarna menar att boken är en spegling av deras
tro på människan och samhället. Idag är det en bok som varje medarbetare har fått och kommer få
vid en nyanställning.
4.2.2 Grundarnas syn på kommunikation
HLL kommunicerar med sina anställda genom flera olika sätt. Grundarna har arbetat med närvaro
och mycket med boken HLLbarhet som ägarna tog fram för några år sedan. Citat och bilder från
boken har tryckts upp i större bilder och satts upp på alla depåer i verksamheten, detta för att
påminna anställda om verksamhetens gemensamma kultur. Grundarna använder gärna historier för
att både beskriva hur man tidigare har löst problem, hur grundarna vill genomföra förändringar och
även sprida information. En gång per år samlas alla i organisationen på en stor konferens där hela
koncern-bolagets anställda delges en summering av det gångna året och information om hur

19

framtiden ser ut och eventuell stora förändringar. Grundarna sprider gärna information och
händelseförlopp om hur det löst problem i syfte att utbilda och inspirera sin personal.
4.2.3 Nya ledningens syn på kommunikation
Delar av den nya ledningen hävdar att kommunikationen har varit bristfällig och att det funnits
stora luckor i grundarnas kommunikation till verksamheten. Av den anledningen skickar de nu ut
en veckosummering, där VD:n skriver ett fredagsmail varje vecka för att summera det som sker i
organisationen och på de olika depåerna. Den nya ledningen anser att depåerna har varit som egna
öar som inte kommunicerar med varandra förutom när de hjälper varandra i sitt dagliga arbete. De
menar att grundarna inte har prioriterat detta område alls utan de hävdar att grundarna antagit att
resterande delar av organisationen har underförstått saker när en eventuell förändring har skett.

4.3 Organisationsförändring
4.3.1 Grundarnas syn på generationsskiftet
Sedan starten av Hyreslandslagets verksamhet år 2011 har bolagets ägare haft en medvetenhet om
att bolaget ska gå i arv och att det inte ska säljas till externa intressenter. Strategin har varit att
bygga upp verksamheten fram tills att ägarna inte orkar driva den längre, för att sedan lämna över
dess ägarskap till den andra generationen. Grundarna menar att ägarskiftet ska ske successivt och
har ingen anknytning till någon utsatt tidsplan, utan är kopplad till mognadsgraden som den äldre
generationen ser i den yngre. Under tiden kom det även att involvera styrandet av organisationen.
Våren år 2019 gick en av ägarnas barn in som koncern-VD för bolaget, vilket har medfört att den
nya generationen har andra krav och utmaningar på hur ledarskapet skall utföras. Strategin för
rokaden är att de äldre ägarna ska inneha en stödfunktion i form av rådgivning. Ägarnas roller
innebär fortsatt inflytande över strategiskt viktiga beslut som innefattar ekonomi och affärsstöd.
Trots att generationsskiftet även har inneburit förändring av den dagliga ledningen av
organisationen är strategin för ägarskiftet densamma.

Generationsskiftet har inneburit en

förändring där båda grupperna, grundarna och den nya ledningen, ska försöka hitta en
rollfördelning som passar innan förändringen är fulländad. Medlemmar från den gamla ledningen
berättar att de inte har satt något datum eller någon tid på när den ska gå igenom. Ett viktigt steg i
byggande av den nya ledningen har varit att försöka samla kompetensen i flera olika roller och
framförallt lyfta in HR i den nya ledningen, då det är en så central del i organisationens sätt att
bedriva företag, menar grundarna. Byggandet av den nya ledningen har följt sättet HLL tar in
kompetens på andra roller, de har utgått från individens personlighet mer än erfarenhet. Självklart
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ska de ha erfarenhet av personalansvar men det viktiga är människan bakom. Anledningen till det
har, enligt grundarna, handlat om att de ska hitta rätt människor som senare kan formas av kulturen
istället för att hitta människor som vill ändra kulturen.
4.3.2 Nya ledningens syn på generationsskiftet
HLL är en organisation som aldrig står stilla. Den nya ledningen menar att det alltid är projekt
igång i alla möjliga storlekar och att organisationen är van vid att alltid vara i förändring. Till följd
av detta är det inte heller konstigt att det sker en förändring i toppen av organisationen. Det viktiga
här är att förändringen inte påverkar organisationen negativt utan att det sker en successiv
förändring som organisationens medarbetare helst inte ens ska märka av, utan att deras vardag ska
kunna pågå som vanligt. Det kan finnas en trygghet i att HLL inte säljs då de nu kan arbeta
långsiktigt i deras roller och fördjupa samarbetet med sina samarbetspartners. Den nya ledningen
vittnar dock om en osäkerhet om de kommer kunna räcka till för att kunna ersätta den kompetens
och den pondus som grundarna har. Osäkerheten att kunna leva upp till grundarnas standard är
något som tynger den nya, dock har den nya ledningen funktioner och spetskompetens som den
gamla inte har haft.

4.4 Organisationskultur
4.4.1 Grundarna syn på kulturen
För grundarna har det varit viktigt att bygga en kultur där arbetsplatsen är en sådan som
medarbetarna aldrig vill lämna på en fredag och som de längtar till på en söndag. Kulturen kommer
egentligen från ett tidigare bolag som ägarna drev, som var en miniatyr av det bolag som HLL är
idag, berättade en av grundarna. Den enda skillnaden är loggan och antalet anställda.
Organisationskulturen beskrivs som något som “sitter i väggarna” och grundarna menar att det är
en familjär och trygg känsla. Det de menar med att kulturen “sitter i väggarna” är att de tror att
kulturen kommer leva vidare även när de lämnat företaget. En av anledningarna till varför de
skapade boken HLLbarhet, som är en bok om kulturen på HLL, var för att ge medarbetarna ett
viktigt verktyg för att förhålla sig till det som varit företagets stora framgång, det vill säga, kulturen.
Varför just HLL har lyckats så bra tror de är för att de låtit medarbetarna få ta plats och samtidigt
låtit dem misslyckas. Meningen är att inte styra eller kräva saker som många andra företag gör,
därför har det skapats en miljö som kunderna uppskattar och som de anställda älskar att arbeta i.
Grundarna ställde fortfarande krav och förväntade sig saker av de anställda, men de menar att detta
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inte var omänskliga saker. De menar att det inte har handlat om att ta bort handlingskraften hos
medarbetarna, utan menar att om folk kan påverka sin egen vardag kan de också fatta
handlingskraftiga beslut. Hos HLL finns alla verktyg som kan behövas för att lösa ett problem och
som anställd får du använda dem. Grundarna tror att människor mår bättre och kommer göra ett
bättre arbete om medarbetarna får bestämma mer över sin vardag och det är något som de hoppas
ska få leva vidare i framtiden.
“Att utveckla människor och se dem växa, individuellt och tillsammans. Det är vad allt handlar om”. -

Grundarna
4.4.2 Nya ledningens syn på organisationskulturen
Den nya ledningen anser att grundarnas betydelse ska ses som unik. Anledningen är att flera
medarbetare i ledande positioner inte skulle vara i bolaget eller i branschen om det inte var för
grundarna. Grundarna beskrivs av den yngre som stora entreprenöriella affärsmän och ses som
legender i branschen. Det som flera respondenter av den nya ledningen menar skiljer företaget och
grundarna åt i jämförelse med andra organisationer är deras intresse för människor. Chefer och
medarbetare i organisationen vittnar om att ägarnas närvaro ses som beundransvärd för de vanliga
medarbetarna på golvet. Samtidigt finns det en skepticism om att grundarna inte vet om att de har
en oerhörd påverkan genom sättet de ser sina anställda. En i den nya ledningen exemplifierar hur
ägarna kommer ut till depåerna regelbundet och går förbi andra chefer för att gå ut på
verkstadsgolvet och prata med personalen. Att bara fråga hur det går, att medarbetarna får berätta
om sina arbetsuppgifter och visa det genom en nyfikenhet inbringar en oerhörd respekt gentemot
sina anställda och även gentemot dem själva. “I HLL finns en själ, HLL-kulturen och HLL-känslan,
den är speciell”. Det innebär att saker görs med hjärtat, vilket innebär att alla är som en familj,
berättar en från den nya ledningen. “Man kanske inte alltid tycker samma sak men man är ändå en
familj”. Tanken om att organisationskulturen är något som “sitter i väggarna” menar medlemmar i
den yngre generationen att de tagit upp med grundarna med anledning av att det funnits en orolighet
inför att organisationen växer i antalet medarbetare och att organisationskulturen ska förändras.
Dock har svaret varit att organisationskulturen är så stark att det inte kommer ske. I den nya
ledningen finns det delade meningar kring historiens roll för framtiden, dock menar majoriteten av
respondenterna att kulturen som grundarna har satt bygger på företagets historia. Det finns flera
historier i verksamheten som alla bygger på den kultur som grundarna har skapat, berättar flera
respondenter. Historierna har bevarats i generationen som varit med från allra första början, vilka
återberättar dem för de yngre kollegorna. Delar av den nya ledningen menar dock att det finns en
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osäkerhet om historiernas möjlighet att påverka framtiden, då det nya inträdet kommer avsluta en
era och samtidigt börja en ny. Detta gör att utrymmet för de historier som legat till grund för
organisationskulturen möjligtvis inte kommer ha lika stark påverkan på framtiden. Samtidigt menar
en annan person från den nya ledningen att det är oerhört viktigt att se till historierna för att veta
vart man är påväg.

4.5 Ledarskap
4.5.1 Grundarnas syn på ledarskap
Grundarna menar att ledarskapet handlar om att stödja och att vara lyhörd. Det är viktigt att vara
ute i verksamheten och att lyssna på medarbetarna och samtidigt stödja dem när de behöver hjälp.
Eftersom de låter medarbetarna ta mycket ansvar så lägger de sig inte i det operationella. De lyssnar
gärna in vad medarbetarna tycker även om de, när snabba beslut ska fattas, i flera lägen har fattat
beslut utan medarbetarnas tycke.
HLL:s ledarskap är väldigt privat, menar grundarna, de delar idéer och tankar om saker de varit
med om och om saker de lyckats eller misslyckats med. Det finns en öppenhet där de bjuder på sig
själva. Grundarna delar med sig av misstag och av positiva erfarenheter för att sprida kunskap till
medarbetarna. Både personal och chefer har betonat för grundarna att de upplever att de har varit
mycket närvarande och brydde sig på ett sätt som deras tidigare arbetsgivare inte lyckades med.
4.5.2 Nya Ledningen syn på ledarskap
I ledarskapet återanvänds mycket från grundarnas sätt att coacha och pratar med medarbetarna.
Den nya ledningen menar att genom att vara närvarande i sitt ledarskap kan medarbetarna lättare
ta till sig av det som ledningen vill framföra. Detta samtidigt som ledningen menar att när man
detaljstyr kan det finnas en upplevd irritation från medarbetarna. Då väljer de hellre att ändra sin
kommunikation och ta sig fram på ett annat sätt, för att få fram sitt budskap. Den nya ledningen
menar att medarbetare har upplevt att många små förändringar dock kan bli för mycket
detaljstyrning och att ledarskapet från den nya ledningen här måste ta ett steg tillbaka och låta de
anställdas erfarenheter få utrymme. Detta är något den nya ledningen håller med om samtidigt som
de menar att de måste kunna peka på fel och brister om de är uppenbara. Den nya ledningen känner
till att medarbetare upplever detta som en osäkerhet som tidigare inte funnits och som har kommit
smygande, som en övervakning av deras arbete. Nya ledningen menar dock att de låter
verksamheten vara väldigt proaktiv genom att ta in medarbetare som är vana vid att arbeta
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förebyggande. Detta menar de är av förebyggande karaktär och samtidigt en säkerhet i syfte att
säkerställa att verksamheten går bra när ledningen inte är på plats.
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5. Analys
I det här avsnittet analyseras studiens insamlade empiri mot den teoretiska referensramen.
Dispositionen

följer

rubrikerna

kommunikation,

organisationskultur,

ledarskap

samt

organisationsförändringar.

5.1 Kommunikation
Enligt Mathews och Wacker (2008) är storytelling ett väldigt kraftfullt verktyg som kan synas i
den dagliga verksamheten i dialoger mellan olika personer. Det kan vara historier om produkter,
tjänster eller situationer där organisationen har varit inblandad. HLL kommunicerar på flera olika
sätt med sina medarbetare, men framförallt har boken HLLbarhet används flitigt. Enligt Colton och
Ward (2004) är ett syfte för organisationer att förena individens identitet med organisationen.
Tidigare forskning visar att storytelling kan få individer att identifiera sig med de produkter och
tjänster om företaget säljer, det kan ses som en fusion av organisationen och medarbetarna. Det
kan liknas vid att HLL, i syfte av att påminna medarbetarna om kulturen som råder inom
organisationen, har satt upp bilder och citat från HLLbarhet ute på väggarna i verksamheten. En
viktig del av verktyget storytelling är att identifiera historier och berättelser i en organisation
(Kaufman, 2003), det är något som grundarna på HLL har gjort genom att de gärna berättar historier
för att beskriva problem som de tidigare har löst och historier om hur de vill genomföra
förändringar, men även för att sprida information till medarbetarna. Syftet med det är att utbilda
och inspirera sin personal. Trots detta tycker delar av den nya ledningen att kommunikationen
tidigare har varit bristfällig, därav skickar de numer ut en veckosummering med allt som sker i
organisationen.
Grundarna har skapat HLLbarhet och berättar gärna andra historier om organisationen, trots det
använder de inte storytelling som en medveten strategi. Enligt Denning (2006) har framförandet av
historier en avgörande påverkan på historiens styrka. Om en historia inte berättas på rätt sätt finns
det risk för att den misslyckas. Därför är planering och struktur avgörande för om historien effektivt
använder storytelling, och på så vis ger det resultat den syftar till. Genom att planera och strukturera
boken HLLbarhet har grundarna lyckats skapa en bok som ska inspirera medarbetarna och fungera
som riktlinjer i deras dagliga arbete. Boken skapades utifrån grundarnas berättelser om vad HLL
är för organisation och vad det innebär att vara en del av den. Genom att kommunicera via
berättelser, som exempelvis HLLbarhet-boken, kan ett förtroende mellan medarbetare och chefer
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skapas och fördjupas (Kaufman, 2003). Om en medarbetare har en felaktig bild av organisationen
kan historier rätta till den bilden. Fokus är att uppnå en gemensam bild om organisationen, som
med tiden återberättas under en längre tid och som sedan blir till en sanning.

5.2 Organisationskultur
För HLL är organisationskulturen den enskilt viktigaste delen för organisationens framgång, detta
är en bild som både grundarna och nya den ledning delar. De menar att kulturen är unik på grund
av att alla i organisationen är likt en familj, där individen får stå i centrum istället för affären. Enligt
Bergman och Klefsjö (2014) är det organisationskulturen som förenar en organisation, dock är den
svår att beskriva för nya medarbetare. Här kan storytelling förmedla och ge en beskrivning på det
som inte går att omfånga i den abstrakta kulturen. Genom att använda storytelling som
kommunikationsverktyg kan abstrakta saker göras mer konkreta, det handlar om att skapa ett
sammanhang, en känsla som berör och ger mening (Arsenijevic, et al. 2015). Grundarna har genom
boken fått ned den abstrakta organisationskulturen på HLL som de refererade till som ”det sitter i
väggarna”, till något mer konkret som medarbetarna kan läsa och se bilder på. Den nya ledningen
menar att kulturen på HLL skiljer sig gentemot kulturen på deras tidigare arbetsplatser, och
anledningen till varför de befinner sig på just HLL idag är, i mångt och mycket, på grund av
grundarna. Grundarna har en väldigt stor innebörd för organisationskulturen och det finns en
oerhörd respekt och ett stort förtroende för dem i företaget. Detta resonemang stöds av McLellan
(2006), som menar att storytelling ämnar påverka intressenternas känslor som exempelvis
samhörighet, förståelse och engagemang. Det går i linje med att den äldre generationen i HLL har
varit organisationens stora samhörighet och en viktig del till det som organisationen samlats runt
och lutat sig mot. Denning (2006) menar att när personer talar om händelser som beskriver en
organisationskultur lyfts erfarenheter ofta fram som legitimerar ett visst handlande, som blir en
viktig resurs åt ett företag. HLL:s grundare berättade händelser som beskriver kulturen i syfte av
att det ses som en viktig tillgång och resurs i företaget. HLL:s grundare har genom sitt berättande
kunnat inspirera och informera sin personal i syfte att generera en viss typ av handlande. Detta går
i linje med hur Heijbel (2010) menar att storytelling fungerar, historier som är anpassade efter
ändamålet och gruppen kan vara viktiga kommunikationsverktyg som lämnar spår hos mottagaren.

5.3 Ledarskap
Grundarna har inneburit en oerhörd trygghet för verksamheten och till intåget för den nya
ledningen. Sättet ledarskapet bedrivs på menar den nya ledningen är en återspegling och en lära de
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fått genom att betrakta den äldre. Att vara ute i verksamheten och se alla anställda är tydliga
exempel på hur ledarskapet överförs genom generationerna. Ledningens synsätt stämmer överens
med vad Colton och Ward (2004) resonerat över angående hur storytelling fungerar som
kommunikationsverktyg, de menar att storytelling kan få människor att kommunicera bättre och
lättare förstå varandra, samt hjälpa varandra att förstå svårbegripliga saker. Genom att grundarna
har berättat historier om hur ledarskapet genererat effektivitet kan den nya ledningen få vetskap
om hur de ska styra och tackla organisationskulturen och medarbetarna i organisationen. Att
grundarna berättat historier på detta sätt om hur ledarskapet kan appliceras går även i linje med hur
Denning (2006) menar att effekten av storytelling är. En annan viktig del är att berättelser om
händelser på detta sätt ger den nya ledningen en förståelse om kulturen som således en förlängning
av grundarnas sätt att bedriva företaget. Den kulturen är troligen nyckeln till organisationens
framgångar, anser den nya ledningen.
I organisationen finns det en osäkerhet kring arvet från grundarna. Den nya ledningen berättar att
medarbetare tycker att den senaste tiden har inneburit förändringar som skiljer sig mycket från
tiden innan den nya ledningens inträde. Det finns delade meningar i den nya ledningen angående
historiens betydelse i organisationen, och respondenter från den nya ledningen betonar att delar av
den nya ledningen inte har samma bild som medarbetarna har. Jacobsen och Andersson (2019)
menar att om ledningen och medarbetarna har olika syn på organisationskulturen kan förändringar
bli motarbetade av medarbetarna. För den nya ledningen kan det innebära att medarbetarna
ifrågasätter deras legitimitet, varpå ledarskapet och möjligheter till önskade förändringar i
organisationen försvåras. Utvecklingen på HLL skiljer sig inte från Jacobsson och Anderssons
(2019) resonemang om att motsättningarna kan vara legitima om ändringarna faktiskt innebär ett
hot mot rådande organisationskultur.

5.4 Organisationsförändring
Utvecklingen på HLL visar att organisationskulturen har en avgörande roll för organisationens
fortsatta framväxt. Problematiken som uppstått i och med den nya ledningens inträde har lett till
friktion i organisationen. Det återges att den nya ledningen inte riktig vet vad kulturen, som
framgångsrikt varit organisationens levebröd, inneburit för medarbetarnas vardagliga arbete. Om
en ledning inte har med sig medarbetarna kan följden bli att organisationsförändringar misslyckas
och måste omvärderas helt (Danışman, 2010). Johansson och Heide (2008) menar att
kommunikationen är ledningen och chefernas viktigaste verktyg när förändringar ska genomföras,
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annars är risken stor för att förändringen ska misslyckas. För att lyckas med utvecklingen behöver
den

nya

ledningen

förstå

vad en

stark

organisationskultur

har

för

innebörd

på

organisationsförändringar, likt det som Jacobsson och Andersson (2019) berättar. Storytelling
pekar på organisationskulturen genom berättelser och händelser och Kaufman (2003) menar att
storytelling kan få rätsida på grupper som har en felaktig bild av en organisationskultur, vilket kan
appliceras på det som uttrycks från HLL. Storytelling kan då ses som lyckosamt
kommunikationsverktyg som kan hjälpa den nya ledningen i syfte att bygga vidare på det som
grundarna så framgångsrikt skapat, en “vi och dem”-känsla, som Colton, Ward (2004) och Van
Hulst (2013) uttrycker att användandet av storytelling kan skapa. Auvinen (2012) menar dock att
storytelling kan vara ett manipulativt kommunikationsverktyg. Genom att använda storytelling på
ett sätt som inte går ihop med organisationskulturen kan innebära att medarbetarna får svårt att lita
på ledningen (ibid.). Denning (2006) menar att en historia skall vara kopplad till en given situation
och bygga på planering och struktur för att fungera som kommunikationsverktyg. Om historien är
manipulerad och inte stämmer ses den inte som trovärdig och ledningen förlorar sin legitimitet
(Auvinen, 2012).
Storytelling har visat på möjligheten att förena grupper och samtidigt skapa sammanhang som
annars kunnat gå förlorad, vilket är den organisationskultur som HLL har. Storytelling visar att
människor och grupper kan förenas genom berättelser (Arsenijevic, et al., 2015), för HLL handlar
det om att förena den nya ledningen med den organisationskultur som tydligt varit framgångsrik.
Samtidigt menar Auvinen et al. (2013) att man skall vara uppmärksam på att verktyget har en
baksida där det gör anspråk på att vara manipulativt. HLL har inte en vetskap om det som Auvinen
et al. (2013) menar om vad verktyget har för inverkan på sin organisation beroende på hur det
används. HLL:s nya ledning för en kommunikation som passar deras agenda av verksamheten och
de styr omedvetet sin verksamhet i en riktning som går i stäv med organisationskulturen. Detta har
visat sig i empirin då den nya ledningen säger sig efterleva organisationskulturen samtidigt som de
berättar om att medarbetarna upplever en negativ förändring.
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6. Diskussion
I det här avsnittet lyfts författarnas egna reflektioner gentemot insamlad empiri och teori fram.
Dispositionen följer rubrikerna möjligheterna och svårigheterna med storytelling, samt
sammanvägande diskussion och framtida forskning.

6.1 Möjligheterna och svårigheterna med storytelling
Grundarna till HLL har varit tydliga mot alla sina intressenter med att det skall ske ett
generationsskifte i ledningen. Skiftet har kommit att innebära att den nya ledningen behövt en
introduktion av vad HLL har för organisationskultur. Grundarna har kunnat introducera den nya
ledningen genom berättelser om HLL:s historia. Att göra på detta sätt är tydliga exempel på hur
tidigare forskning menar att storytelling som kommunikationsverktyg kan användas. Att berätta
om företagets historia har varit oerhört viktigt då organisationskulturen är väldigt stark samt att
kulturen har varit den avgörande skillnaden för organisationens framgång, menar grundarna.
Empirin visar att det har inneburit organisatoriska förändringar sedan den nya ledningen tog plats
i organisationen. Att kommunicera med sina medarbetare vid organisatoriska förändringar är
oerhört viktigt, speciellt i en organisation med en stark kultur. Detta har kommit att innebära en
friktion mellan medarbetare och den nya ledningen, som menat att detta varit av godo. Vi tror att
uppkomsten till friktionen mellan dessa grupper är kommunikationen i två steg. Första steget är
historieberättandet av kulturen mellan grundarna och den nya ledningen, som ger sken av att delar
av den nya ledningen inte riktigt är införstådda av organisationskulturen och dess innebörd för
organisationens framgång. Storytelling kräver planering och struktur, det som empirin visar är att
detta inte funnits när grundarna återberättat för den nya ledningen vad organisationen har för
organisationskultur. Samtidigt skall vetskapen lyftas om att grundarna oavsiktligt har använt
storytelling som kommunikationsverktyg i sin delgivning av kulturen. Det andra steget är
kommunikationen mellan den nya ledningen och organisationen, vilket ger sken av brister och
förståelse till förändringar som gjorts. Om storytelling skulle fungera som kommunikationsverktyg
i detta avseende kan man bara spekulera om, men då medarbetarna är vana vid grundarnas sätt att
kommunicera kan det vara ett framgångsrikt alternativ, dock skall vetskapen återigen lyftas om att
grundarna inte medvetet har använt sig av detta sätt att kommunicera.
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Det finns en sida av kommunikationsverktyget storytelling som gör verktyget utsatt för diskussion.
Berörd teori lyfter fram att verktyget har en manipulativ sida, hos en ledning med vetskapen av
dess kraft kan det leda till att ledningen utnyttjar den för att nå det de vill åstadkomma. Den nya
ledningen kan komma att ha användning av verktyget i sitt genomförande av organisatoriska
förändringar, sett till svårigheten av det upplevda motståndet och till använd teori av storytelling
och dess framgång vid organisatoriska förändringar, dock skall de vara vaksamma på vad verktyget
kan ha för effekter på en verksamhet och dess individer. Samtidigt visar teorin att
kommunikationsverktyget kan hjälpa till att effektivt sprida information och förklara svåra saker
för medarbetarna. Genom att använda det på rätt sätt kan HLL:s nya ledning få sina medarbetare
att förstå förändringarna som de vill genomföra och på så sätt öka möjligheten till att förändringarna
blir accepterade av medarbetarna.

6.2 Sammanvägd diskussion och framtida forskning
Empirin visar att de gamla medlemmarnas förhållningssätt till att använda historieberättandet som
kommunikationsverktyg har fungerat framgångsrikt. Det skall dock lyftas att detta
tillvägagångssätt inte uttryckligen använts som en direkt form av storytelling. Grundarna har inte
uttryckt sig medvetet att de använt sig av storytelling i sin kommunikation, utan detta kommer från
vad de har berättat om hur de har kommunicerat, samt hur det har fungerat och vad det har
innehållit. Detta har sedan vägts mot de parametrar som den använda teorin menar att storytelling
har för krav för att bli uppfyllt. Med stöd för detta kan vi försiktigt uttrycka oss om att HLL har
använt sig av en form av storytelling, vilket har varit framgångsrikr för dem. Det skall dock betonas
att det har saknats viktiga delar för att vi av stöd från teorin uttryckligen vill definiera att det
uppfyllt alla delar av storytelling. Det de saknar stöd för är främst att det inte medvetet har
applicerat verktyget, det syns tydligast i planerings- och strukturfasen, som direkt går att koppla
till om man medvetet använt sig av storytelling. Ett exempel där de tidigare medlemmarna ändå
kan ha uppfyllt den planering och struktur för sin kommunikation som storytelling kräver är
framtagningen och presentationen av boken HLLbarhet. Här har det funnits en medvetenhet och
en struktur att kommunicera ett innehåll som återberättas genom små historier och berättelser i
syfte att sätta ord på organisationskulturen. Samtidigt går det inte att fullt ut peka på att detta är
storytelling då det inte funnits en medvetenhet kring att verktyget har applicerats. Samtidigt anser
vi att det kan finns belägg här om att storytelling inte kan appliceras utan en medvetenhet. Då
grundarna menar att framtagandet av boken har varit med åtanke till framtiden går det att diskutera
om de två viktiga delarna i planering och struktur funnits vid framtagandet av denna bok. Det gör
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att frågan bör väckas om en omdeveten storytelling har använts, med struktur och planering, i syfte
att lyckas bevara organisationskulturen i ett generationsskifte.
Vi vill lyfta att det redan kan finnas en krattad väg för de nya medlemmarna i ledningen för hur
verksamheten tar sig an kommunikation genom historieberättande, och således storytelling, i syfte
att genomföra organisatoriska förändringar. Anledningen är grundarnas tidigare användning av
historieberättandet i sin kommunikation. Detta vill vi dock betona med viss försiktighet, det hade
behövts mer forskning om hur kommunikationen tagits emot av organisationens medarbetare för
att uttryckligen kunna säga fullt ut att så är fallet. För boken HLLbarhet fanns det som sagt flera
delar där det kunnat appliceras som kommunikationsverktyget storytelling, dock till frågan om det
medvetet är så. Vi vill lyfta fram att i detta unika fall behövs det vidare undersökning för att med
säkerhet kunna säga att HLL har applicerat storytelling. Vi vill avslutningen betona att vi är
medvetna om att det även finns andra faktorer som har betydelse för att ett generationsskifte ska
bli lyckat, men verktyget storytelling kan stödja grundarna i sitt sätt att kommunicera vid ett
generationsskifte samt mot framtida organisationsförändringar.
För framtida forskning rekommenderar vi att genomföra en undersökning av en organisation som
vill förändra organisationskulturen vid ett generationsskifte. Detta för att kunna se hur storytelling
kan förändra organisationskulturen istället för att bevara den. Det skulle även vara intressant att
studera ett företag under hela processen vid ett generationsskifte, från planering inför
generationsskiftet fram till att skiftet har ägt rum, för att se vad kommunikationsverktyget
storytelling kan ha för påverkan genom hela processen.
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7. Slutsats
I det här avsnittet presenteras slutsatser som svar på studiens forskningsfrågor:
- Hur kan storytelling bistå ledningens arbete med organisatoriska förändringar?
- Hur kan storytelling bistå ledningens arbete vid ett generationsskifte?

Denna studie har haft som syfte att, utifrån ett ledningsperspektiv, undersöka hur
kommunikationsverktyget storytelling kan bistå arbetet med förändringar i samband med ett
generationsskifte i en organisation med stark organisationskultur.
Genom att använda storytelling kan en ledning skapa legitimitet för organisationsförändringar
bland medarbetare i en stark organisationskultur. Med hjälp av verktyget kan information spridas
och göra att medarbetarna får en förståelse till varför förändringar behöver göras. En organisation
som har blivit utsatt för storytelling kan vara förenliga med att organisatoriska förändringar
förmedlas genom storytelling, vilket ökar möjligheten till att förändringen lyckas, om det således
görs på ett planerat och strukturerat sätt.
Att använda kommunikationsverktyget storytelling kan hjälpa ledningens arbete vid ett
generationsskifte genom att få den nya ledningen att förstå organisationskulturen, dock behöver
det ske på ett planerat och strukturerat sätt. Verktyget kan även användas för att förklara för
medarbetarna varför ett generationsskifte kommer ske, och således skapas legitimitet för skiftet.
Det kan också användas för att introducera den nya ledningen i organisationen och följaktligen
skapa förståelse för hur den gamla ledningen har arbetat, vilket kan generera en trygghet för både
medarbetarna och den nya ledningen. Vi vill dock betona att vi inte med säkerhet kan säga att
verktyget storytelling kan hjälpa ledningens arbete vid ett generationsskifte om det inte används på
ett strukturerat och planerat sätt, och inte heller om det inte används genom hela processen vid ett
generationsskifte.
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Bilagor
Intervjuguide

Ledning/grundare
Huvudfråga

1, Bakgrundsbeskrivning om respondenten

2, Vad vet du om HLL/DFP som varumärke?

3, Vad tycker du kännetecknar HLL jämfört

Följdfråga

-

Befattning

-

Ansvarsområde

-

Tidigare erfarenheter

-

Värderingar

-

Uppfattning (om värderingar)

-

Kommunikation

-

Produkterna/tjänsterna

-

Kommunikationskanaler

-

Effektiva

-

Vision, värderingar – faktiskt görs

-

Implementering

-

Förväntningar

med konkurrenterna?

4, Hur ser kommunikationen mellan ledning
och de anställda ut?

5, Hur arbetar ni med att varumärket levs av
de anställda?
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6, Vad vet du om historien bakom HLL/DFP
och HLLbarhet?

-

Bilderna, texterna, 10 budorden

-

Förmedlandet

-

Resultaten

-

Tiden innan

Kompletterande intervjuguide

Grundarna
Huvudfrågor

Följdfrågor
-Syfte

1, Hur har planeringen av
generationsskiftet gått till?
2, När inledde ni skiftet?

-

Processen
Tid

3, Vad har varit det viktigaste när ni

-

Människorna
Kommunikation
Kulturen

-

Viktiga faktorer

-

Framtiden
Historien

bestämde er för att inleda skiftet?
4, Hur har ni kommunicerat?
5, Vad har ni ställt för krav gentemot de
nya medlemmarna?
6, Hur har responsen varit från de nya
medlemmarna i ledningen?
7, Ser ni några utmaningar med skiftet?
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Nya ledning
Huvudfrågor

Följdfrågor
-

Planering
Genomförandet

2, Hur har det planerats?

-

När
Varför
Hur

3, Hur har grundarna kommunicerat med

-

Möten

-

Förväntningar
Hjälp
Framtiden

-

Svårigheter
Möjligheter

1, Vad tror du är det viktigaste med
generationsskiftet?

er under denna period?
4, Vad har ni för förväntningar på
generationsskiftet?
5, Ser ni några utmaningar med skiftet?
6, Vad har grundarna för förväntningar
på er?
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HLLbarhet
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